ÚZEMNÍ PLÁN
DVORCE

II. ODŮVODNĚNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU
(výsledný návrh)

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.
březen 2017

Územní plán Dvorce – výsledný návrh

textová část odůvodnění

Obsah odůvodnění územního plánu:
GRAFICKÁ ČÁST odůvodnění:
II.1
Koordinační výkres
II.2
Výkres širších vztahů
II.3
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1 : 5 000
1 : 50 000
1 : 5 000

TEXTOVÁ ČÁST odůvodnění:
1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU .......................................................................................................... 4
2. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ÚP S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ V ÚZEMÍ ..................................................................................................................................................... 4
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE........................................................................ 4
VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM .................................. 6
VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ......................................... 10
VAZBA ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY (ÚAP) SO ORP ...................................... 12

3. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ÚP S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA
OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ....................................................................................................................................... 15
4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
.............................................................................................................................................................................. 15
5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH
ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ ................ 16
6. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚP ......................................... 16
7. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY ................................................ 25
7.1. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE ÚZEMÍ.................................................................................................................................................. 25
7.2. ZDŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY HODNOT ÚZEMÍ, URBANISTICKÉ KONCEPCE,
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY, SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ, PODMÍNEK
PRO VYUŽITÍ PLOCH, PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU ........................ 29
7.3. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO
ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ
OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, VODNÍ TOKY A
PLOCHY .............................................................................................................................................................. 36
7.4. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ............................................................................. 45
7.5. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ............................................................................ 49
7.6. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ ...................................... 52
7.7. ZDŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A
OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT ............................................................................................................. 54
7.8. ZDŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE
UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO ............................................................................................................................. 54
7.9. CIVILNÍ OCHRANA, OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU .................................................................................... 55
7.10. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ
STUDIÍ (REGULAČNÍM PLÁNEM) PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ ...................................................................... 56
7.11. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE), VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV .... 57
8. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O
VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ...... 57
9. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 .................................................................................. 60

2

Územní plán Dvorce – výsledný návrh

textová část odůvodnění

10. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ,
POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY ........................................................... 60
11. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ
ZASTAVITELNÝCH PLOCH ..................................................................................................................................... 61
12. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE
(§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ ........................................ 63
13. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
(ZPF) A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL) .............................................................................. 64
13.1. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF ................................. 64
13.2. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL ............................ 77
14. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ .............................................................. 78
15. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK ................................................................................................................. 78
16. SEZNAM ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V ÚPD ...................................................................................... 78

3

Územní plán Dvorce – výsledný návrh

textová část odůvodnění

1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Viz samostatná část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem.

2. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ÚP S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ
ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
2.1. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Z Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen APÚR) vyplývá pro řešené území:
Řešené území neleží na rozvojové ose, v trase transevropských koridorů, koridorů vysokorychlostních
tratí, koridorů dálnic a rychlostních silnic, koridorů vodní dopravy, koridorů VVTL plynovodů, koridorů
pro dálkovody.
Politika územního rozvoje vymezuje následující koridory a plochy technické infrastruktury a související
rozvojové záměry:
Elektroenergetika
•

E6 - koridor pro vedení přenosové soustavy 400 kV V 458 Krasíkov-Horní Životice - Koridor pro
vedení přenosové soustavy 400 kV V 458 Krasíkov-Horní Životice (E6) byl zapracován, viz hlavní
výkres, byl zařazen do VPS, viz výrok, kap. G.

Z „Politiky územního rozvoje ČR“ byly respektovány obecné republikové priority územního plánování
pro zajištění udržitelného rozvoje jako jsou například (text z PÚR odlišen kurzívou):
•

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území; (viz
odůvodnění, kap. 7.2. odst. ochrana hodnot území).

•

Dbát na rozvoj primárního sektoru a ochranu kvalitní orné půdy (viz odůvodnění, kap. 13.1.)

•

Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území (viz odůvodnění, kap. 7.2.).

•

Při stanovování ploch rozdílného využití zvažovat jak ochranu přírody, tak i hospodářský rozvoj a
životní úroveň obyvatel (viz odůvodnění, kap. 7.1.).

•

Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území (viz odůvodnění, kap. 11.)

•

Vytvářet předpoklady pro nové využívání opuštěných areálů a ploch opuštěných zem. a výrobních
areálů (opuštěné výrobní ani zemědělské areály se v řešeném území nenacházejí, podmínky
využití ploch umožňují ekonomičtější využití rozsáhlého areálu bývalého státního statku; opuštěný
areál rekreačního střediska v krajině je i nadále určen k rekreaci).

•

Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické
stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní
volné krajině (viz odůvodnění, kap. 7.3.).

•

Vytvářet územní podmínky pro zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny (viz
podmínky využití ploch v krajině).

•

V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na
cílové charakteristiky a typy krajiny (viz odův. kap. 2.2., odst. Soulad ÚP se zásadami
vyplývajícími z cílových charakteristik krajiny).

•

Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a
pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně
plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a
prostupnosti krajiny. (ÚP vytváří územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro
volně žijící živočichy a pro člověka, a to návrhem urbanistické koncepce, která neumožňuje
srůstání sídel v řešeném území; dále definováním specifických podmínek pro rozvojovou plochu
dopravní infrastruktury – DS (přeložka silnice I. třídy).
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•

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (viz
odůvodnění, kap. 7.3., odst. Koncepce rekreačního využívání krajiny)

•

Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (Vymezením ploch pro tranzitní dopravu
mimo zastavěné území Dvorců a ploch pro cyklistickou dopravu jsou vytvořeny předpoklady pro
udržitelnou dopravu, pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi. Hlavní rozvojové plochy pro
bydlení jsou navrženy z dosahu negativních vlivů z dopravy a výroby s výjimkou plochy smíšené
obytné navržené v na západním okraji Dvorců, jejíž ochrana bude řešena v rámci rozvojové
plochy dle specifických podmínek využití).

•

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování
staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům
povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na
strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných
územích a zastavitelných plochách jsou vytvořeny podmínky pro zadržování, vsakování i
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní, a to podmínkami
definovanými pro plochy s rozdílným způsobem využití.

PÚR vymezuje specifické oblasti - řešené území se nachází ve SOB3 Specifická oblast Jeseníky –
Králický Sněžník.
úkoly pro územní plánování:
•

Identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje, vytvářet územní podmínky pro
zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vybavení – je
respektováno, viz odůvodnění, kap. 7.2., odstavec Urbanistická koncepce.

•

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras, systému dálkových tras
- navrhované řešení vytváří podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti cykloturistiky, viz
odůvodnění, kap. 7.4., odst. Nemotorová doprava.

•

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího průmyslu a
ekologického zemědělství – ÚP řeší rozvoj hromadné rekreace, kterou lze rozvíjet v areálu
jihovýchodně od Dvorců, dále viz odůvodnění, kap. 7.2. odst. Urbanistická koncepce a kap. 7.3.
odst. Koncepce rekreačního využívání krajiny. Podmínky využití ploch VZ umožňují ekonomičtější
využití stávajícího areálu bývalého státního statku - podnikání v oblasti zemědělské výroby
(včetně ekologického zemědělství) a lesnické výroby (tedy i dřevozpracujícího průmyslu). Pro
rozvoj ekologického zemědělství lze využít sídlo Rejchartice.
Vytvářet územní podmínky pro umístění staveb, technických a přírodě blízkých opatření ke
snížení povodňových rizik. – ÚP tyto úkoly řeší – podmínkami definovanými pro využití krajiny
umožňuje realizaci ploch, staveb a zařízení pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě
(revitalizaci vodních toků, hráze, poldry, protipovodňové a protierozní opatření, opatření proti
extravilánovým vodám.

•
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2.2. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Správní území obce Dvorce spadá do území řešeného dokumentací „Zásady územního rozvoje
Moravskoslezského kraje“ (dále jen ZÚR), vydané v roce 2011, z níž pro řešené území vyplývají tyto
požadavky:
Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
•

Ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje vyplývá respektování priorit územního
plánování pro dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální
soudržnost obyvatel a příznivé životní prostředí kraje, vztahujících se k řešenému území:
o Priorita č. 6 – Regulace extenzivního rozvoje sídel - řešením ÚP je efektivně využito
zastavěné území, zastavitelné plochy jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území,
k obnově je navrženo sídlo Rejchartice, ve volné krajině nejsou navrženy zastavitelné plochy
s výjimkou ploch dopravní infrastruktury.
o Priorita č. 7 – ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj
obytné funkce - hlavní rozvoj řešeného území je situován do Dvorců, které mají příznivé
podmínky pro kultivaci stávajících ploch bydlení a jejich rozvoj bydlení – sídlo je vybaveno
veřejnou infrastrukturou včetně napojení na ČOV a je obklopeno přírodním zázemím.
o Priorita č. 9 - zamezení rozšiřování stávajících a vzniku nových lokalit určených pro stavby k
rodinné rekreaci v nejvíce exponovaných prostorech za podmínek podrobněji specifikovaných
– viz odůvodnění, kap. 2.2., odst. specifické oblasti
o Priorita č. 10, 11 – jsou vytvořeny územní podmínky pro stabilizaci a rozvoj veřejné dopravy,
pro niž jsou vymezeny plochy dopravní infrastruktury vyhovujících parametrů, je řešen
průchod tras pro pěší a cyklisty, pro něž jsou v krajině vymezeny plochy účelových
komunikací a s využitím bývalého tělesa železnice navrženy trasy nové; v zastavěném území
jsou trasy vedeny v uličních prostorech s omezeným podílem motorové dopravy, vymezených
jako plochy veřejných prostranství.
o Priorita č. 15 - preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami,
s cílem minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních
hodnotách území kraje – v řešeném území není stanoveno ve vazbě na místní vodoteče
záplavové území, ÚP respektuje rozsah území ohroženého povodněmi dle Povodňového
plánu a pro činnosti v tomto území stanovuje podmínky využití tak, aby škody na výše
uvedených hodnotách byly eliminovány. Dále viz odůvodnění, kap. 7.3. odst. Ochrana před
povodněmi, extravilánovými vodami, protierozní opatření.

Specifické oblasti
•

o

Řešené území je součástí specifické oblasti republikového významu SOB3 Jeseníky – Kralický
Sněžník:
Požadavky na využití území (vztahující se k řešenému území):
o „Nové ekonomické aktivity situovat ve vazbě na silnici I/45 – ÚP Dvorce nevymezuje plochy
pro významné ekonomické aktivity, plochy pro drobnou výrobu a služby situuje ve vazbě na
stávající silnici I/46 a ve vazbě na její přeložku.
o „preference lokalit mimo stanovená záplavová území“ – v řešeném území není záplavové
území stanoveno; ÚP navrhuje rozvojové plochy mimo území ohroženého povodněmi (dle
rozsahu vymezeného v Povodňového plánu obce) s výjimkou zastavitelných ploch, které do
tohoto území částečně zasahují, podrobněji, viz odůvodnění kap. 7.3. odst. Ochrana před
povodněmi, extravilánovými vodami, protierozní opatření
o „Zastavitelné plochy situovat ve vazbě na zastavěné území při respektování hodnot území“ –
ÚP požadavek respektuje, ve volné krajině nejsou kromě ploch dopravní infrastruktury
navrženy žádné lokality.
„Nepřipustit rozšiřování stávajících nebo vznik nových lokalit pro rodinnou rekreaci“ –
respektováno, nové plochy pro rodinnou rekreaci nejsou navrženy.
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Úkoly pro územní plánování (vztahující se k řešenému území):
o „Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury a vymezení
skladebních částí ÚSES“ – ÚP vymezuje, příp. zpřesňuje plochy a koridory dopravní a
technické infrastruktury, viz tabulka.
o „Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné
plochy“. – řešeno, viz odůvodnění, kap. 7.3. odst. Ochrana před povodněmi a extravilánovými
vodami, protierozní opatření.
Plochy a koridory veřejné infrastruktury, ÚSES
•

Do řešeného území zasahují ze ZÚR tyto záměry:
Identifikace
záměru v
ZÚR
D48

EZ1

Identifikace
záměru
v ÚP Dvorce
Z48

TK-E1
(3 úseky)

EZ3

P19

TK-P1

K 103 MB
(NRBK)

K 103

112 (RBC)

RBC 112
Čabovské

−
−
−

o

Název stavby + charakteristika

k.ú.

- I/46 Dvorce, obchvat, dvoupruhová směrově
nedělená silnice I. třídy (v ZÚR koridor silniční
dopravy nadmístního významu o šířce 200m od
osy komunikace na obě strany). V ÚP je koridor
zpřesněn tak, aby byl minimalizován zásah do
souvisle zastavěného území Dvorců, nejméně
však na šířku 100 m.
- vedení ZVN 400kV (Krasíkov) – Tvrdkov – Horní
Životice (v ZÚR koridor mezinárod. a republik.
Významu o šířce 500 m)
- vedení VVN 110 kV Horní Životice (- Moravský
Beroun) (v ZÚR koridor nadmístního významu o
šířce 500 m
Tato vedení jsou v řešeném území trasována
v souběhu - ve společném koridoru, šířka koridoru
je v ÚP zpřesněna dle aktuální projektové
dokumentace na 107 m.
- VTL plynovod Dvorce – hranice okr. Bruntál (Budišov n. B. (v ZÚR koridor liniových staveb
nadmístního významu o šířce 200m od osy
vedení je zpřesněna jen minimálně s ohledem na
skutečnost, že není zpracována podrobnější
dokumentace.
- Nadregionální biokoridor při západní hranici s k.
ú. Čabová. V ZÚR je značen pouze osou. ÚP jej
zpřesňuje na trasu o šířce cca 80 m. Trasa
biokoridoru je koordinována se ZÚR i
s rozpracovaným ÚP Moravský Beroun.
- Regionální biocentrum vymezené v jihozápadní
části řešeného území na hranicích s k. ú. Čabová
a s k. ú. Stará Libavá. Vymezení biocentra je
koordinováno se ZÚR i s rozpracovaným ÚP
Moravský Beroun.

Dvorce
Bruntálu

u

Dvorce
Bruntálu

u

Dvorce
Bruntálu

u

Dvorce
Bruntálu
Rejchartice

u

Rejchartice

NRBK 103 je akceptován jako K 103 a jeho trasa zpřesněna dle podkladů ÚHUL
OPRL.
akceptace dotčení řešeného území NRBK 103 - NRBC Slunečná a NRBC Jezernice.
NRBC Slunečná a NRBC Jezernice se řešeného území nedotýká.
území se zvýšenou ochranou pohledového obrazu významných krajinných horizontů,
významný krajinný horizont – viz odůvodnění, kap. 2.4. Vazba územního plánu na
ÚAP

„Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné
plochy“ – viz odůvodnění, kap. 7.3. odst. Ochrana před povodněmi a extravilánovými vodami,
protierozní opatření.
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o

textová část odůvodnění

„Prověřit územní a environmentální důsledky případně realizace záměrů v lokalitách
geologicky, morfologicky a hydrologicky vhodných pro akumulaci povrchových vod“ – realizací
těchto záměrů není řešené území dotčeno.

Soulad ÚP se zásadami vyplývajícími z cílových charakteristik krajiny
ZÚR MSK vymezují základní oblasti krajinného rázu a typy krajin formou jejich cílových charakteristik.
Řešené území je zařazeno do oblasti krajinného rázu - Nízký Jeseník. V řešeném území jsou
vymezeny typy krajiny (zemědělská harmonická krajina a lesní krajina) s definovanými podmínkami
využití, na něž ÚP Dvorce reaguje takto:
V zemědělské harmonické krajině, která v řešeném území převažuje (zasahuje do celého k.ú.
Rejchartice a převážné část k.ú. Dvorce), je řešeno a zohledněno:
• Obraz sídla Dvorce byl v minulosti narušen nešetrnou přestavbou centra a náhradou historické
zástavby za vícepodlažní zástavbu bytových domů. Sídlo Rejchartice bylo v minulosti
zlikvidováno. ÚP řeší zmírnění těchto zásahů vlastní urbanistickou koncepcí a definováním
podmínek pro ochranu hodnot území – historických architektonických a urbanistických znaků
sídel, viz odůvodnění, kap. 7.2., odst. urbanistická koncepce, ochrana hodnot území.
• Je zachován harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny – v krajině nejsou navrhovány
zastavitelné plochy s výjimkou ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu a ploch
sloužících pro rozvoj Dvorců a Rejchartic, vymezených v návaznosti na zastavěné území, viz
odůvodnění, kap. 7.2., odst. urbanistická koncepce.
• Je řešena stabilizace stávajícího poměru ploch zemědělských kultur, lesa, vodních ploch a
zástavby, viz odůvodnění, kap. 7.3., odst. Vymezení ploch v nezastavěném území – krajině.
• Pro rozvoj bydlení ve Dvorcích jsou navrženy plochy využívající proluky, zbývající plochy jsou
navrženy v návaznosti na zastavěné území, v Rejcharticích jsou navrženy plochy pro možnou
obnovu násilně zaniklého sídla. S výjimkou plochy pro rozšíření sportovního areálu ve Dvorcích
nejsou pro občanské vybavení navrženy plochy nad rámec zastavěného území (plochy pro
doplnění občanského vybavení ve Dvorcích využívají proluky v zastavěném území). Pro rozvojové
plochy jsou definovány podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu s ohledem
na ochranu přírodních a estetických hodnot krajiny a s ohledem na ochranu pohledově
exponovaných lokalit.
• Pro rozvoj výroby je využita rozsáhlá proluka mezi stávajícími výrobními areály na západním okraji
Dvorců. Podmínky využití definované pro plochy výroby a skladování (VZ), umožňují víceúčelové
využití rozsáhlého zemědělského areálu situovaného na západním okraji Dvorců i pro další
podnikatelské aktivity. Areál bývalého rekreačního střediska (v současnosti zdevastovaný) na
východním okraji řešeného území, je v ÚP i nadále stabilizován pro hromadnou rekreaci.
• ÚP nenavrhuje v krajině a v pohledově exponovaných územích nové areály nebo rekreační centra
- plochy smíšené obytné navržené pro obnovu sídla Rejchartice vycházejí z původní urbanistické
struktury sídla. Plochy pro rodinnou rekreaci nejsou v krajině vymezeny.
• ÚP vymezuje v krajině plochy krajinné zeleně (S.k) na plochách zeleně rostoucí mimo les a plochy
smíšeného využití – plochy smíšené nezastavěného území (S*) s podmínkami pro neintenzivní
hospodaření (smíšené využívání, s protierozní a krajinotvornou funkcí bez rozlišení druhů
pozemků) – plochy jsou vymezeny s vazbou na údolnice stálých i nestálých toků z důvodu
zachování trvalých travních porostů, které na těchto plochách převažují. Sady a zahrady se
v řešeném území vyskytují pouze jako součást urbanizovaného území. Jsou zařazeny do sídelní
zeleně, Samostatně jsou vymezeny ve vazbě na plochy bydlení ve Dvorcích, kde tvoří přechodový
článek mezi zástavbou a krajinou a podél vodních toků, kde vytvářejí podmínky pro žádoucí
odstup zástavby od vodních toků. Plochy lesní (L) jsou hlavním nositelem územního systému
ekologické stability. Pro žádoucí navýšení ploch lesních (plochy lesní zaujímají pouze 19%
z celkové výměry řešeného území) jsou navrženy plochy jižně od Dvorců a v západní části k.ú.
Rejchartice. Případné další zalesňování je umožněno podmínkami využití ploch vymezených
v nezastavěném území. S výjimkou rozvojové plochy dopravní infrastruktury, navržené pro
průchod přeložky silnice I/46 západně od Dvorců, okrajově zasahující do ploch PUPFL, nejsou pro
rozvoj sídel zabírány pozemky lesa.
• V krajině, v návaznosti na východní okraj zastavěného území Dvorců, jsou navrženy plochy
zeleně pro zahrádkaření, stabilizující stávající zahrádky nezbytné pro relaxaci obyvatel
vícepodlažních domů. Jsou vymezeny v údolnici potoka Lobník, podmínky prostorového
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uspořádání, definované pro tyto plochy, definují charakter a omezují rozsah přípustných staveb a
hustotu zastavění s ohledem na zachování harmonického měřítka krajiny.
• Do řešeného území zasahuje území se zvýšenou ochranou pohledového obrazu významných
krajinných horizontů a jižní částí řešeného území prochází významný krajinný horizont –
regionální. Charakter tohoto území a horizontu je narušen větrnými elektrárnami, jejichž realizace
byla umožněna změnou platného územního plánu. Další stavbou, která může ovlivnit charakter
krajiny, je přeložka silnice plánovaná západně od Dvorců a liniové stavby technické infrastruktury.
Nenarušení charakteru krajiny je definováno podmínkami využití pro rozvojovou plochu dopravní
infrastruktury, vymezenou pro trasování přeložky. Zásah do krajiny navrženým vedením ZVN a
VVN, zasahujícím do severního a západního okraje řešeného území, je částečně eliminován
sdružením vedení – pro trasování vedení je navržen společný koridor pro technickou
infrastrukturu.
• Podmínky využití umožňují v nezastavěném území umisťovat pouze nezbytné stavby pro
zemědělství - typu seníků, otevřených přístřešků pro volné ustájení dobytka, výběhy a nezbytné
stavby pro zabezpečení lesního hospodaření, trasy a stezky pro pěší a cyklisty, odpočívadla.
V lesní krajině, která do řešeného území okrajově zasahuje ve východní části k.ú. Dvorce, je řešeno
a zohledněno:
• V této části krajiny, v níž převládají lesní porosty, je stabilizováno několik stávajících samot a
rekreační areál pro hromadnou rekreaci.
• ÚP nenavrhuje v lesní krajině zastavitelné plochy, nejsou tedy navrženy nové areály nebo
rekreační centra, nejsou navrženy plochy pro rodinnou rekreaci, nejsou navrženy zásahy do
lesních porostů.
Koncepční rozvojové materiály Moravskoslezského kraje:
o
o
o
o

o

o

o

o
o
o

Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje
Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje vydaná opatřením obecné povahy
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pod č.j.: ŽPZ/7727/04 ze dne 24. 8. 2004
Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (FITE, a.s., září 2003) schválený
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004
Koncepční rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod na území Moravskoslezského
kraje v přechodném období do roku 2010 (Povodí Odry, s.p., 2003) odsouhlasený
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 25. 9. 2003
Program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje
vyhlášený nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2004, Integrovaný program ke zlepšení
kvality ovzduší Moravskoslezského kraje. Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury
Moravskoslezského kraje (UDI Morava, s.r.o., Ostrava, prosinec 2003) schválená
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 10. 6. 2004
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (Sdružení firem KONEKO
Ostrava, spol. s r.o. a VODING Hranice spol. s r.o., květen 2004) schválený Zastupitelstvem
Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004 + 1.aktualizace schválená usnesením
Zastupitelstva č.23/1944 dne 24.4.2008
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje - pořídil KÚ MS
kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, schválená usnesením Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje č. 17/1486 ze dne 26. 4. 2007
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury na území Moravskoslezského kraje
Koncepci strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje (Ekotoxa Opava, s.r.o,
listopad 2004).
Studie vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území Moravskoslezského
kraje z hlediska větrného potenciálu a ochranu přírody a krajiny (Regionální centrum EIA,
s.r.o., 2007

zdůvodnění řešení ÚP:
• dokumentace byla respektována - nevyvolává požadavky na vymezení ploch v řešeném území
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2.3. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
Jsou dokumentovány ve výkrese II.2 Výkres širších vztahů, který dokumentuje zejména návaznosti
tras dopravní infrastruktury, vedení technické infrastruktury a územního systému ekologické stability
krajiny a vazby řešeného území na území sousedních obcí.
Postavení obce v systému osídlení
Řešené území se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Bruntál, jihovýchodně od Bruntálu a
jihozápadně od Opavy. Dopravní dostupnost, vůči Bruntálu a Opavě je dobrá, stejně tak dostupnost
na veřejnou dopravu. Za vyšší občanskou vybaveností a pracovními příležitostmi obec spáduje do
města Bruntálu (obec s rozšířenou působností), od kterého jsou Dvorce vzdáleny cca 25 km, dále do
města Opavy, vzdáleného cca 30 km. Ve vzdálenosti 8 km jihovýchodně leží město Budišov nad
Budišovkou, 9 km jihozápadně město Moravský Beroun, 4 km severozápadně obec Křišťanovice
a 2 km severně sídlo Májůvka.
Sousedící obce:
k. ú.
Křišťanovice
Májůvka
Guntramovice
Stará Libavá
Čabová

obec
Křišťánovice
Bílčice
Budišov
nad
Budišovkou
Norberčany
Moravský Beroun

okres
Bruntál
Bruntál
Opava

kraj
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj

Olomouc
Moravský Beroun

Olomoucký kraj
Olomoucký kraj

Vazby na území sousedních obcí:
•

•

Veřejná dopravní a technická infrastruktura
–

Na hlavní komunikační systém jsou Dvorce napojeny silnicí I/46. Je navržena plocha dopravní
infrastruktury pro přeložku silnice I/46 (viz záměry ze ZÚR) mající dopady na katastr
sousedních obcí – do k.ú. Májůvka (obec Bílčice).

–

Obec Dvorce je zásobována z místního vodovodu, vodní zdroje se nacházejí vně řešeného
území - zdroje Křišťanovice a zdroj Nové Valteřice. Ve Dvorcích je vybudován jednotný
systém kanalizace zakončený čistírnou odpadních vod. Obec není plynofikována. Řešené
území je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV Bruntál. V části Rejchartice
nejsou vybudovány žádné inženýrské sítě kromě el. energie. Jsou navrženy koridory pro
technickou infrastrukturu – koridor pro vtl plynovod přicházející z k.ú. Guntramovice (obec
Budišov nad Budišovkou) zakončený RS v k.ú. Dvorce; společný koridor pro nadzemní vedení
ZVN a VVN trasovaný severozápadní a severní částí řešeného území od k.ú. Čabová, přes
k.ú. Křišťanovice do k.ú. Májůvka.

–

Do řešeného území zasahují ochranná pásma vodních zdrojů – z k.ú. Guntramovice (obec
Budišov nad Budišovkou) a z k.ú. Stará Libavá (obec Norberčany).

–

Spádovost sousedních obcí na řízenou skládku odpadů TKO Dvorce – Rejchartice - skládka je
stabilizována na k.ú. Rejchartice a napojena na vyhovující síť dopravní infrastruktury.

–

Do řešeného území zasahuje zájmové území pro nadzemní stavby Ministerstva obrany, viz
odůvodnění, kap. 7.9.

Veřejná občanská vybavenost
–

Spádovost na školství – do ZŠ Dvorce dojíždějí děti z Křišťanovic, Bílčic, Roudna, Mor.
Berounu, Nových Valteřic, Leskovce – stávající plochy pro školství mají dostatečnou kapacitu,
nároky na další zařízení lze řešit využitím stávajících ploch občanského vybavení a dalších
ploch, které občanské vybavení připouštějí.

–

Spádovost na hřbitov ve Dvorcích - hroby zde mají i občané Bílčic, Májůvky a dalších
okolních obcí – plocha hřbitova dle sdělení obce má dostatečnou kapacitu, ÚP nenavrhuje
jeho rozšíření, severně od hřbitova je navržena plocha veřejného prostranství s možností
vybudování chybějícího parkoviště.
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textová část odůvodnění

Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) ve Dvorcích - jsou zde umístěni pacienti z širokého
okolí – lokalita je stabilizována bez nároků na nové plochy, nároky na parkování lze řešit
v rámci navazujících veřejných prostranství.

Koordinace vazeb na ÚSES
–

V návaznosti na katastr obce Dvorce se nenachází žádná lokalita zařazená do soustavy
Natura 2000. Území není součástí přírodního parku, není součástí jiného velkoplošného
chráněného území (chráněná krajinná oblast, národní park).

–

Je respektováno vymezení nadregionálního a regionálního územního systému ekologické
stability v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje, a to v západní a jihozápadní
částí k.ú. Dvorce u Bruntálu, kde je vymezen nadregionální biokoridor č. 103 s přesahem na
katastr Čabová v Olomouckém kraji. V trase tohoto koridoru je respektováno regionální
biocentrum č. 112 Čabovské. Trasa biokoridoru i vymezení biocentra jsou upřesněna
s ohledem na dostupné podklady, parcelaci a přítomnost cenných biotopů. Více v kap.7.3.
Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny, vymezení ÚSES.
vazby ÚSES na sousedící obce
OZNAČENÍ
NRBK K 103
RBC
112
Čabovské
LBC 1
LBK 1
LBK 2
LBK 3
LBK 4
LBK 5
LBK 6
LBK 9
LBK 22
LBK 23
LBK 24
LBK 25
LBK 26
LBK 27

VAZBY NA SOUSEDÍCÍ OBCE
vymezen v severozápadní části na rozhraní řešeného území na rozhraní
s k.ú. Čabová pokračující do k.ú. Stará Libavá.
Vymezeno na rozhraní řešeného území a k. ú. Stará Libavá a k. ú Čabová.
na severovýchodním okraji řešeného území na rozhraní s k.ú. Májůvka
v údolí Černého potoka.
vede po severozápadní hranici s k. ú. Májůvka.
v severní části řešeného území – přechází do biocentra na k.ú. Křišťanovice.
v severní části řešeného území – přechází do biocentra na k.ú. Křišťanovice.
v severní části řešeného území – přechází do biocentra na k.ú. Křišťanovice.
v severní části řešeného území – přechází do k.ú. Křišťanovice, kde zatím
chybí návaznost.
v severozápadním cípu – přechází do k.ú. Čabová.
část trasy vede po hranici s k.ú. Křišťanovice.
v jižní části řešeného území – přechází do k.ú. Guntramovice, kde zatím
chybí návaznost.
část trasy vede po hranici s k.ú. Guntramovice.
část trasy vede po hranici s k.ú. Guntramovice, kde zatím chybí návaznost.
v západní části řešeného území – přechází do k.ú. Čabová, kde zatím chybí
návaznost.
vede po severovýchodní hranici s k.ú Májůvka, zahrnuje tok Lobník a jeho
břehové porosty
vede po severozápadní hranici s k. ú. Májůvka.

Pozn: Více informací k návaznostem ÚSES na katastry sousedních obcí, viz odůvodnění, kap. 7.3.,
odst. Vymezení územního systému ekologické stability.
Do řešeného území nezasahují zvláště chráněná území, území Natura 2000.
•

Rekreace a cestovní ruch – širší vazby
–

Možnosti koupání a provozování vodních sportů jsou v 8 km vzdálené vodní nádrži Slezská
Harta.

–

Řešeným územím prochází stávající a navržené trasy (stezky) pro pěší a cyklisty:
o

Cyklotrasa č. 6146 - z Křišťanovic po silnici III. třídy prochází obcí Dvorce, dále
jihovýchodním směrem do k.ú. Guntramovice k vodní nádrži Kružberk, kde se napojí na
trasu č 6144.

o

Cyklotrasa č. 6149 - prochází západní částí řešeného území, od severu k jihu po silnici III.
třídy. Cyklotrasa, která začíná v obci Roudno (u vodní nádrže Slezská Harta), prochází
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textová část odůvodnění

přes Křišťanovice - Rejchartice – Stará Libavá – Norberčany a končí v Domašově nad
Bystřicí – spojuje řešené území s vodní nádrží Slezská Harta.
o

Je navržena cyklotrasa (cyklostezka) po tělese bývalé železniční trati směřující do k.ú.
Čabová (obec Moravský Beroun).

2.4. VAZBA ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY (ÚAP) SO ORP
Z ÚAP SO ORP Bruntál (aktualizace 2014) vyplynuly pro územní plány obcí požadavky pro řešení
hlavních střetů zájmů a problémů obecně (text kurzívou):
•

Při posuzování záměrů na vymezení zastavitelných ploch na úseku ochrany dochovaných
estetických hodnot krajiny i sídel (ochrana krajinného rázu) zohlednit území se zvýšenou
ochranou pohledového obrazu krajiny i sídel a kulturně historických dominant území.
–

•

Nepřipustit v krajinářsky pohledově exponovaných polohách a na horizontech zastavitelné plochy
umožňující zástavbu vyšší než asi 10 m (včetně staveb a zařízení pro výrobu energie z
obnovitelných zdrojů apod.). Nepřipouštět výstavbu nových rodinných domů a staveb pro rodinnou
rekreaci v lokalitách zájmů ochrany přírody a krajiny a v lokalitách s následnými vysokými náklady
na provoz a údržbu veřejné dopravní a technické infrastruktury (území odlehlá od souvislé
zástavby).
–

•

S výjimkou staveb dopravní a technické infrastruktury nejsou v krajině navrženy zastavitelné
plochy aniž by nenavazovaly na zastavěné území; v krajině se umožňují stavby rozhleden –
pozemek pro její vybudování bude řešen až v navazujících řízeních s ohledem na nenarušení
pohledově exponovaných poloh a horizontů v krajině. Podmínky definované pro plochy
s rozdílným způsobem využití nepřipouští v krajinářsky pohledově exponovaných polohách a
na horizontech stavby vyšší než 10 m, viz výrok, kap. F)1. Větrné elektrárny zrealizované
v krajině v pohledově exponované lokalitě jižně od Rejchartic jsou částečně v kolizi. S důvodu
ochrany těchto pohledově exponovaných území nejsou další plochy pro větrné elektrárny
navrženy. Je navržena obnova sídla Rejchartice, vyvolanou investicí bude přívodní řad pitné
vody. Plochy pro rodinnou rekreaci nejsou navrženy.

Intenzitu stavebního využití pozemků v zastavitelných plochách (včetně dopravní infrastruktury),
zejména při zastavování odvodněné zemědělské půdy, stanovit i v závislosti na odtokových
poměrech a ochraně níže položených území.
–

•

Větrné elektrárny situované v krajině jižně od Rejchartic jsou částečně v kolizi. Jejich
respektování však vyplynulo z požadavku již vydaného územního rozhodnutí a následné
realizace - v průběhu zpracování návrhu ÚP byly větrné elektrárny realizovány a v ÚP
zařazeny do stabilizovaných ploch. S ohledem na ochranu krajinného rázu nejsou další
plochy v tomto území navrženy.

ÚP eliminuje dopady do odvodněné zemědělské půdy, s výjimkou přeložky silnice I/46
zastavitelné plochy do meliorovaných ploch nezasahují. Pro funkční plochy s podílem bydlení,
navržených v okrajových částech sídel, ÚP stanovuje rozmezí výměry pro vymezování
stavebních pozemků a intenzity jejich využití, příp. charakter a strukturu zástavby, kde
v okrajových částech Dvorců a v celých Rejcharticích upřednostňuje extenzivní zástavbu, viz
výrok kap. F)1.

Jednoznačně vymezit a územně stabilizovat (po koordinaci s jinými známými záměry) územní
systém ekologické stability krajiny. V souladu s metodickými požadavky vymezit plochy
minimálního ÚSES, tj. jeho nutného a nezbytného rozsahu, a jen tyto zařadit mezi veřejně
prospěšná opatření (s možností odejmutí nebo omezení práva k pozemkům podle ustanovení §
170 stavebního zákona).
–

ÚSES vymezen dle nutného rozsahu, návrhové plochy pro nefunkční části ÚSES byly
zařazeny do VPS s možností vyvlastnění – s ohledem na soulad s platnou legislativou, je
řešena návaznost na sousední obce. Plán společných zařízení pozemkových úprav není
v řešeném území zpracován.
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•

Prověřit a podle potřeby vymezit nové plochy (zastavitelné plochy, plochy přestavby) pro
občanské vybavení veřejné infrastruktury (např. mateřských škol a základních škol, sociálních a
zdravotních služeb, kultury) a samostatných ploch veřejných prostranství (obecně přístupných
ploch mimo silniční dopravu sloužících shromažďování, trhovému prodeji apod.; ploch veřejné
zeleně bez prostorového a časového omezení přístupu - parčíky, sadové úpravy veřejné zeleně
apod.; sportovně rekreačních ploch obecně přístupných, tj. bez prostorového a časového omezení
vstupu - hřiště a herní plochy pro hry dětí apod.) pro zajištění obecného pohodlí bydlení v sídlech
–

•

Ve Dvorcích a Rejcharticích převažují plochy se smíšeným využitím, jejichž vymezením je
podpořena možnost variabilnějšího způsobu využití ploch pro občanské vybavení komerčního
charakteru generující pracovní místa – ubytování, stravování, sport, služby, řemesla, a pod.
Pro účely hromadné rekreace je stabilizována plocha jihovýchodně od Dvorců.

Vymezovat zejména plochy smíšené obytné které umožní realizace staveb pro bydlení i staveb
pro podnikatelské aktivity (zařízení občanského vybavení, výroby a skladování, staveb pro
zemědělství), které svým provozem a technickými zařízeními nenarušují kvalitu prostředí
souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území a které nejlépe stabilizují obyvatele v
daném území.
–

•

ÚP vymezuje plochy pro veřejné občanské vybavení ve Dvorcích s vazbou na vybavení
stávající pro případné rozšíření těchto zařízení nebo situování v budoucnu chybějících
zařízení školství, sociálních a zdravotních služeb, kultury,…ÚP dále navrhuje veřejná
prostranství pro odpočinek a setkávání obyvatel ve vazbě na rozvojové plochy dle platné
legislativy.

Pro využívání území pro víkendové rekreace a pobytové rekreace i celostátního významu
(posílení cestovního ruchu) vymezovat plochy občanského vybavení (§ 6 vyhlášky Ministerstva
pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území) se specifikací
využití pro ubytování, stravování, sport, tj. i s novými pracovními příležitostmi
–

•

textová část odůvodnění

Pro možnost polyfunkčního využití území ÚP vymezuje plochy smíšené obytné v zastavěném území Dvorců a ve stěžejní rozvojové lokalitě na jihozápadním okraji Dvorců; a
plochy smíšené obytné vesnické v rámci obnovy sídla Rejchartice. Zbývající kapacitní lokality
s možností bydlení ve Dvorcích jsou vymezeny pro bydlení „čisté“ – důvodem je vyrovnání
nepoměru, kdy více jak polovina bytů ve Dvorcích je umístěna v bytových domech a reakce
na doplnění chybějící nabídky parcel pro rodinné domy.

Pro zlepšení podmínek pro hospodářský rozvoj vytvářet podmínky pro opětovné využití
nevyužitých či podvyužitých („brownfields“) výrobních areálů – včetně bývalé zemědělské
velkovýroby – s vybudovanou technickou infrastrukturou (plochy přestavby), vymezit zastavitelné
plochy pro podnikatelské aktivity výrobního charakteru, nejčastěji jako plochy smíšené výrobní (§
12 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území).
–

ÚP pro podnikatelské aktivity vymezuje plochy pro drobnou výrobu a služby – VD - smíšené
využití těchto ploch je umožněno podmínkami využití. ÚP nevymezuje v řešeném území
plochy smíšené výrobní, protože plochy těžby nerostů a plochy specifické nejsou v řešeném
území zastoupeny. Plochy výrobních brownfields se v řešeném území nenacházejí.
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textová část odůvodnění

Z ÚAP SO ORP Bruntál (třetí úplná aktualizace 2014) vyplynuly pro územní plány obcí požadavky na
řešení konkrétních problémů vztahujících se k obci Dvorce:
•

6 a - Přeložka silnice I/46 je v ÚPN SÚ jako výhled, ZÚR MSK je stanoven koridor „D48 I/46
Dvorce, obchvat, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy“.
–

•

•

Pro přeložku silnice I/46 je v návrhu ÚP v souladu se ZÚR západně od Dvorců vymezena
zastavitelná plocha dopravní infrastruktury Z45, která zpřesňuje koridor ze ZÚR zvláště
v kontaktu se zastavěným územím. Z důvodu neexistence podrobnější dokumentace a
možnosti budoucí koordinace s obcí Bílčice, nebyla šířka koridoru vymezeného v ZÚR v místě
přechodu na sousední katastr Májůvky zpřesňována.

6 c - ÚPN SÚ neobsahuje vedení VVN 110 kV Horní Životice (- Moravský Beroun) – koridor ozn.
EZ3 stanovený ZÚR MSK (v ÚAP MSK z r. 2013 ozn. Ese23).
–

V ÚP je respektován záměr dle ZÚR Moravskoslezského kraje na výstavbu nadzemního
vedení ZVN 400 kV Horní Životice-Krasíkov a vedení VVN 110 kV Horní Životice (- Moravský
Beroun), které jsou navrženy v souběhu a zasahují do severního a severozápadního okraje
řešeného území (v ZÚR označené EZ1 a EZ3).

–

V ÚP je pro navržené vedení ZVN a VVN vymezen koridor technické infrastruktury označený
TK-E1 – zpřesněný dle aktuálních podkladů dodaných od ČEZ. Zpřesněný koridor TK-E1 je v
upraveném návrhu ÚP ze severní strany vymezen vyhlášeným ochranným pásmem ZVN
(vydáno ÚR), na jižní straně směrem ke Dvorcům a Rejcharticím rozšířený o 50m.

6 d - V ÚPN SÚ Dvorce umístění regulační stanici včetně plynovodu k ní v jiné lokalitě než ZÚR
MSK – koridor 'P19 VTL plynovod Dvorce – hranice okr. Bruntál ( - Budišov n. B.)'.
–

Pro trasu plynovodu a umístění trafostanice je v návrhu ÚP v souladu se ZÚR v k.ú. Dvorce u
Bruntálu vymezen koridor pro technickou infrastrukturu TK-P1 o šířce max. 200m. Z důvodu
neexistence podrobnější dokumentace a možnosti budoucí koordinace na k.ú. Guntramovice
nebyl koridor vymezený v ZÚR v místě přechodu na sousední katastr zpřesňován.

Z ÚAP SO ORP Bruntál vyplynulo respektování limitů využití území
–

limity byly zapracovány z poskytnutých údajů ÚAP (aktualizace 2014), viz koordinační výkres
II.1.

Z ÚAP SO ORP Bruntál vyplynulo respektování hodnot území
–

Doplňující průzkumy pro vypracování ÚP Dvorce, kde byly vymezeny hodnoty území, byly
vypracovány v roce 2007, tedy před vypracováním prvních ÚAP 2008. Hodnoty území
vymezené v návrhu ÚP Dvorce nejsou v rozporu s hodnotami definovanými v ÚAP 2014 –
v ÚP jsou dále rozvedeny.
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textová část odůvodnění

3. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ÚP S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S
POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A
POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Při řešení ÚP nedochází k narušení vyváženého vztahu a podmínek udržitelného rozvoje území.
Územní plán je v souladu s cíli a úkoly územního plánování - vytváří podmínky pro výstavbu a
udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj a pro soudržnosti společenství obyvatel. Dále vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot
území, ochranu nezastavěného území. Soulad s cíli a úkoly územního plánování je odůvodněn v kap.
7.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje
území.
podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území
ÚP vytváří předpoklady pro trvalý soulad všech hodnot území - přírodních, kulturních a civilizačních,
dále zdravých životních podmínek, viz odůvodnění, kap. 7.2. odst. ochrana hodnot území.
požadavky na ochranu nezastavěného území
Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou definovány vlastní urbanistickou koncepcí,
koncepcí řešení krajiny a podmínkami využití ploch nezastavěného území.
ÚP zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu sídla s propojením na okolní krajinu při respektováním
krajinného rázu. ÚP chrání nezastavěné území. Uspořádání zastavitelných ploch je řešeno
v návaznosti na zastavěné území, v krajině jsou stabilizovány stávající lokality (samoty, zemědělské
areály, zařízení technické infrastruktury, hromadné rekreace ad.)
Další plochy s výjimkou ploch dopravní infrastruktury a koridorů pro technickou infrastrukturu nejsou
navrženy.

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
ÚP je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a
v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu (dále jen SZ) s těmito výjimkami:
•

Plochy smíšené v centrální zóně (SO.1) – vymezeny se snahou o posílení funkce centra obce,
tj. vymezení samostatné plochy s rozdílným způsobem využití s odpovídajícími podmínkami
využití území.

•

Plochy sídelní zeleně (Z*, ZP, ZX) – plochy byly vymezeny z důvodu grafického vyjádření
systému sídelní zeleně v zastavěném území a zastavitelných plochách s rozlišením na zeleň
veřejnou, soukromou (kompoziční) a zeleň s funkcí izolační; včetně definování podmínek využití,
zaručujících ochranu ploch sídelní zeleně před nežádoucími zásahy. Dalším důvodem je snaha o
provázanost grafické části s částí textovou, s kapitolou 3. Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, kde je tento pojem zmiňován.

•

Plochy krajinné zeleně (S.k) – jedná se zejména o plochy s dřevinami rostoucími mimo les,
výjimečně i zemědělské půdy extenzivního charakteru, lada a plochy s různým stupněm
sukcesního vývoje. Jsou vysoce cenné i pro ekologickou stabilitu a druhovou rozmanitost území,
že vyvolaly rozšíření výčtu ploch s vymezením odpovídajících podmínek využití území.
poznámka - vymezení ploch s rozdílným způsobem využití nad rámec SZ vyšlo ze specifiky
řešeného území a bylo koordinováno s metodikou Moravskoslezského kraje
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textová část odůvodnění

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
ÚP řeší požadavky na ochranu veřejného zdraví a zdravých životních podmínek - viz odůvodnění
kap. 7.1., 7.2; požadavky na ochranu před povodněmi, přívalovými dešti a erozí - viz odůvodnění
kap. 7.2., 7.3.; vyhodnocení vlivů na životní prostředí - viz odůvodnění kap. 8. Civilní ochrana, obrana
a bezpečnost státu, viz odůvodnění, kap. 7.9. ÚP řeší ochranu kulturních hodnot území s legislativní
ochranou, a to vlastní urbanistickou koncepcí a jejich zařazením do historicky významných staveb se
stanovenými podmínkami ochrany, viz odůvodnění, kap. 7.2., odst. Ochrana hodnot území - historicky
významné stavby.
Dále viz samostatná část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem.

6. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚP
Výčet požadavků ze Zadání s odůvodněním koncepce ÚP, odůvodnění proč některé
z požadavků Zadání nebyly po prověření návrhem ÚP řešeny, příp. byly řešeny jiným
způsobem:
a)
Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů
Viz odůvodnění, kap. 2.1., 2.2., 2.3.
b)

Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

Viz odůvodnění, kap. 2.4.
c)

Požadavky na rozvoj území

•

„Zařadit do vymezených zastavitelných ploch ty pozemky mimo zastavěné území, pro které bude
v době vypracování návrhu územního plánu pro budovy na nich umístěných platné rozhodnutí o
umístění stavby, stavební povolení, územní souhlas apod.“ – respektováno – jsou vymezeny
plochy pro větrné elektrárny v k.ú. Rejchartice vč. podzemního vedení vn). V průběhu prací na ÚP
byly zrealizovány, proto byly zařazeny do stabilizovaných ploch VX a stávajících vedení TI.

•

„Zachovat stávající urbanistickou koncepci založenou v územním plánu sídelního útvaru a jeho
změnách (dále jen „ÚP SÚ“) - lokality z platného ÚP SÚ, včetně jeho změn, převzít“ – urbanistická
koncepce je respektována včetně rozvojových ploch a dále rozvíjena na jihovýchodním a
západním okraji Dvorců a v Rejcharticích.

•

„Zohlednit záměry obce na změnu využití území“:
o „požadavky na plochy bydlení, plochy smíšené obytné - řešit v lokalitě na jihozápadním okraji
obce v prostoru jižně od silnice I/46, prověřit další možnosti rozšíření ploch bydlení a ploch
smíšených obytných, např. využitím proluk a ploch s vazbou na zastavěné území, prověřit
možnost vymezení plochy pro výstavbu rodinných domů na pozemcích parc. č. 2804/6,
2330/1, 777/2, 777/3, 204/1, 204/3, 206/2, 209/3, 205/2, 496, 504/1, 2909, 2910, 2788/2,
787/1, 787/2, 788/2, 102, 35, 36, 34/3, 37, 38, 40, 41, 22/3, st. 506 v katastrálním území
Dvorce“ – bylo respektováno s výjimkou:
− 2909, 2910, 2788/2 – nebyly navrženy k zástavbě, protože se nacházejí v území
ohroženém povodněmi; plochy byly navrženy do ploch veřejných prostranství
z důvodu využití ploch v majetku státu pro chybějící veřejnou infrastrukturu
− 787/1, 787/2, 788/2 – nebyly navrženy k zástavbě, protože se nacházejí v území
ohroženém povodněmi
o Dále viz odůvodnění, kap. 7.2.
o „plochy vymezovat úměrně s ohledem na velikost a potřeby obce“ – respektováno, viz
odůvodnění, kap. 11.
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o

o

o

o

textová část odůvodnění

„požadavky na plochy rekreace
− prověřit možnosti rozvoje ploch hromadné rekreace např. s vazbou na stávající
neudržovaný rekreační areál na východní hranici k.ú. Dvorce u Bruntálu, rozšíření
zahrádkářské lokality na východním okraji Dvorců, s ohledem na žádoucí rozvoj
rekreace a cestovního ruchu prověřit možnosti situování dalších zařízení v řešeném
území při respektování ochrany přírodních a kulturních hodnot území, nebude
umožněna výstavba objektů rekreace ve volné krajině, věnovat pozornost
zprůchodnění obce pro turistiku, cykloturistiku a hippoturistiku, vymezení nových
ploch za účelem zřízení zahrádkářských osad (lokalit) řešit s ohledem na ochranu
krajinného rázu“ – plocha pro rozšíření rodinné rekreace na východním okraji Dvorců
(Z15) byla z návrhu ÚP vypuštěna z důvodu nesouhlasu dotčených orgánů, dále viz
odůvodnění, kap. 7.2.
− „prověřit možnost vymezit plochu rekreace za účelem zřízení zahrádkové osady na
pozemcích parc. č. 2017 a 2060 v katastrálním území Dvorce“ – plocha bývalého
koupaliště (zastavěné území) nebyla vymezena jako zahrádková lokalita, protože se
nachází v ploše dopravní infrastruktury navržené pro přeložku silnice I/46. V ploše je
připuštěna realizace oplocení.
„požadavky na plochy občanského vybavení a sportu - prověřit možnosti rozšíření ploch
občanského vybavení (pro potřeby seniorů, dětská hřiště, aktivity hasičů), prověřit možnost
rozšíření hřbitova, prověřit možnost využití bývalého nádraží, prověřit možnost vymezení
plochy občanského vybavení na pozemku parc. č. 2804/1“ - viz odůvodnění, kap. 7.6.
„požadavky na plochy výroby, plochy smíšené výrobní - prověřit další možnosti rozšíření ploch
výroby a skladování, např. ve vazbě na stávající areály výroby a s vazbou na hlavní
komunikace, prověřit další možnosti rozšíření ploch drobné výroby a výrobních služeb“ - viz
odůvodnění, kap. 7.2.
− „prověřit možnosti vymezení ploch pro výrobu a skladování na pozemcích parc. č.
1887/3, 1887/4, 1855/3, 1919/1, st. 855, st. 412, parc. č. 414/4 v katastrálním území
Dvorce“ – jedná se o areál firmy COPRECI CZ, v současnosti již zrealizovaný
v souladu s platným ÚPO, pozemky byly s ohledem na sousedící plochy bydlení
zařazeny do stabilizovaných ploch pro drobnou výrobu a výrobní služby VD.
„požadavky na plochy veřejných prostranství a sídelní zeleně - vymezit plochy pro veřejná
prostranství (např. náměstí, uliční prostory charakteru zklidněných komunikací, chodníky) jako
součást hlavní kostry urbanistické struktury, v zastavitelných plochách umožnit a požadovat
řešení ploch veřejných prostranství včetně sídelní zeleně, plošné nároky na veřejná
prostranství v zastavitelných plochách bydlení, plochách smíšených obytných, plochách
rekreace, řešit dle aktuální legislativy, respektovat plochu veřejné zeleně na náměstí a před
školou“ - viz odůvodnění, kap. 7.2., 7.6

d)
Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a
koncepci uspořádání krajiny)
Požadavky na urbanistickou koncepci a prostorové uspořádání:
•

„Zachovat a vhodně rozvíjet urbanistickou strukturu sídla s propojením na okolní krajinu a
respektováním krajinného rázu“, „uspořádání zastavitelných ploch řešit v návaznosti na zastavěné
území, nenavrhovat nové plochy bydlení v odloučených lokalitách s výjimkou obnovení původní
sídelní struktury Rejchartic“ – viz odůvodnění, kap. 7.2.

•

„Při stanovení rozsahu potřebných ploch pro bydlení vycházet z demografické prognóz,
intenzifikovat stávající plochy bydlení, využít při bilanci potřeb možnost dostavby stávajících
proluk“ - viz odůvodnění, kap. 11.

•

„Řešit využití Rejchartic, prověřit možnosti obnovení původní sídelní struktury“ – je navržena
obnova sídla Rejchartice, viz odůvodnění, kap. 7.2.

•

„Územní plán stanoví podmínky prostorového uspořádání území včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzita využití pozemků v
plochách), v územním plánu navržená výšková regulace zástavby zohlední stávající podlažnost zástavba v centrální části Dvorců a ve vazbě na ni 2-4 podlažní, v okrajových částech Dvorců 1-2
podlažní, zástavba v Rejcharticích jednopodlažní“ – respektováno, viz výrok kap. F)1., dále viz
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textová část odůvodnění

odůvodnění, kap. 7.2.
Požadavky na koncepci uspořádání krajiny:
•

„Bude upřesněn a zapracován nadregionální a regionální územní systém ekologické stability
(dále jen „ÚSES“) vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace a navrženo řešení
lokálního ÚSES“ – viz výrok, kap. E)2.

•

„Vymezené skladebné části ÚSES koordinovat s ostatními záměry v území“ – v řešeném území
dochází ke střetu skladebných části ÚSES s navrženými plochami dopravní infrastruktury a
koridory pro technickou infrastrukturu. Průchod a realizace ÚSES těmito plochami a koridory je
umožněn podmínkami pro jejich využití.

•

„Při realizaci záměrů zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům a
průchodnost krajiny, případně vymezit plochy a koridory pro komunikace nové“ – hlavní účelové
komunikace jsou stabilizovány, dále viz odůvodnění, kap. 7.4.

•

„S ohledem na krajinný ráz území nebudou vymezovány plochy pro větrné elektrárny“ – do ÚP
byly zapracovány stávající plochy větrných elektráren v době zpracování ÚP zrealizované jižně od
Rejchartic. Nové rozvojové plochy nebyly v řešeném území vymezeny.

e)

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Občanské vybavení, veřejná prostranství
•

„Koncepce občanského vybavení se nemění. Budou respektovány stávající plochy občanského
vybavení a veřejných prostranství a zohledněny nové požadavky zahrnuté v předchozích
kapitolách zadání“ – respektováno, viz kap. 7.2., 7.6.

Dopravní infrastruktura
•

„V územním plánu budou vymezeny plochy a koridory dopravní infrastruktury“:
o „Vymezit plochu pro přeložku silnice I/46 v souladu s nadřazenou dokumentací“ – navržena
plocha dopravní infrastruktury Z45, viz odůvodnění, kap. 7.4.
o „Respektovat stávající silnice I/46, III/4406, III/45217, III/45213, III/4407“ – respektováno, viz
odůvodnění, kap. 7.4.
o „Vymezit plochy pro místní komunikace, které vyřeší komunikační napojení rozvojových lokalit
na silniční síť, popřípadě na místní komunikace“ – respektováno, viz odůvodnění, kap. 7.4.
o „U rozvojových lokalit vymezit pouze hlavní vstupy do rozvojových lokalit“ – respektováno
s výjimkou rozvojové lokality navržené na západním okraji Dvorců (plochy Z9, Z10), kde byla
místní komunikace navržena z důvodu jednoznačnosti dopravního a urbanistického řešení.
Lokalitu tak není nutno řešit územní studií.
o „Bude prověřena možnost a účelnost rozšíření stávajících komunikací na požadované
parametry“ – viz odůvodnění, kap. 7.4., kap. 7.2., odst. Plochy veřejných prostranství – P*
o „Prověřit potřebu řešení ploch pro odstavení nákladních vozidel, pro parkování autobusů“ – po
prověření se zástupci města nebyly plochy navrženy, odstavení nákladních vozidel je
přípustné v rámci ploch výroby a skladování VD, VZ. Příležitostné parkování autobusů je
v centru Dvorců na náměstí.
o „Prověřit možnost vymezení plochy pro hromadné garáže na pozemku parc. č. 53
v katastrálním území Dvorce“ – respektováno, pro hromadné garáže je v dané lokalitě
navržena zastavitelná plocha Z18.
o „Vymezit hlavní komunikační vstupy do zastavitelných ploch, doplnit chybějící dopravní a pěší
propojení mezi částmi obce“ – do zastavitelných ploch jsou vymezeny hlavní komunikační
vstupy ve formě navržených veřejných prostranství, je navržena cyklotrasa z Dvorců do
Rejchartic a směrem na Moravský Beroun, využívající těleso zaniklé trati.
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textová část odůvodnění

Technická infrastruktura
•

Zásobování vodou
o zachovat stávající koncepci zásobování vodou
o navrhnout připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť, nenavrhovat trasy uvnitř ploch

•

Odkanalizování
o zachovat stávající koncepci
o navrhnout připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť, nenavrhovat trasy uvnitř ploch

•

Zásobování plynem, teplem
o řešit napojení obce na plynovod dle nadřazené územně plánovací dokumentace
o navrhnout připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť, nenavrhovat trasy uvnitř ploch

•

Zásobování elektrickou energií
o stávající systém považovat za stabilizovaný
o navrhnout připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť, v případě nutnosti navrhnout nové
trafostanice, nenavrhovat trasy uvnitř ploch

•

Telekomunikace
o telekomunikační síť považovat za stabilizovanou
Požadavky na řešení technické infrastruktury dle zadání byly splněny – viz odůvodnění, kap. 7.5.
•

Obnovitelné zdroje energie
o „Respektovat záměr výstavby větrných elektráren na plochách navržených změnou č.III ÚP
SÚ v jižní části k.ú. Rejchartice“ – respektováno, viz odůvodnění, kap. 7.5., odst. Obnovitelné
zdroje energie.
o „Prověřit možnost vymezení ploch pro využívání alternativních zdrojů (malé vodní elektrárny,
solární energie, biomasa), plochy pro solární energie nevymezovat na zemědělských
pozemcích“ - využití solární energie pro vlastní potřebu je umožněno jako související TI,
plochy pro fotovoltaiku jsou přípustné pouze v urbanizovaném území v plochách VD, VZ,.
Jsou respektovány stabilizované plochy pro větrné elektrárny jižně od Rejchartic, další větrné
elektrárny nejsou navrženy.

•

Nakládání s odpady
o „Navrhnout koncepci odpadového hospodářství v návaznosti na předpokládaný rozvoj
řešeného území a na zvyšující se zákonné nároky např. na třídění odpadu“ – je respektována
stávající koncepce, viz odůvodnění, kap. 7.5, odst. Nakládání s odpady
o „V návrhu územního plánu připouštět takové podnikání, které skladováním odpadů včetně
nebezpečných látek nenaruší životní prostředí a nebude zátěžovým rizikem pro řešené území
a obyvatele“ – respektováno, skladování odpadů včetně nebezpečných látek narušujících
životní prostředí v plochách výroby a skladování (VD, VZ).
o „Prověřit možnost vymezení plochy pro ukládání, příp. recyklaci materiálu z bouracích prací,
kompostování apod.“ – v řešeném území se nachází řízená skládka odpadu, v návaznosti na
skládku je vymezena rozvojová plocha pro skladování materiálu z bouracích prací, plochy pro
recyklaci materiálu nejsou vymezeny. Dále viz odůvodnění, kap. 7.5., odst. Nakládání s
odpady.

f)
•

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Ochrana kulturních (urbanistických a architektonických) hodnot místního významu
o „Prioritně respektovat urbanistické a architektonické hodnoty území, prostředí kulturních
památek, přírodní hodnoty a krajinný ráz a to zvláště při návrhu ploch umožňujících umístění
alternativních zdrojů výroby elektrické energie“ – hodnoty jsou respektovány, viz odůvodnění,
kap. 7.2.. Krajinný ráz je narušen soustavou větrníků schválených změnou č.III ÚP SÚ a
realizovaných jižně od Rejchartic; nové plochy pro větrné elektrárny nejsou s ohledem ne
krajinný ráz navrženy.
o „Respektovat kulturní hodnoty místního významu, při výčtu těchto hodnot vycházet
z průzkumů a rozborů“ – respektováno, viz odůvodnění, kap. 7.2., odst. Ochrana hodnot
území
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o

textová část odůvodnění

„S ohledem na zachování kulturních hodnot území regulovat výškovou hladinu zástavby“ –
výška nové zástavby je navržena tak, aby nenarušila pohledové osy na dominanty, rozvojové
plochy pro zástavbu jsou situovány a jejich rozsah vymezen tak, aby nedošlo k narušení
hodnot území, dále viz odůvodnění, kap. 7.2.

•

Ochrana přírodních hodnot místního významu
o Respektovat přírodní hodnoty území, při výčtu těchto hodnot vycházet z průzkumů a rozborů. respektováno, viz odůvodnění, kap. 7.2., odst. Ochrana hodnot území

•

Ochrana civilizačních hodnot
o Respektovat a rozvíjet civilizační hodnoty území (hodnoty území, spočívající např. v jeho
vybavení veřejnou infrastrukturou, možností pracovních příležitostí, v dopravní dostupnosti, v
dostupnosti veřejné dopravy, v možnosti využívání krajiny k zemědělským účelům apod.) respektováno, viz odůvodnění, kap. 7.2., odst. Ochrana hodnot území

g)

Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

•

„Územní plán jako veřejně prospěšné stavby vymezí“:
o „stavby pro dopravní infrastrukturu (silnice I/46 – Dvorce obchvat a další podle potřeby“) – je
vymezena zastavitelná plocha dopravní infrastruktury Z45 (v rámci rozsahu koridoru ze ZÚR)
o „stavby veřejné technické infrastruktury od míst napojení po zastavitelné plochy“ –
respektováno, jsou vymezeny koridory pro technickou infrastrukturu - stavbu VTL plynovodu –
Dvorce – hranice okresu (směr Budišov), stavbu venkovního elektrického vedení ZVN 400 kV
(Krasíkov) – Horní Životice
o „stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury“ – plocha pro veřejnou
občanskou vybavenost Z16 je navržena na pozemku, který je již ve vlastnictví obce Dvorce,
z tohoto důvodu není zařazena mezi VPS
o „stavby veřejných prostranství (samostatné plochy, tj. mimo ploch dopravní infrastruktury)“ –
respektováno, viz výrok, kap. H)
o Dále viz odůvodnění, kap. 7.7.

•

„Územní plán jako veřejně prospěšná opatření vymezí“:
o Jednoznačně vymezené plochy ÚSES mimo lesní pozemky pro chybějící části ÚSES, plochy
změn v území určené pro možnost realizace ochranné a izolační zeleně – chybějící části
ÚSES nejsou do VPO zařazeny, viz odůvodnění, kap. 7.7. Plochy navržené pro ochrannou a
izolační zeleň jsou do VPO zařazeny, viz výrok kap. H), viz odůvodnění, kap. 7.7.

•

Pro plochy s předkupním právem bude zhotoven soupis dotčených parcel – soupis parcel bude
zpracovatelem ÚP dopracován do doby veřejného projednání – respektováno, viz výrok, kap. H).

h)
Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na
ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek
nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými
přírodními jevy)
•

„Při vymezení ploch, které vyžadují ochranu před hlukem do území dotčených předpokládanou
zvýšenou hygienickou zátěží (např. hlukem, prachem apod.) u komunikací I.- III. třídy nebo u
stávajících výrobních ploch včetně zemědělských areálů, bude navržen způsob jejich ochrany
před hlukem (např. vymezením ploch pro ochrannou a izolační zeleň)“ – částečně respektováno,
viz odůvodnění, kap. 7.1. podmínky pro příznivé životního prostředí.

•

„Uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití bude respektovat základní principy vedoucí
k ochraně obyvatel“ – zastavitelné plochy jsou vymezeny až na výjimky mimo území ohrožené
povodněmi (podrobněji viz odůvodnění, kap. 7.3. odst. Ochrana před povodněmi a
extravilánovými vodami, protierozní opatření); plochy bydlení jsou směrovány do klidových poloh
s vhodnou orientaci s logickými vazbami na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

•

„Vymezení ploch pro umístění nových trafostanic řešit s ohledem na ochranu před hlukem“ –
nejsou vymezeny plochy pro nové trafostanice, v případě, že trafostanice bude umístěna v rámci
plochy, která to umožňuje, toto umístění bude navrženo tak, aby nedošlo k obtěžování hlukem,
což bude řešeno až v navazujících řízeních.

•

„Na území obce nejsou ložiska nerostných surovin vymezena“. - respektováno

20

Územní plán Dvorce – výsledný návrh

textová část odůvodnění

•

„Vyhodnocení požadavků záborů zemědělské půdy bude zpracováno v souladu s postupy
stanovenými přílohou č. 3 vyhlášky 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
zemědělského půdního fondu, budou respektovány zásady ochrany zemědělské půdy dané úst. §
4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a ve smyslu ust. § 5 zákona budou navržena
taková řešení, která jsou z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nejvýhodnější, kdy
bude kladen důraz na zdůvodnění navrhovaného řešení. Při vymezování zastavitelných ploch
budou zohledňovány půdy s třídou ochrany I. a II, dojde-li k jejich záboru, bude tento navíc řádně
zdůvodněn. V územním plánu plně respektovat zájmy chráněné lesním zákonem, v případě
záboru PUPFL vypracovat návrhy odnětí a omezení PUPFL podle ustanovení § 14 odst. 1 lesního
zákona; tyto navrhovat pouze za podmínky, že navrhovaný zábor nelze řešit umístěním
navrhované plochy mimo PUPFL, návrh odnětí a omezení PUPFL řádně zdůvodnit“ – viz
odůvodnění, kap. 13.

•

„Do textové a grafické části územního plánu zapracovat zájmové území pro nadzemní stavby
Ministerstva obrany.“ – respektováno, viz odůvodnění, kap. 7.9.

i)
•

•

•

Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
„Vytvořit územní podmínky pro řešení závad urbanistických a hygienických, závad dopravy“:
o „Řešit urbanistickou bariéru – průchod silnice I. třídy zastavěným územím a centrem obce,
řešit hygienickou závadu - průchod silnice I. třídy zastavěným územím (hluk, vibrace,
exhalace z nákladní dopravy), negativní dopady hluku a vibrací z výroby, rychlá jízda,
narušení klidné funkce náměstí, hluková a technická zátěž obce “ – je vymezena plocha
dopravní infrastruktury pro přeložku silnice I. třídy, dále viz odůvodnění, kap. 7.1. podmínky
pro příznivé životní prostředí.
„Řešit vzájemné střety záměrů na provedení změn využití území, střety těchto záměrů s limity
využití území“:
o „střet záměrů s ochrannými pásmy technické infrastruktury, střet zastavitelných ploch s
ochrannými pásmy silnic I. a III. třídy“ – střety jsou patrné z koordinačního výkresu, střet bude
řešen respektováním zákonných podmínek výstavby v příslušných OP, příp. přeložkou
technické infrastruktury v rámci podrobnější dokumentace a navazujícího řízení.
o „potenciální střet zastavitelných ploch s ÚSES“ – ÚP řeší střet ÚSES se zastavitelnou plochou
dopravní infrastruktury Z45 pro přeložku silnice I. třídy – průchod ÚSES je umožněn
přípustnými činnostmi v plochách dopravní infrastruktury DS.
o „střet zastavitelných ploch s I. a II. třídou ochrany zemědělského půdního fondu, řádně
odůvodnit lokality s dopadem do ploch ZPF I. a II. třídy ochrany, střet záměrů s pozemky
určenými k plnění funkce lesa, střet zastavitelných ploch se vzdáleností 50 m od hranice
pozemků určených k plnění funkcí lesa“ – výčet ploch viz odůvodnění, kap. 13.2. – střet
konkrétní rozvojové plochy s tímto limitem bude řešen až v navazujících řízeních dle platné
legislativy.
„Řešit ohrožení území povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy“:
o „riziko lokálních záplav – přívalové deště (část zastavěného území Dvorců ve vazbě na vodní
tok) – ÚP stanovuje podmínky využití území ohroženého povodněmi ve Dvorcích s ohledem
na eliminaci negativních jevů. ÚP řeší ohrožení vodní erozí a přívalovými dešti, viz výrok kap.
C)2 – podmínky využití zastavitelných ploch Z2, Z3, dále viz odůvodnění, kap. 7.3. odst.
Ochrana před povodněmi, extravilánovými vodami. protierozní opatření
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j)
Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose
•

„Rozsah zastavitelných ploch řešit s ohledem na polohu obce v rámci sídelní struktury - situované
mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezené v Politice územního rozvoje ČR, před
vymezováním zastavitelných ploch bude prověřeno účelné využívání zastavěného území a
vymezení zastavitelných ploch v prolukách zastavěného území“, v rámci průzkumů a rozborů byl
vypracován rozbor současného využití zastavěného území, proluky větší výměry byly
zapracovány do návrhu ÚP, v území vhodném pro smíšené využití bylo toto vymezeno (např.
v centru Dvorců), příp. navrženo (např. rozvojová plocha na jihozápadním okraji Dvorců, rozvojové
plochy v Rejcharticích).

•

„Plochy pro možnou dostavbu řešit v plochách, jejichž zástavbou by došlo k ucelení, zarovnání
zastavěného území, využití stávajících komunikací a infrastruktury“. - Respektováno , zastavitelné
plochy jsou vymezeny v plochách navazujících na zastavěné území a dopravní a technickou
infrastrukturu.

•

„Prověřit a případně vymezit plochy ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému
využití znehodnoceného území – plochy přestavby“ – Zdevastovaná plocha pro rekreačního
střediska na jihovýchodním okraji k.ú. Dvorce u Bruntálu je v ÚP vymezena jako stabilizovaná
plocha rekreace – v případě žádoucí rekonstrukce bude areál sloužit i nadále pro rekreaci.
V návrhu ÚP nebyly plochy přestavby vymezeny; úpravou návrhu ÚP byla doplněna 1 plocha
přestavby pro bydlení (SO), dále viz odst. s názvem Výčet požadavků pro úpravu návrhu ÚP po
opakovaném veřejném projednání a jejich řešení (poslední odstavec v této kapitole č. 6).

k)
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn
jejich využití územní studií
•

„Územní plán vymezí dle potřeby plochy a koridory, ve kterých bude uloženo prověření změn
jejich využití územní studií včetně lhůt pro vložení dat o nich (měsíc/rok)“ – v ÚP jsou k prověření
územní studií navrženy 2 rozvojové lokality ve Dvorcích, a 2 rozvojové lokality v Rejcharticích viz
výrok, kap. J), odůvodnění, kap. 7.10.

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

„Vzhledem k velikosti a charakteru řešeného území se nepředpokládá vymezení ploch a koridorů,
pro něž budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním
plánem“. – plochy nejsou vymezeny.

m)
Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na posouzení územního
plánu z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky
významnou lokalitu či ptačí oblast
•

„Příslušný dotčený orgán ve svém stanovisku čj: MSK 111657/2010, sp.zn.: ŽPZ/28681/2010/Ham
327.1 V5 ze dne 27.7.2010 v souladu s § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí konstatoval, že územní plán Dvorce je nutno posoudit podle § 10i zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí. Nedílnou součástí řešení územního plánu bude vyhodnocení vlivů na
životní prostředí zpracované na základě ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu
přílohy stavebního zákona, osobou k tomu oprávněnou podle § 19 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí“. – viz Vyhodnocení vlivů ÚP Dvorce na životní prostředí…….zpracované ing.
Skybovou (samostatná část dokumentace).

•

„Součástí územního plánu bude vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
vypracované podle přílohy č. 5 k vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti“. - viz Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Dvorce na
udržitelný rozvoj území. (samostatná část dokumentace).
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o)
Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání jejich
odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu
vyhotovení
•

„Návrh územního plánu bude projektantem vypracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.“ - respektováno

•

„Součástí návrhu územního plánu bude vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území vypracované v rozsahu podle Přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.“ – viz m) v této
kapitole

•

„Změny v území budou stanoveny podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Textové části návrhu
územního plánu budou projektantem vypracovány s obsahem a řazením podle Přílohy č. 7
k vyhlášce č. 500/2006 Sb.“ - respektováno

•

Grafické části budou zpracovány ve formátu SHP nebo CAD v souřadnicovém systému S-JTSK,
výkresy budou vypracovávány nad v době zpracovávání návrhu územního plánu aktuální
katastrální mapou. Členěna bude do kapitol dle přílohy č. 7 část I. odst. 1 vyhlášky 500/2006 Sb.
(mimo písm. j). Kapitoly dle přílohy č. 7 část I. odst. 2 vyhlášky 500/2006 Sb. budou použity jen
v případě, budou-li projektantem považovány za účelné.
o Textová část návrhu a textová část odůvodnění je zpracována dle přílohy č. 7 vyhlášky 500,
grafická část územního plánu je zpracována v měř. 1: 5000, výkres širších vztahů je
zpracován v měř. 1:50 000, tedy v měřítku Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
s využitím jeho grafické části.

•

„Odchylky od vyhlášky č. 501/2006 Sb.ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, při vymezování ploch budou řádně zdůvodněny“. – odchylky od vyhlášky, viz.
odůvodnění, kap. 4.

Výčet požadavků pro úpravu návrhu ÚP po veřejném projednání a jejich řešení:
Návrh - Úprava návrhu územního plánu
1. Do koordinačního výkresu a do textové části odůvodnění územního plánu zapracovat údaje o
zájmovém území Ministerstva obrany dle aktuálního stavu v ÚAP. Jedná se o zájmové území
pro nadzemní výstavbu přesahující 150 m nad terénem, které je nutno respektovat podle
ustanovení § 175 odst. 1 stavebního zákona.
Respektováno, viz odůvodnění, kap. 7.9., viz výkres II.1. Koordinační výkres.
2. U pozemků parc. č. 120 a 1945/8 změnit funkční využití plochy z plochy bydlení individuální
na plochu DP – plochy dopravní infrastruktury.
Respektováno s výjimkou východního cípu plochy, který byl z důvodů hygienických zařazen
do stabilizovaných ploch bydlení BI, dále viz odůvodnění, kap. 7.4. (plocha Z53).
3. Plocha Z3 BI – vyjmout ze zastavitelné plochy pozemky parc. č. 564/1, 562/3, 559/5, 559/3,
559/4, 559/1 a změnit jejich funkční využití na plochu ZP - plochy sídelní zeleně, zahrady,
záhumenky.
Respektováno, plocha Z3 BI změněna na plochu Z3 ZP - plochy sídelní zeleně, zahrady,
záhumenky, jedná se však i nadále o zastavitelnou plochu, protože rozvojové plochy ZP jsou
součástí systému sídelní zeleně a v ÚP Dvorce se vymezují jako plochy zastavitelné.
4. Pozemek parc. st. 233/2 v k.ú. Dvorce u Bruntálu a budovu č.p. 335 na pozemku parc. st.
233/2 v k.ú. Dvorce u Bruntálu vyjmou z plochy VD – plochy pro drobnou výrobu a výrobní
služby a zahrnout do plochy SO – plochy smíšené obytné.
Respektováno – budova byla zařazena do stabilizovaných ploch SO, a to společně
s navazující částí pozemku č.p. 2818/1 podél ulice Budišovské. Důvodem je snaha o vytvoření
spojité stabilizované plochy SO podél ulice Budišovské aniž by byla přerušena plochou výroby
VD. V upraveném návrhu ÚP (po opakovaném veřejném projednání) byla plocha změněna ze
stabilizované plochy (SO) na plochu přestavby P1 (SO).

23

Územní plán Dvorce – výsledný návrh

textová část odůvodnění

5. Vyjmout část plochy SO Z11 (pozemek parc. č. 205/1 a 205/3) z plochy pro kterou je
stanovené zpracování územní studie.
Respektováno, viz odůvodnění, kap. 7.10.
6. Vyjmout vymezené plochy pro vymezení veřejně prospěšných staveb a staveb veřejných
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. Konkrétně plochy P1 – Z21, P2 – Z22, P7
–Z31, P8 – Z48. U plochy P4 - Z24 zkrátit přístupovou cestu pouze po pozemek parc.č.
1952/2.
Respektováno, viz výrok, kap. H.; ve výkrese I.3 bylo veřejné prostranství pro předkupní právo
P4 zkráceno o severní část (jedná se o parc. č. 1952/2, která je ve vlastnictví obce a uplatnění
předkupního práva je tedy bezpředmětné).
7. U plochy na parc. č. 676/2 v k.ú. Dvorce zařadit do přípustného využití pozemek pro
rozhlednu, bez konkrétního určení místa (bude upřesněno v rámci územního řízení).
Respektováno – rozhledny jsou umožněny v krajině – viz text výrokové části, kap. F)1,:
„v krajině jsou podmíněně přípustné stavby rozhleden, drobných staveb (např. kapličky, boží
muka, křížky, památníky) za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu“. Tedy i na
parc. č. 676/2 lze vybudovat rozhlednu. Konkrétní vymezení plochy by mohlo v budoucnu vést
v případě neuskutečnění záměru ke změně ÚP.
8. Ulice Partyzánská, část pozemku parc. č. 2776/1 v k.ú. Dvorce u Bruntálu, která je užívána ve
funkčním celku s pozemkem parc. č. 485 a rodinným domem, který je jeho součástí, jako
zahrada zařadit do plochy BI – plochy bydlení individuálního. Zbývající část pozemku zařadit
do plochy P*– plochy veřejných prostranství (ve skutečnosti se nejedná o zeleň ale o veřejnou
komunikaci).
Respektováno, viz grafická část, výkres I.2. Hlavní výkres.
9. Pozemek parc. č. 361/2 v k.ú. Rejchartice vymezit jako provozně manipulační plochu pro
skladování zeminy a stavebního odpadu kategorie „O“.
Pozemek je vymezen jako zastavitelná plocha Z54 T* - plochy technické infrastruktury, viz
odůvodnění, kap. 7.5., odst. Nakládání s odpady.
10. Vypustit z návrhu územního plánu z kapitoly b)2.2., bod ochrana před povodněmi text „- u
zastavěných ploch je možná pouze údržba stávajících objektů; v případě požadavku na nový
objekt, přístavbu nebo jiné zhodnocení staveb je nutno prokázat ochranu proti povodni
hydrotechnickým posouzením“ a „- využití zastavitelných ploch je možné až po
hydrotechnickém posouzení a z toho vyplývajících protipovodňových opatření“. Z grafické
části návrhu bude vypuštěna překryvná plocha pro ochranu před povodněmi.
Respektováno, text výroku byl upraven; území ohrožené povodněmi dle Povodňového plánu
je zobrazeno pouze v odůvodnění - v Koordinačním výkrese a v kap. 7.3. odst. Ochrana před
povodněmi, extravilánovými vodami. protierozní opatření.
11. Zvětšit plochu LBK 26 tak, aby osu biokoridoru tvořil vodní tok Lobník.
Respektováno, viz hlavní výkres.
12. Odstranit rozpor v navrženém přípustném a nepřípustném využití ploch zemědělských – Z,
lesních – L, ploch smíšených nezastavěného území – S
Podmínky využití ploch Z, L, S*, byly upraveny, viz výrok, kap. F)1.23, F)1.24., F)1.26.; v této
souvislosti byly upraveny i podmínky v plochách S.k v kap. F)1.27.
13. Doplnit bod 13.2. odůvodnění územního plánu o text: „Na těchto plochách posoudí orgán
státní správy lesů konkrétní navrhované místo stavby v ochranném pásmu lesa v rámci řízení
pro vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (lesní zákon), ve kterém bude určena minimální vzdálenost uvažované
stavby tak, aby její bezpečnost nevyžadovala kácení stromů na sousedících pozemcích
určených k plnění funkcí lesa“.
Respektováno.
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14. Textovou části odůvodnění, Kapitolu 7.4., odstavec nazvaný Silniční ochranná pásma (SOP)
doplnit o text znění: „ Střed se silničním ochranným pásmem, definovaným zákonem o
pozemcích komunikacích, bude řešen v souladu s platnými právními předpisy, pro využití
ploch v SOP silnice I. nebo III. třídy je nutné povolení pro provádění staveb nebo terénních
úprav, udělené silničním správním úřadem (v případě silnice I. třídy po předchozím
samostatném projednání každého záměru s ŘSD ČR, odborem přípravy staveb Brno).“
Respektováno.
Výčet požadavků pro úpravu návrhu ÚP po opakovaném veřejném projednání a jejich řešení:
Po opakovaném veřejném projednání a projednání vyhodnocení námitek a připomínek s dotčenými
orgány vyvstaly tyto požadavky na úpravu (text kurzívou):
1) MÚ Bruntál, orgán ochrany přírody požaduje v plochách ÚSES v podmíněně přípustném využití
doplnit/změnit stávající text novým změní: „Vedení veřejné technické infrastruktury a s nimi
provozně související zařízení technického vybavení, za podmínky, že se prokáže, že trasu nelze
vést jinudy a že nenaruší ekologickou funkci plochy.“ – chybějící text ve znění: „že se prokáže, že
trasu nelze vést jinudy“ byl doplněn ve výroku, v kap. F)1. - odrážka. „respektovat podmínky
využití biokoridorů“, a v kap. F)1.25.
2) Krajský úřad, nadřízený orgán nás upozorňuje, že u plochy pana Vincence (pozemek parc. č.
233/2 v k.ú. Dvorce a budova č.p. 335 – změna z VD na SO) se jedná o plochu přestavby. –
změna v textu a grafice – byla vymezena plocha přestavby P1, doplněno v textové části výroku,
v kap. C)3. a v grafické části, dále viz odůvodnění, kap. 7.2., odst. Vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby - plochy smíšené obytné (SO).
3) Do přípustného využití u plochy BI nacházející se mezi ulici Nádražní a pozemkem parc. č. 854
v k.ú Dvorce u Bruntálu doplnit „pozemky staveb pro rodinnou rekreaci“. – změna v textu a grafiky
- bylo doplněno do textové části výroku, v kap. F)1.2., do grafické části nemá tato úprava dopad,
dále viz odůvodnění, kap. 7.2., odst. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby

7. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY
Územní plán nebyl řešen variantně.
Mapové podklady – výkresy v měř. 1:5 000 jsou na mapovém podkladu katastrální mapy (převedené
pro potřebu ÚP do digitálního provedení ve vektorovém tvaru). Jako mapový podklad pro Výkres
širších vztahů v měř. 1:50 000 je použita základní mapa ČR 1:50 000.

7.1.
VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ VE VZTAHU
K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
ÚP vytváří vyvážené podmínky pro pilíře - příznivé ŽP, hospodářský rozvoj území, soudržnost
společenství obyvatel:
PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Řešení územního plánu respektuje historický vývoj území a charakter krajiny. Důraz je kladen na
rozvíjení příznivé kvality obytného prostředí v součinnosti s rozvojem a podporou rekreačního
potenciálu území. Podmínky na ochranu příznivého životního prostředí, viz výrok, kap. b)2.2.
ovzduší, ochrana před hlukem, vibracemi, prašností, zápachem
•

•

Ochrana ovzduší - řešené území se nachází mimo oblasti s výskytem inverzí, převládá západní
směr proudění vzduchu, v návaznosti na řešené území se nenachází významný stacionární zdroj
znečištění ovzduší. V současnosti je urbanizované území Dvorců znečištěno zplodinami z kotelen
bytových domů na pevná paliva a z topenišť rodinných domů.. Plynofikací obce bude eliminován
problém znečištění ovzduší z topenišť. ÚP nenavrhuje plochy, které by svým provozem zhoršovaly
životní prostředí.
Eliminace možných dopadů z dopravy (hluk, prašnost) - řešeným územím prochází silnice I. třídy,
která je při průchodu zastavěným územím Dvorců zdrojem negativních vlivů - vytváří bariéru a
byla zdrojem hluku, vzhledem k jejímu zatížení tranzitní dopravou. Realizací dálnice na Ostravu
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se tato situace zlepšila, zvláště intenzita zatížení tranzitní nákladní dopravou značně klesla. Pro
převedení tranzitní dopravy ze zastavěného území Dvorců je navržena přeložka západně od
Dvorců. Zohlednění negativních dopadů hluku a vibrací ze silnice I. třídy do ploch chráněného
venkovního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru navazujícího na silnici bude
řešeno - do doby realizace přeložky - v navazujících řízeních o umístění stavby v souladu
s platnými právními předpisy. Pro zastavitelné plochy situované v blízkosti silnice I/46 (Z5, Z11,
Z13) jsou dále stanoveny podmínky využití – v území dotčeném negativními vlivy z dopravy mohou být
situovány. stavby (např. bydlení,....) až po splnění hygienických limitů z hlediska hluku či vyloučení
předpokládané hlukové zátěže. Dále pro plochu Z11 je definován další požadavek - odclonění

•

•

•

•

•

zastavitelné plochy od silnice, např. pásem izolační zeleně – což bude řešeno až v rámci
požadované územní studie,
Eliminace možných dopadů z ploch výroby - je řešeno zařazením stávajících a navržených areálů
a provozoven výroby (stávající výrobní areály na severním, jihovýchodním a západním okraji
Dvorců, rozvojové plochy na západním okraji Dvorců) do ploch drobné výrony a služeb (VD), které
jsou určeny pro výrobu a skladování netovárního charakteru, nevyžadující ochranná a
bezpečnostní pásma mimo hranice provozovny, tj. které připouští pouze činnosti, děje a zařízení
takových podnikatelských aktivit, které svou činností neovlivní negativně životní prostředí a mohou
být situovány v blízkosti obytné zástavby. Záměrem ÚP je odclonit areály výroby od ploch bydlení,
např. izolační zelení - plochy izolační zeleně Z29, Z30 jsou navrženy na severním a
severozápadním okraji Dvorců oddělující plochy bydlení od ploch VD. Pro zastavitelnou plochu
smíšenou obytnou (Z11) vymezenou v návaznosti na stávající plochu VD jsou stanoveny
podmínky využití, které definují požadavek odclonění navržené plochy od stávajícího areálu
výroby VD, např. pásem izolační zeleně – bude řešeno až v rámci územní studie.
Větrné elektrárny - ÚP respektuje větrné elektrárny zrealizované jižně od Rejchartic. Plochy
smíšené obytné vesnické (Z34, Z35) navržené v Rejcharticích se nacházejí ve vzdálenosti 670 m
od nejbližší větrné elektrárny a jsou od ní opticky odděleny přerušovaným pásem navržené
krajinné zeleně. Zohlednění případných negativních dopadů hluku a vibrací do ploch chráněného
venkovního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru bude řešeno až v navazujících
řízeních o umístění stavby v souladu s platnými právními předpisy.
Potenciální negativní dopady zápachu, hluku a prašnosti z areálů zemědělské výroby - mohou být
způsobeny činností spojenou s chovem dobytka, rostlinnou výrobou. Stávající areály byly
zařazeny do ploch pro zemědělskou a lesnickou výrobu (VZ) – areál bývalého státního statku
západně od Dvorců, 2 areály jižně od Dvorců a areál severně od Rejchartic. Pro tyto areály je
v ÚP navržena limitní hranice negativního vlivu zemědělského areálu tak, aby nezasahovala do
ploch s možností bydlení. Tato hranice je vymezena ve vztahu k zastavěnému území, příp.
zastavitelným plochám. V krajině není tato hranice vymezena. V budoucnu vyhlašované ochranné
pásmo areálu nesmí tuto maximální hranici překročit a v území vymezeném hranicí areálu a
„limitní hranicí“ nelze realizovat stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem.
Eliminace možných dopadů ploch sportu (OS) - plochy sportu jsou situovány ve Dvorcích –
kapacitní sportovní areál na severním okraji sídla je od ploch bydlení odcloněn stávající plochou
izolační zeleně, rozšíření areálu je navrženo severním směrem z dosahu ploch bydlení. Další
plochy sportu se nacházejí v jižní části sídla, které jsou v těsné vazbě na plochy bydlení,
odclonění od ploch sportu je řešeno vymezením pásu zeleně. Zohlednění případných negativních
dopadů hluku a vibrací do ploch chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného
venkovního prostoru bude řešeno až v navazujících řízeních o umístění stavby v souladu
s platnými právními předpisy.
Potenciální negativní dopady zápachu a hluku z ČOV, která nemá stanovené pásmo ochrany
prostředí je řešeno vymezením limitní hranice negativního vlivu ČOV. V budoucnu vyhlašované
POP areálu nesmí tuto maximální hranici překročit a v území vymezeném hranicí areálu a „limitní
hranicí“ nelze realizovat stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem.

Ochrana půdy před vodní erozí, ochrana čistoty vod a vodních zdrojů
•

•
•

Dvorce jsou odkanalizovány na ČOV, nacházející se jihovýchodně od sídla, výstavba
v rozvojových plochách je podmíněna řádným odkanalizováním. Odvedení dešťových vod
z rozvojových ploch je řešeno oddílnou kanalizací se zaústěním dešťové kanalizace do místního
recipientu, příp. lokálně. Předpokladem pro nezhoršení odtokových poměrů, je maximální uvádění
dešťových vod do vsaku a její kumulace na pozemcích (jímání, zasakování).
V řešeném území se nenacházejí vodní zdroje pro zásobování obce pitnou vodou, do řešeného
území ale zasahují ochranná pásma vodních zdrojů.
Svažité plochy orné půdy v krajině jsou ohroženy vodní erozí, - krajina v řešeném území je
svažitá, ZPF je zastoupeno převážně ornou půdou, která je náchylná k vodní erozi. Svažité plochy
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orné půdy v krajině u kterých se předpokládají silné účinky vlivu vodní eroze jsou vymezeny
překryvnou funkcí jako plochy protierozních opatření (Y1-Y4) se stanovenými podmínkami využití,
dále viz odůvodnění, kap. 7.3. odst. Ochrana před povodněmi a extravilánovými vodami,
protierozní opatření).
Ochrana před povodněmi, extravilánovými vodami
•

Zástavba ve Dvorcích ve vazbě na vodní toky je ohrožena povodněmi. Urbanizované plochy ve
Dvorcích, nacházející se u svažitého terénu navazujícího na krajinu, jsou potenciálně ohroženy
extravilánovými vodami, dále viz odůvodnění, kap. 7.3. odst. Ochrana před povodněmi a
extravilánovými vodami, protierozní opatření).

PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOSTI SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL:
ÚP vytváří podmínky pro zastavení nepříznivého trendu poklesu počtu obyvatel a pro podpoření
příznivého trendu vyššího zastoupení mladých obyvatel v obci. ÚP vymezením nových ploch pro
bydlení, občanské vybavení, výrobu, sport a rekreaci vytváří podmínky pro udržení obyvatel, zvláště
mladých rodin, v obci. Otázku sociálního bydlení, bydlení seniorů, školství včetně mateřské školy řeší
ÚP stabilizováním stávajících ploch občanského vybavení a novou plochou pro občanské vybavení
navrženou, v blízkosti centra Dvorců. Dále umožňuje umístění těchto aktivit v rámci ploch se
smíšeným využitím v rámci centra Dvorců, v rámci stěžejních rozvojových ploch smíšených obytných,
navržených na jihozápadním okraji Dvorců.
• Jsou vytvořeny podmínky pro bydlení – jsou navrženy plochy bydlení pro stavbu rodinných domů
v klidových okrajových lokalitách Dvorců, další možnosti výstavby bydlení jsou v rámci ploch se
smíšeným využitím – ploch SO a SO.3 ve Dvorcích a ploch SO.3 v Rejcharticích.
• Zařízení občanského vybavení jsou ve Dvorcích zastoupeny na vysoké úrovni. Jsou zde zařízení
veřejného občanského vybavení státní správy a školství včetně areálu hřbitova i komerčního
občanského vybavení. Další možnosti situování chybějících zařízení občanského vybavení jsou
v rozvojové lokalitě veřejného občanského vybavení jižně od náměstí západně – a v rozvojové
lokalitě se smíšeným využitím, navržené na jihozápadním okraji Dvorců- konkrétní situování a
náplň objektů bude řešit územní studie dle konkrétních požadavků. Uspokojování potřeb
nadmístního charakteru bude i nadále v blízkém Bruntále či Opavě. Pro regeneraci duševních a
tělesných sil obyvatel slouží 3 sportoviště ve Dvorcích, je vymezena plocha pro rozšíření
fotbalového hřiště, další aktivity budou realizovány v rámci plochy Turistcentra. Stávající účelové
komunikace s možností trasování stezek pro pěší a cyklisty, přispějí k rozšíření nabídky rekreace
obyvatel, ke zvýšení turistického ruchu.
• Jsou vymezeny plochy veřejných prostranství a sídelní zeleně jako místa důležitá pro odpočinek,
setkávání a navazování kontaktů obyvatel; s regulativy umožňujícími kultivaci těchto prostorů.
Další plochy pro setkávání budou realizovány ve vazbě na rozvojové plochy na východním a
severovýchodním okraji Dvorců a v rámci stěžejní rozvojové plochy na jihozápadním okraji Dvorců
(plocha bude vymezena až v rámci územní studie).
• Pro rozvoj Rejchartic jsou vymezeny plochy se smíšeným využitím SO.3, umožňující realizaci
široké škály funkcí od bydlení, občanského vybavení, sportu, drobné výroby, veřejných
prostranství, zeleně – jejichž rozmístění a rozsah bude řešeno v rámci územní studie.
• Dojíždění za prací části obyvatelstva bude vyváženo možností bydlení v příznivém životním
prostředí.
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PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ:
Obec Dvorce se vyznačuje, na rozdíl od okolních velikostně srovnatelných obcí, hospodářským
prostředím na vysoké úrovni. Jedná se o obec situovanou v blízkosti míst pracovních příležitostí
s dobrou dopravní dostupností (Olomouc, Bruntál). Ve Dvorcích se nachází značné množství firem a
areálů s možností pracovních příležitostí.
Primární sektor má vzhledem k charakteru krajiny, která je tvořena zemědělskou půdou a částečně
lesem, významný podíl na hospodářství. Sekundární sektor - nejvýznamnějším odvětvím z hlediska
zaměstnanosti obyvatelstva je průmysl, ve kterém je zaměstnáno 45,4% ekonomicky aktivního
obyvatelstva. Rezervy jsou v terciálním prostoru – ve Dvorcích jsou služby zastoupeny omezeně,
impulsem pro jejich rozvoj a zkvalitnění bude nová výstavba bydlení. Cestovní ruch je v řešeném
území jen mírně rozvinut. Vlastní sídla nejsou v současnosti z hlediska cestovního ruchu moc
zajímavá, je však zajímavá okolní krajina. Na atraktivitě přírodního okolí lze stavět do budoucna,
hlavně v oblasti služeb – stravování a ubytování, agroturistiky a pod. Více jak polovina ekon. aktivních
obyvatel za prací nevyjíždí – je zaměstnaná v rámci obce. Do řešeného území dojíždí za prací i
z okolních obcí. Ekonomická aktivita - jedná se o podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva
k obyvatelstvu celkem, ten činí v obci 50%, což je pod průměrem v ČR, který byl 52,4%. Míra
nezaměstnanosti 16,4% k roku 2001, byla velmi nepříznivý ukazatel. V současnosti se situace značně
zlepšila – k roku .2008 byla 10%, což je téměř ve shodě s celostátním průměrem. Řešení ÚP
vycházelo z výše uvedených skutečností:
• ÚP vytváří podmínky pro nová pracovní místa – stabilizuje areály výroby situované ve vazbě na
hlavní komunikaci - areál na severním okraji Dvorců a výrobní zónu na západním okraji Dvorců,
kterou návrhem rozšiřuje – podél hlavní komunikace navrhuje lokalitu pro situování
podnikatelských aktivit typu malých a středních firem, které by měly být do budoucna jedním z
nosných pilířů rozvoje řešeného území.
• Nekonfliktním provozovnám umožňuje podnikání v rámci stabilizovaných a rozvojových ploch
v celém řešeném území. Plochy pro intenzivní živočišnou výrobu stabilizuje v areálech,
nacházejících se v okrajových částech Dvorců a Rejchartic.
• Možnost dalších pracovních příležitostí lze dále hledat v souvislosti se sportovními a rekreačními
aktivitami – sportovními areály ve Dvorcích, vytvořením podmínek pro rekreační využití krajiny revitalizace stávajícího rekreačního areálu v krajině na jihovýchodním okraji k.ú. Dvorce u
Bruntálu pro zimní a letní aktivity s vazbou na přírodní zázemí a pěší a cyklistické trasy.
• V případě realizace sídla Rejchartice lze očekávat zvýšení turistického ruchu spojeného
s agroturistikou, zvýšení cestovního ruchu lze předpokládat i s aktivitami spojenými s prezentací
zaniklého nádraží a železnice.
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7.2. ZDŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY HODNOT ÚZEMÍ,
URBANISTICKÉ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY,
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ, PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH, PODMÍNEK PROSTOROVÉHO
USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
CHARAKTERISTIKA SÍDEL
Dvorce byly založeny v mělkém údolí potoka Lobník a Křišťanovického potoka, při hlavní silnici
Olomouc – Opava, která je páteřní osou urbanistické struktury. Nadmořská výška je 558 m. Střed
sídla je poznamenán průchodem dopravně zatížené komunikace – silnice I/46, která vytváří
v zastavěném území bariéru. Dvorce (v historii město) mají i v současnosti městský charakter, který je
dán značným počtem bytových domů, vybudovaných ve vazbě na náměstí a v severní části sídla.
Novější zástavba, situovaná ve vazbě na centrum, sestává převážně ze samostatné stojících
rodinných domů městského typu. V okrajových částech navazuje zástavba venkovského charakteru.
Základní občanské vybavení je soustředěno v centru – obecní úřad, Jednota, dům služeb, farní úřad,
zdravotní středisko, ZŠ, MŠ, Turistcentrum (v zrekonstruovaném kulturním domě). V okrajových
částech sídla jsou situovány výrobní areály a objekty sloužící pro zemědělskou výrobu, z nichž
největší na severovýchodním okraji (KVS Ekodivize a.s.) a západně od sídla areál bývalého státního
statku (využívá více firem).
Rejchartice - sídlo Rejchartice, jímž prochází mělo kolem roku 1900 cca 250 obyvatel převážně
německé národnosti. Sídlo sestávající převážně ze samostatně stojících venkovských usedlostí
seskupených podél páteřní komunikace (silnice III/4406) s dominantou kostela, bylo kolem roku 1965
zlikvidováno, zůstaly z něj jen fragmenty obytné zástavby. V jižní části k.ú. Rejchartice je řízená
skládka TKO Dvorce – Rejchartice a větrné elektrárny.
VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Hranice zastavěného území v zásadě kopíruje hranici intravilánu (zastavěná část obce k 1. 9. 1966),
zmenšenou o nadměrné proluky s druhem pozemku orná půda) a rozšířenou o zastavěné stavební
pozemky, stavební proluky, části pozemních komunikací, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky
zastavěného území, dále o ostatní veřejná prostranství a o další pozemky, které jsou obklopeny
ostatními pozemky zastavěného území. V krajině byla hranice vymezena na pozemcích uvedených
v KN jako zastavěná plocha nádvoří, např. samoty, stavby technické infrastruktury, zbořeniště, a další
stavby, evidované v katastru nemovitostí jako stavební parcela, např. větrné elektrárny. Některá
zastavěná území nemusí být vyznačena v grafické části ÚP z důvodů malého rozsahu (nad
podrobnost územního plánu) a grafické nezobrazitelnosti. Vymezeny jsou zastavěná území sídel
řešeného území, jednotlivé samostatné lokality - samoty, a další urbanizovaná území v krajině:
k.ú. Dvorce
–
zastavěné území obce Dvorce
–
2 samoty – na severozápadním okraji obce při ulici Partyzánské
–
areál bývalého státního statku- západně od obce při silnici I/46
–
areál drobné výroby– západně od obce při komunikaci I/46
–
vodojem – západně od obce při účelové komunikaci
–
2 samoty – východně od obce při účelové komunikaci
–
rekreační areál – na jihovýchodním okraji k.ú. Dvorce u Bruntálu při účelové komunikaci
–
2 samoty – jihovýchodně od Dvorců při účelové komunikaci
–
2 samoty západně od Dvorců u komunikace III/45217
k.ú. Rejchartice
–
areál zemědělské výroby na severním okraji sídla
–
4 lokality stávající zástavby v jižní části sídla u komunikace III/4406
–
zbořeniště (vedené v KN jako zastavěná plocha a nádvoří) na místě zlikvidovaných statků a
dalších budov
–
skládka - v jižní části k.ú. Rejchartic
–
4 větrné elektrárny v jižní části k.ú. Rejchartice
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ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ
•

Základní koncepce rozvoje vychází z charakteristiky sídel řešeného území a jejich polohy v rámci
sídelní struktury.

•

Koncepce řeší rozvoj sídla Dvorce a obnovení původní urbanistické struktury sídla Rejchartice –
při respektování polohy obce ve specifické oblasti SOB3 – Jeseníky – Králický Sněžník, dále
s ohledem na polohu obce v blízkosti města Bruntálu a Opavy a při zachování v ÚP vymezených
hodnot území.

•

Základní koncepce směruje rozvoj řešeného území do sídla Dvorce – sídla vybaveného
základním občanským vybavením, sídla napojeného na dopravní a technickou infrastrukturu. a to
rozvojem bydlení, občanského vybavení, podnikání, rekreace. Sídla z něhož bude v budoucnu
eliminována tranzitní doprava díky uvažované přeložce silnice I/46, což přispěje ke zkvalitnění a
kultivaci prostředí centra Dvorců, Jsou vymezeny plochy a koridory pro dopravní a technickou
infrastrukturu, jsou řešena opatření na ochranu území před povodněmi – stanoveny podmínky pro
výstavbu v návaznosti na vodní toky.

OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ
Ochrana je navržena z důvodu zachování kulturních a přírodních hodnot území (včetně okolí
vymezených hodnot), které a vystihují charakteristiky typické pro řešené území. Ochrana hodnot
spočívá v definování podmínek pro jejich zachování – viz výrok, kap. b)2.1.
ochrana kulturních a přírodních hodnot
Pro ochranu kulturních a přírodních hodnot ÚP definuje podmínky, viz výrok kap. b)2.1.
• prostory urbanisticky a historicky cenné – jedná se o urbanistickou hodnotu - vymezený prostor
tvoří obalovou křivku různorodých částí Dvorců, které mají svou identitu a jsou dokladem vývoje
historické urbanistické struktury. Jedná se o prostor původní urbanistické struktury oválného
půdorysu v centru Dvorců, jehož těžiště tvoří náměstí s areálem kostela sv. Jiljí a fary, a prostor
zahrnující areál hřbitova východně od náměstí s kaplí sv. Kateřiny, márnicí obklopený ohradní zdí
•

•

•
•

významné stavební dominanty - místní - jedná se o stavbu, která umocňuje a komponuje prostor
sídla, případně se uplatňuje při dálkových pohledech. V případě řešeného území byly mezi
dominanty zařazeny:
o Kostel sv. Jiljí – kostel je hlavní dominantou obce a hlavní dominantou celého řešeného
území. Uplatňuje se při pohledech v obci samé, zvláště při příjezdu od Moravského Berouna.
Vzhledem k jeho umístění se uplatňuje i z dálkových pohledů.
o Kaple sv. Kateřiny – je další dominantou obce a vévodí hřbitovu na kterém je umístěna
historicky významné stavby - tyto stavby a soubory jsou důležitým článkem urbanistické struktury;
jsou zastoupeny jednak památkami (kostel sv. Jiljí, kaple sv. Kateřiny na hřbitově, kašna se
sochou Neptuna a budova fary), dále je do těchto hodnot zařazen areál bývalého nádraží včetně
tělesa trati - z důvodu zachování genia loci místa a budov, které existenci nádraží a zaniklé trati
připomínají, dále zemědělská usedlost v Rejcharticích, rodinný dům ve Dvorcích,….. Drobnou
architekturu zastupují např. drobné sakrální stavby a pomníky v obci i krajině, připomínající
historické události, sloužící jako orientační body,….
místa významných pohledů - jedná se o místa, ze kterých je možno shlédnout dominanty a
zajímavé partie Dvorců (výhled z ulice Opavské na věž kostela sv. Jiljí, výhled z ulice Partyzánské
na kostel sv. Jiljí, pohled z ulice Budišovské na areál hřbitova s ohradní zdí a s Kaplí sv. Kateřiny)
významný vyhlídkový bod – jedná se o místa dálkových pohledů a vyhlídkové body, ze kterých lze
sledovat sídlo a krajinu, často více směry. Díky konfiguraci terénu se v řešeném území naskýtají
pohledy a výhledy z těchto míst - z vrcholové části kopce v jihovýchodní části k. ú. Dvorce, z
úseku polní cesty vedoucí východo-západním směrem po horizontu jižně od Dvorců, z polní cesty
směřující z krajiny do jihovýchodní části Rejchartic, ze silnice III/4406 směřující od jihu do
Rejchartic, z polní cesty západně od Rejchartic, místo nad kapličkou u silnice na Májůvku severně
od Dvorců.
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•

pietní pásmo hřbitova – protože ochranné pásmo hřbitova ve Dvorcích není vyhlášeno, je z
důvodu ochrany a zachování piety hřbitova navrženo pietní pásmo se stanovenými podmínkami
využití

•

území s archeologickými nálezy - celé řešené území lze označit jako území s archeologickými
nálezy. při stavebních aktivitách může dojít k porušení pravěkého raně a středověkého osídlení v případě výstavby zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu některou
z oprávněných institucí při samotných stavebních pracích

•

významné stromy – jedná se o solitérní stromy a remízky nacházející se v otevřené zemědělsky
využívané krajině

ochrana civilizačních hodnot
•

civilizační hodnoty – jejich ochrana spočívá v respektování a podpoře veřejné infrastruktury, tj.
hlavní rozvoj v řešeném území je směrován do Dvorců – sídla vybaveného veřejnou
infrastrukturou s cílem ekonomického zhodnocení již vynaložených investic.

ochrana zdravých životních podmínek, přírodních zdrojů
Pro ochranu zdravých životních podmínek ÚP definuje podmínky, viz výrok kap. b)2.2.
• limitní hranice negativního vlivu zemědělského areálu - okolo ploch VZ je navržena hranice max.
negativního vlivu (např. hluk, zápach, prašnost) a podmínky využití území, které může být
negativně ovlivňováno s cílem ochránit navazující zástavbu před těmito negativními vlivy.
V budoucnu vyhlašované ochranné pásmo nesmí tuto maximální hranici překročit: Tato hranice je
vymezena v zastavěném území a ve vztahu k zastavitelným plochám. V místech, které navazují
na volnou krajinu, není tato hranice vymezena.
•

limitní hranice negativního vlivu ČOV – OP není stanoveno, na ochranu ČOV a ochranu zdravých
životních podmínek je v ÚP okolo plochy ČOV ve Dvorcích navržena hranice max. negativního
vlivu pro území, které může být negativně ovlivňováno.

•

plochy eliminace účinků extravilánových vod (X1) – jedná se o plochu s potenciálním nebezpečím
ohrožení zástavby přívalovými dešti – je vymezena na svažitých pozemcích na jihovýchodním
okraji Dvorců v návaznosti na stabilizovanou a rozvojovou plochu smíšenou obytnou (v grafické
části vyjádřena překryvnou plochou).

•

plochy protierozních opatření (Y1 – Y4) – plochy ohrožené vodní erozí vymezené na svažitých
pozemcích západně od Dvorců a západně od Rejchartic.

•

ochrana před povodněmi – viz odůvodnění, kap. 7.3., odst. Ochrana před povodněmi a
extravilánovými vodami, protierozní opatření.

URBANISTICKÁ KONCEPCE
•

ÚP zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu obou sídel – plochy zastavěného území začleňuje
do krajiny při respektováním krajinného rázu, uspořádání zastavitelných ploch je řešeno
v návaznosti na zastavěné území.

•

Hlavní rozvoj obce je směrován do Dvorců - sídla kvalitně vybaveného veřejným občanským
vybavením (podrobněji viz odůvodnění, kap. 7.6.), napojeným na stávající a v ÚP navrženou
dopravní a technickou infrastrukturu (podrobněji viz odůvodnění, kap. 7.4., 7.5.).
Rozvoj Dvorců v oblasti bydlení a občanského vybavení spočívá jednak v intenzivnějším využití
zastavěného území - vymezením ploch se smíšeným využitím je omezena monofunkčnost ploch
v centru obce a je tak zajištěna rozmanitost využití centra jak pro občanské vybavení, tak pro
bydlení. Dále je rozvoj sídla směrován do lokalit navazujících na zastavěné území, s nejmenší
mírou omezení, s logickými vazbami na dopravní a technickou infrastrukturu a z dosahu
negativních vlivů. Tomuto kritériu odpovídají lokality navržené pro bydlení, navazující na východní
a severozápadní okraj sídla. Dále je rozvoj směrován do lokality navazující na jihozápadní okraj
sídla, která byla obcí vytipována jako stěžejní rozvojové území i s ohledem na majetkoprávní
vztahy. ÚP do této lokality směruje hlavní rozvojovou plochu – plochy smíšené obytné,
umožňující kombinaci bydlení s občanským vybavením, plochami pro rozvoj sportu a příp.
podnikání. Při stanovení rozsahu ploch potřebných k rozvoji ÚP vychází z demografické prognózy
a dalších ukazatelů majících vliv na rozvoj obce – zařazení řešeného území v rámci kraje do
specifické oblasti SOB3 – Jeseníky – Kralický Sněžník a z toho pramenících požadavků na využití
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území – zkvalitnění a rozvoj veřejné infrastruktury na podporu stability osídlení. Stabilitu osídlení
ÚP podporuje návrhem ploch s možností výstavby rodinných domů (plochy BI, SO), současně tím
řeší nedostatek ploch pro výstavbu RD a disproporci ve struktuře sídla, kde více jak polovina bytů
je situována v bytových domech.
Hlavní rozvoj výroby je situován do výrobní zóny na západním okraji sídla s vazbou na
plánovanou přeložku silnice I/46 – reprezentované stávajícími a navrženými plochami pro drobnou
výrobu (výrobou netovárního charakteru) a plochami pro zemědělskou a lesnickou výrobu v
rozsáhlém areálu bývalého státního statku. Smíšeným využitím urbanizovaných ploch je
umožněno podnikání v oblasti občanského vybavení, služeb, cestovního ruchu a nerušící výroby.
Plochy rekreace jsou stabilizovány ve Dvorcích ve stávající lokalitě sloužící pro hromadnou
rekreaci (podrobněji viz odůvodnění, kap. 7.2. odst. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití
- plochy RH a kap. 7.3, odst. Koncepce rekreačního využívání krajiny.
•

V Rejcharticích ÚP řeší obnovení sídla v rozsahu původní rozvolněné sídelní struktury. Stávající
a rozvojové plochy smíšeného využití (plochy smíšené obytné vesnické – SO.3) umožňují kromě
bydlení též podnikání v oblasti občanského vybavení, služeb, cestovního ruchu, nerušící výroby,
zemědělství, ekologického zemědělství,…..

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY
o

Plochy bydlení hromadného - BH – plochy bytových domů jsou stabilizovány západně od
centra, nové plochy nejsou navrženy. Bytové domy, nacházející se v centu Dvorců a ve vazbě
na něj byly zařazeny do ploch smíšených v centrální zóně SO.1. Možnosti rozvoje jsou v
intenzivnějším využití stabilizovaných ploch BH, v rámci stabilizovaných ploch centra SO.1,
nízkopodlažní zástavbu bytových domů lze dále situovat v plochách smíšených obytných SO,
které na centrum navazují.

o

Plochy bydlení individuálního - BI – stabilizované plochy jsou vymezeny po obvodu sídla,
stěžejní rozvojové plochy jsou navrženy:
− na východním okraji sídla (plocha Z4) – jedná se lokalitu s vhodnou orientací ke světovým
stranám využívající pozemky východně od hřbitova, svažující se k jihu, s výhledy do
krajiny; lokalita uzavírá východní okraj obce - s ohledem na rozsah a problematiku blízkosti
hřbitova bude řešena územní studií
− na severovýchodním okraji sídla (plocha Z5) – lokalita využívá záhumenní zahrady
svažující se k jihu, které navazují na zastavěné území, od výrobního areálu je lokalita
odcloněna navrženým pásem izolační zeleně
− na severozápadním okraji sídla (plochy Z8, Z9, Z10) – lokalita sestávající ze 3 ploch
navazuje na zastavěné území a uzavírá a vyvažuje severozápadní okraj obce, od areálu
výroby je odcloněna pásem navržené izolační zeleně, jedná se o mírný svah orientovaný
k severovýchodu v klidové poloze v blízkosti centra sídla, s vazbou na veřejné občanské
vybavení - základní a mateřskou školu a Turistcentrum – víceúčelové zařízení občanského
vybavení.

o

Plochy rekreace hromadné - RH – jsou stabilizovány v areálu na jihozápadním okraji k.ú.
Dvorce u Bruntálu ve vazbě na vodní tok Lobník. Možnosti rozvoje jsou v intenzivnějším
využití areálu spojeném s jeho revitalizací. Areál je v současnosti nevyužívaný a zanedbaný a
je estetickou závadou řešeného území. Jeho poloha v krásné přírodě u vodního toku jej však
předurčuje k rekreačnímu využití.
Plochy rekreace rodinné - plochy nejsou vymezeny. Navržené plochy pro rodinnou rekreaci
byly z důvodu nesouladu se ZÚR MSK z ÚP (v dané fázi prací na ÚP) vypuštěny. Individuální
rekreace je v řešeném území umožněna formou zahrádkaření v rámci vybraných ploch sídelní
zeleně při dodržení stanovených podmínek, dále viz odůvodnění, kap. 7.2., odst. Plochy
sídelní zeleně – zahrady, záhumenky – ZP. Přípustným využitím plochy bydlení individuálního
– BI na jihozápadním okraji Dvorců je umožněna na samostatné parcele zahrady (zahrada
bez vazby na rodinný dům) realizace 1 pozemku stavby pro rodinnou rekreaci.

o

o

Plochy smíšené v centrální zóně - SO.1 – plochy umožňují situování staveb nejenom bydlení,
ale i zařízení občanského vybavení jsou vymezeny ve stabilizovaném území původního
historického centra Dvorců – zahrnuje území se zástavbou obklopující náměstí a do něj ústící
komunikace. Převažuje bydlení zastoupené bytovými domy a doplněné hlavní základní
občanskou vybaveností – obecním úřadem orientovaným do náměstí, kostelem s farou,
poštou a nákupním střediskem. Možnosti rozvoje funkce centra jsou v intenzivnějším a
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polyfunkčním využití stávajících ploch, ve využití parteru bytových domů orientovaných do
náměstí, např. pro obchod a služby, příp. v dostavbě severní části náměstí.
o

Plochy smíšené obytné - SO – plochy se smíšeným využitím - pro bydlení a občanské
vybavení jsou vymezeny ve vazbě na centrum a hlavní komunikace. Stěžejní rozvojovou
lokalitou je plocha navržená na jihozápadním okraji sídla (plocha Z11). Jedná se o lokalitu
vyplňující rozsáhlou proluku mezi zástavbou bydlení a výrobním areálem, jižně od hlavní
silnice, z níž bude obsloužena. S ohledem na rozsah bude plocha řešena územní studií, která
bude řešit využití plochy pro bydlení, občanské vybavení, veřejné prostranství pro odpočinek
a setkávání, příp. plochy pro rozvoj sportu a podnikání. Plocha Z13 využívá proluku
jihozápadně od centra sídla vymezenou hlavní komunikací a vodním tokem. Rozvojová
plocha smíšená obytná (plocha P1) využívá formou přestavby část výrobního areálu ve
východní části sídla na ulici Budišovské – jedná se o přestavbu bývalé administrativní budovy
(v KN stavba pro výrobu a skladování) na bydlení. Do plochy je zahrnuta i část manipulačního
dvora podél ulice, a to z důvodu vytvoření žádoucího zázemí pro bydlení a propojení
s navazující stabilizovanou plochou SO.

o

Plochy smíšené obytné vesnické - SO.3 – stabilizované plochy jsou vymezeny v omezené
míře v okrajových polohách na severozápadním a jihozápadním okraji Dvorců při přechodu
zástavby do krajiny a na samotách.
− Hlavní rozvoj je směrován na jihovýchodní okraj sídla - jedná se o lokalitu sestávající ze
dvou ploch (Z1, Z2) situovanou v klidové poloze na severních svazích uzavírající
jihozápadní okraj sídla, které obestavují stávající účelovou komunikaci, která je návrhem
převedena do veřejných prostranství a rozšířena. Lokalita s přímou vazbou na okolní
přírodu s využitím např. pro agroturistiku.
− V Rejcharticích stabilizované plochy sestávají s fragmentů původní zástavby. Záměrem ÚP
je obnovení v minulosti zlikvidovaného sídla Rejchartice v rozsahu zahrnujícím původní
urbanistickou strukturu. Pro realizaci tohoto záměru jsou navrženy plochy smíšeného
využití Z34, Z35 situované podél páteřní komunikace – uvažuje se s extenzivním využitím
lokality pro bydlení, chalupaření, agroturistiku,….

o

Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby - VD – jsou soustředěny do Dvorců – sídla
hlavního ekonomického rozvoje řešeného území. Provozovny se nacházejí v okrajových
částech sídla, kde při vjezdu do Dvorců od severu a západu byly při hlavní silnici založeny
malé výrobní zóny. Možnosti rozvoje jsou v intenzivnějším využití stávajících areálů a ve 2
rozvojových plochách:
− plocha Z17 je navržena na západním okraji sídla, využívá rozsáhlou proluku při hlavní
silnici mezi stávajícími výrobními areály
− plocha Z40 je navržena na západním okraji sídla při hlavní silnici u areálu bývalého
státního statku západně od Dvorců, využívá proluku mezi areálem a silnicí.

o

Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu - VZ – jsou soustředěny ve stabilizované ploše
západně od Dvorců, v areálu bývalého státního statku a ve 2 lokalitách stabilizovaných při
vjezdu do sídla od jihu při silnici III. třídy. Z důvodu dostatečné kapacity stávajících areálů
nejsou nové plochy navrženy. Možnosti rozvoje jsou v intenzivnějším využití areálů.
V Rejcharticích je stabilizována plocha pro zemědělskou výrobu severně od budoucího sídla.
Nové plochy nejsou navrženy.

o

Plochy specifické výroby – větrná elektrárna - VX – v jižní části k.ú. Rejchartice byly s vazbou
na silnici III. třídy realizovány 4 plochy pro větrné elektrárny.

o

Plochy občanského vybavení – OV, OK, OH, OS – viz odůvodnění, kap. 7.6.

o

Plochy veřejných prostranství – P* - jsou stabilizovány ve Dvorcích pro průchod místních
komunikací a technické infrastruktury, parkování a odstavení vozidel, průchod pro pěší a
cyklisty. Územní plán navrhuje:
− plochy veřejných prostranství Z19 - pro obsluhu rozvojových lokalit smíšených obytných
navržených na jihovýchodním okraji Dvorců – jedná se o rozšíření stávající účelové
komunikace
− plochy veřejných prostranství Z20 - pro obsluhu rozvojových lokalit bydlení navržených na
východním okraji Dvorců – jedná se o novou komunikaci trasovanou z křižovatky na ulici
Budišovské směrem do rozvojové lokality v souběhu se hřbitovem.
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− plochy veřejných prostranství Z21 - pro obsluhu rozvojových lokalit bydlení navržených na
severovýchodním okraji Dvorců – jedná se o rozšíření stávající místní komunikace ústící
do křižovatky na ulici Budišovské a rozšíření účelové komunikace na legislativou
požadovaných 8m, rozšíření se neobejde bez zásahu do zahrad stávajících rodinných
domů.
− plochy veřejných prostranství Z22 pro obsluhu rozvojové lokality bydlení navržené
v záhumenních zahradách na severovýchodním okraji Dvorců, jedná se o rozšíření
stávající účelové komunikace na požadovaných 8m
− plochy veřejných prostranství Z23 pro obsluhu rozvojových lokalit bydlení Z8, Z9, Z10
navržených na severozápadním okraji Dvorců, jedná se o rozšíření stávající účelové
komunikace na požadovaných 8m
− plochy veřejných prostranství Z24 pro obsluhu rozvojové lokality bydlení Z9, Z10 navržené
na severozápadním okraji Dvorců - jedná se o vybudování nové komunikace z části
rozšířením stávající účelové komunikace ústící do ulice Komenského na požadovaných 8m
a nové páteřní komunikace pro oboustrannou zástavbu rodinných domů
− plochy veřejných prostranství Z25 pro obsluhu rozvojové lokality smíšené obytné Z11
navržené na jihozápadním okraji Dvorců - jedná se o rozšíření účelové komunikace
zaústěné do ulice Na aleji na požadovaných 8m
− plochy veřejných prostranství Z26 pro obsluhu rozvojové lokality bydlení Z12 navržené na
jižním okraji Dvorců, jedná se o rozšíření účelové komunikace na požadovaných 8m
− plochy veřejných prostranství Z27 navržené jižně od náměstí s využitím pozemků ve
vlastnictví obce pro víceúčelové využití – např. plocha pro odpočinek a setkávání, dětské
hřiště, parkoviště, zeleň
− plochy veřejných prostranství Z31 – jedná se o plochu pro víceúčelové využití navrženou
severně od hřbitova – zahrnuje plochu pro odpočinek a setkávání (pro navrženou lokalitu
bydlení Z5 o rozsahu dle platné legislativy), dále např. pro dětské hřiště, parkoviště, zeleň
− plochy veřejných prostranství Z33 – jedná se o plochu pro víceúčelové využití navrženou
mezi hlavní komunikací (silnicí I. třídy) a rozvojovou plochou pro drobnou výrobu, zahrnuje
stávající stezku pro pěší a cyklisty, slouží pro propojení stávajících veřejných prostranství,
pro průchod přeložky nadzemního vedení vn, obsluhu navržené lokality výroby, parkování,
izolační zeleň,…
− plochy veřejných prostranství Z49 pro obsluhu rozvojové lokality – plochy smíšené obytné
Z2 navržené na jihovýchodním okraji Dvorců - jedná se o rozšíření stávající účelové
komunikace zaústěné do místní komunikace na požadovaných 8m
− V Rejcharticích vymezení ploch veřejných prostranství - ve formě návsi, pro obsluhu
pozemků, pro odpočinek a setkávání budou řešeny v rámci navržených ploch smíšených
obytných vesnických Z34, Z35 územní studií
Dále viz odůvodnění, kap. 7.6.
Plochy přestavby
•

Je navržena 1 plocha ke změně stávající zástavby, viz odůvodnění, kap. 7.2., odst. Vymezení
ploch s rozdílným způsobem využití, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby - plochy
smíšené obytné (SO).

•

Další možnosti přestavby urbanizovaných ploch jsou dány podmínkami využití příslušných ploch
umožňujících jejich víceúčelové využití , např. přestavbu nefunkční zemědělské stavby na stavbu
pro řemeslnou výrobu, občanské vybavení apod.

Plochy změn, identifikace
•

Plochy změn (rozvojové nebo návrhové plochy, lokality) - rozvojovými plochami v ÚP jsou
zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy navržené v nezastavěném území. Rozvojové
plochy jsou identifikovány písmenem a číselnou řadou. Písmeno před číslem označuje, zda se
jedná o plochu zastavitelnou (písmeno Z), plochu přestavby (P), nebo plochu v nezastavěném
území (písmeno N).
•

Zastavitelné plochy jsou ve výroku identifikovány písmenem Z a navazující číselnou řadou a
charakterizovány v tabulce v kap. C)2.

•

Plochy přestavby jsou ve výroku identifikovány písmenem P a navazující číselnou řadou a
charakterizovány v tabulce v kap. C)3.
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Plochy navržené v krajině – v nezastavěném území - jsou ve výroku identifikovány písmenem
N a navazující číselnou řadou a charakterizovány v tabulce v kap. E)1.

Nesouvislá číselná řada znamená např. zrušení lokality v rámci projednání ÚP.

VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
•

Sídelní zeleň je důležitým článkem urbanistické struktury sídla. Plochy tvoří v urbanizovaném
území vzájemně propojený systém, který navazuje na plochy zeleně v nezastavěném území.
Sídelní zeleň byla v ÚP zařazena do výčtu ploch s rozdílným způsobem využití jako:
o

o

Plochy sídelní zeleně – veřejná zeleň – Z* - stabilizované plochy veřejné zeleně jsou ve
Dvorcích zastoupeny parčíkem se vzrostlou zelení před základní školou. Parčík před kostelem
v centru obce byl zařazen do veřejných prostranství – důvodem je umožnění případného
dotvoření náměstí občanským vybavením, což podmínky využití veřejných prostranství
umožňují, dle historických dokumentů - plocha stávajícího parčíku byla v historii zastavěna
zástavbou orientovanou do náměstí. Ve Dvorcích je navržena:
− plocha s parkovou úpravou Z28, která vytvoří přechod mezi hřbitovem a rozvojovou
plochou pro bydlení navrženou na východním okraji sídla. S ohledem na kvalitní a
bezprostřední krajinné zázemí nejsou další plochy navrženy, menší plochy veřejné zeleně
lze realizovat v rámci ploch veřejných prostranství.
Plochy sídelní zeleně – zahrady, záhumenky – ZP – stabilizované plochy jsou vymezeny ve
formě enkláv zahrad ve vazbě na plochy bydlení ve Dvorcích, kde tvoří přechodový článek
mezi vlastní zástavbou a krajinou a podél vodních toků, kde vytvářejí podmínky pro žádoucí
odstup zástavby bydlení od vodního toku. ÚP navrhuje:
− plocha pro rozšíření zahrad Z3 na jihovýchodním okraji Dvorců – v návrhu ÚP byla plocha
vymezena pro rozvoj bydlení; respektováním pokynů pro úpravu návrhu ÚP byla
převedena do ploch sídelní zeleně – zahrady, záhumenky (ZP), a to z důvodu svažitosti
terénu a problematické dopravní obsluhy
− 2 plochy pro zahrádkaření Z51, Z52 na východním okraji Dvorců s vazbou na vodní tok
Lobník. Jedná se o plochy v současnosti využívané pro zahrádky doplněné stavbami typu
zahradních chatek, které k tomuto účelu slouží již dlouhodobě. Umožňují relaxaci obyvatel
spojenou s pěstitelstvím, zvláště pro obyvatele silně zastoupených bytových domů ve
Dvorcích. De facto se nejedná o nové rozvojové plochy, ale o uvedení souladu se
skutečností při respektování platné legislativy (jedná se o oplocené rozparcelované
zahrady v majetku obce s chatkami nevyznačenými v KN). Ve vybraných plochách jsou
podmíněně přípustné zahrádkářské chaty, stavby skladů na nářadí a zemědělské plodiny.
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu - výšková regulace
zástavby - maximálně 1 nadzemní podlaží bez možnosti podkroví; stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití - zastavěná plocha
nejvýše 25 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras. Prostorové regulativy
(omezující výměru a výšku staveb) jsou takto definované z důvodu zachování původního
účelu lokality (zahrádky pro obyvatele bytových domů) a jejího komorního rázu. Dále z
důvodu zamezení výstavby staveb pro trvalé bydlení.
Poznámka v návrhu ÚP byly tyto lokality s ohledem na stávající využití vymezeny
původně jako stabilizované plochy rodinné rekreace RZ, tj. zařazeny do zastavěného
území. Toto se dostalo do rozporu s aktuálně platnou legislativou, protože stavby
stávajících chatek nejsou v KN vymezeny jako zastavěná plocha a nádvoří a tedy nelze
lokalitu zařadit do zastavěného území. Poté v upraveném návrhu ÚP jako rozvojové
lokality rodinné rekreace RZ, což se dostalo do rozporu se ZÚR MSK. Protože zachování
těchto ploch pro relaxaci obyvatel, je pro obec důležité (jedná se o plochy, které umožňují
zahrádkaření obyvatel silně zastoupených bytových domů ve Dvorcích), byly tyto plochy
převedeny do návrhu jako zastavitelné plochy sídelní zeleně – zahrady, záhumenky - ZP
(Z51, Z52). Po zrušení části ZÚR, týkající se zákazu výstavby staveb pro rodinnou
rekreaci, již plocha nebyla znovu měněna, protože v ÚP vymezené využití pro daný účel
vyhovuje.
Další budování nových zahrádek a oplocení (avšak bez staveb), např. jako náhrada za
zahrádky využité pro bydlení ve Dvorcích, je umožněno v plochách smíšených
nezastavěného území za podmínky, že navazují na zastavěné území, příp. zastavitelné
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plochy sídel. Dále v urbanizovaném území v plochách sídelní zeleně ZP. Zahrady budou
též součástí rozvojových ploch bydlení a ploch smíšených obytných SO, SO.3.
o

o
o

Plochy sídelní zeleně ostatní a specifické – ZX – jedná se o plochy s funkcí izolační, které
jsou stabilizovány podél hlavní komunikace na ulici Olomoucké, mezi plochou sportu a
bydlením na severním a jižním okraji Dvorců. Navrženy jsou plochy pro odclonění ploch
s převahou bydlení od zdrojů hluku:
− plocha zeleně Z29
− plocha zeleně Z30
Plochy dopravní infrastruktury (DS, DU, DP) – slouží pro průchod systému dopravní obsluhy v
řešeném území. Viz odůvodnění, kap. 7.4.
Plochy technické infrastruktury (T*) – slouží pro umístění systému technické obsluhy v
řešeném území. Viz odůvodnění, kap. 7.5.

PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH, PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
•

Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou definovány ve výroku, v kap. F)1., pro
rozvojové plochy jsou podmínky v případě potřeby doplněny o specifické podmínky, které jsou
definovány ve výroku, v kap. C)2. (zastavitelné plochy) a v kap. kap. E)1. (plochy navržené jako
součást nezastavěného území).

•

Podmínky prostorového uspořádání (výšková regulace zástavby, intenzita využití pozemků
v plochách), podmínky ochrany krajinného rázu, jsou pro plochy s rozdílným způsobem využití
definovány ve výroku, v kap. F)1., E)1. Výšková regulace zástavby je definována max. počtem
nadzemních podlaží, příp. s možností podkroví. V případě halových objektů např. v plochách
sportu a výroby není max. výška udaná – hmotové uspořádání těchto staveb bude řešeno tak, aby
nevytvářely dominanty a nenarušovaly krajinný ráz a nesmí svou výškou překročit výškovou
hladinu okolní zástavby. Výšková regulace zástavby ve Dvorcích je odstupňována s tím, že
nejvyšší zástavba je umožněna v centru sídla (3 NP s možností podkroví). V sídle byly v minulosti
realizovány panelové bytové domy o výšce 4 – 6 podlaží, ÚP nepřipouští zvyšování počtu jejich
podlaží. Podlažnost se snižuje směrem k okraji sídla. V rozvojových lokalitách, nacházejících se v
exponovaných polohách na okraji sídla je max. přípustná podlažnost 1 NP s možností podkroví.
Umístění nových výškových staveb (nad rámec realizovaných větrných elektráren) nebo zařízení
(s výjimkou zařízení mobilních operátorů, příp. rozhleden) se nepředpokládá. Intenzita využití
pozemků v plochách je definována např. u ploch bydlení BI, ploch rekreace RH, ploch smíšených
obytných SO, SO.3, a to z důvodu zamezení neekonomického využití ploch v případě
nadměrných parcel a na druhé straně z důvodu zamezení nepřiměřeného zahuštění zástavby;
dále z důvodů kompozičních, např. v případě obnovy sídle Rejchartice je záměrem ÚP navrátit do
sídla původní rozvolněnou urbanistickou strukturu, sestávající z jednotlivých usedlostí.

7.3. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED
POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, VODNÍ TOKY A
PLOCHY
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
❑

Územní plán je koncipován se snahou o zachování krajiny a přírodních hodnot území. Z důvodu
ochrany přírodního potenciálu řešeného území nejsou v krajině navrhovány žádné plochy a stavby
s výjimkou těch, které rozšiřují zastavěné území, stabilizují stávající areály, souvisí s obsluhou
krajiny a jejím využitím pro zemědělství.

VYMEZENÍ PLOCH V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ - KRAJINĚ
V nezastavěném území – krajině jsou vymezeny plochy:
o

Plochy zemědělské – Z - na úkor ploch zemědělských územní plán navrhuje rozvojové plochy
zejména pro bydlení, výrobu – v návaznosti na zastavěné území sídel. V krajině plochy pro
krajinnou zeleň (S.k,) a plochy přírodní (P), navržené pro realizaci územního systému
ekologické stability. ÚP umožňuje posilovat podíl rozptýlené zeleně a budování účelových
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cest. Dále realizaci protierozních opatření, zadržení vody v krajině a opatření proti přívalovým
dešťům.
o

Plochy lesní – L - jsou vymezeny na plochách PUPFL nacházejících se v okrajových částech
řešeného území, zvláště na jeho východním a západním okraji. Plochy lesní jsou hlavním
nositelem územního systému ekologické stability. Pro žádoucí navýšení ploch lesních (plochy
lesní zaujímají pouze 19% z celkové výměry řešeného území) jsou navrženy plochy jižně od
Dvorců a v západní části k.ú. Rejchartice - navazují na stávající plochy PUPFL, které tak
zcelují s využitím pozemků v majetku obce. Případné další zalesňování je umožněno
podmínkami využití ploch vymezených v nezastavěném území.

o

Plochy přírodní – P – jsou vymezeny na plochách regionálních a místních biocenter, převážně
na plochách PUPFL a na neplodné půdě. V rámci velkého bloku orné půdy v severní části
řešeného území je navrženy plochy přírodní pro realizaci biocentra (LBC 2) a plocha pro realizaci
části biocentra (LBC 11).

o

Plochy smíšené nezastavěného území – S* - zahrnují plochy, které jsou součástí
zemědělského půdního fondu s podmínkami pro neintenzivní hospodaření (polyfunkční
využívání, s protierozní a krajinotvornou funkcí bez rozlišení druhů pozemků) – plochy jsou
vymezeny s vazbou na údolnice stálých i nestálých toků z důvodu zachování trvalého travního
porostu, který na těchto plochách převažuje.

o

Plochy krajinné zeleně – S.k- jsou respektovány plochy zeleně v krajině rostoucí mimo les. Je
navrženo rozšíření ploch krajinné zeleně z důvodu realizace územního systému ekologické
stability - biokoridorů, a to u částí biokoridorů, trasovaných na orné půdě.

Dále jsou v krajině vymezeny plochy vodní a vodohospodářské, které mohou být (stejně jako plochy
DS, DU) součástí i zastavěného území:
o

Plochy vodní a vodohospodářské – W – jsou vymezeny na vodních tocích a vodních
plochách, nové plochy nejsou navrženy. Budování nových vodních ploch a toků, ploch pro
zadržení vody v krajině, je umožněno podmínkami využití ploch vymezených v nezastavěném
území. Součástí ploch jsou i vodní toky nevymezené plochou v mapách KN. V ÚP jsou
vyjádřeny překryvnou linií (např. Rejchartický potok při průtoku původním sídlem). V případě
průchodu urbanizovaným územím jsou plochy W začleněny do zastavěného území nebo
zastavitelných ploch.

STANOVENÍ PODMÍNEK VYUŽITÍ KRAJINY A PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ
Ve výroku, v kap. E)1 jsou stanovené obecné zásady využívání krajiny a celého řešeného území, dále
jsou v této kapitole pro plochy navržené v krajině stanovené specifické podmínky, které upozorňují
např. na nutnost řešení střetu navržené plochy zeleně pro realizaci biokoridoru s navrženým
koridorem pro technickou infrastrukturu, a to v navazujících řízeních.
Dále jsou definovány podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití vymezených
v nezastavěném území - krajině - ve výroku, v kap. F)1. Nepřípustné je umisťování staveb, zařízení a
jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a těžbu nerostů, které nejsou povoleny v
přípustném nebo podmíněně přípustném využití. Toto ustanovení reaguje na novelu stavebního
zákona účinnou od 1. 1. 2013, která do § 18 odst. 5 doplňuje poslední větu, která umožňuje územně
plánovací dokumentaci výslovně vyloučit v nezastavěném území umisťování staveb, zařízení a jiných
opatření uvedených v tomto odstavci. Zpracovatel této možnosti využil a vzhledem k hodnotám území
a samotnému řešení územního plánu vyloučil uvedené stavby, zařízení a opatření. Samotné řešení
územního plánu umožňuje umístění těchto staveb v jiných plochách dle způsobu využití, které
odpovídají uspořádání a kontinuálnímu využití území v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
Mimo to některé z těchto staveb, zařízení a opatření je možno povolit s odkazem na přípustné a
podmíněně přípustné využití také v plochách nacházejících se v nezastavěném území.
VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
Navržené řešení územního systému ekologické stability vychází z územně technického podkladu –
nadregionální a regionální ÚSES ČR (MMR a MŽP,ČR,1996), nadřazené územně plánovací
dokumentace a oborové dokumentace ÚSES zpracované pro řešené území.
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Územní systém ekologické stability vychází z příslušné oborové dokumentace a respektuje vymezení
skladebných částí v platném územním plánu i nadřazenou územně plánovací dokumentaci - Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje. zastoupen je nadregionálním biokoridorem, regionálním
biocentrem a na místní úrovní místními biokoridory a biocentry. Většina skladebných částí lokální
úrovně je nefunkčních. Územní systém ekologické stability je vymezen v krajině (na lesní půdě,
krajinné zeleni a podél vodních toků a nově vymezené plochy jsou především na ZPF). Skladebné
části ÚSES jsou převážně nefunkční. Při upřesňování tras biokoridorů a hranic biocenter bylo
přihlédnuto k parcelaci, k přítomnosti přirozených biotopů a v případě nově navržených ploch na orné
půdě hlavně k terénu a snadné obhospodařovatelnosti okolních ploch. Úseky biokoridorů a biocentra
na PUPFL byly upraveny na základě podkladů ÚHUL OPRL. Navrhováno je doplnění části
biokoridorů lokálního významu v částech, která vyžaduje změnu využití území z orné půdy na
krajinnou zeleň. Tato úprava zajistí kontinuitu územního systému ekologické stability v území.
Většina tras navržených lokálních biokoridorů byla respektována, ale trasy byly mírně upraveny
z hlediska majetkoprávních vztahů a optimalizace ploch ZPF (minimalizování ploch nevhodného tvaru
pro obhospodařování). Významnější změna trasy proběhla v rámci biokoridoru LBK 12, který byl
zkrácen z důvodu nadbytečnosti. V současném vymezení spojuje dvě nivní větve. K mírné změně ve
vymezení biocenter došlo i v rámci LBC 7 a 18 z důvodu vymezení zastavěného území a
zastavitelných ploch. LBK 2 je přerušen plochou dopravní infrastruktury navrženou pro přeložku silnice
I/46 (o šířce max. 400 m a méně). Jeho budoucí propojení je umožněno podmínkami využití ploch
dopravní infrastruktury.
Do podmínek pro realizaci ploch účelových komunikací je zařazena možnost realizace interakčních
prvků pro posílení ekologické a estetické hodnoty zemědělské krajiny.
Nadregionální systém
Vymezené skladebné části:
OZNAČENÍ
NRBK K 103

POPIS
Mezofilní bučinný částečně funkční biokoridor vymezený
převážně na PUPFL v jihozápadní části katastru
Rejchartic.
V severní části trasa upravena – využívá mozaiku
biotopů (v severní části smrčiny).

CÍLOVÁ SPOLEČENSTVA, DOPORUČENÍ
Lesní společenstva, zachovat stávající využívání.
Do LHP a LHO zapracovat zásadu podpory přirozené
obnovy lesních porostů a posílení podílu původních dřevin.
Potřeba koordinace vymezení s k. ú. Stará Libavá.

Pozn. Trasa upravena dle ÚHUL OPRL.
Regionální systém
Vymezené skladebné části:
OZNAČENÍ
RBC
112
Čabovské

POPIS
Mezofilní bučinné funkční biocentrum vymezené
převážně na PUPFL v jihozápadní části katastru
Rejchartic.

CÍLOVÁ SPOLEČENSTVA, DOPORUČENÍ
Lesní společenstva, zachovat stávající využívání.
Do LHP a LHO zapracovat zásadu podpory přirozené
obnovy lesních porostů a posílení podílu melioračních
dřevin.

Místní (lokální) systém
Vymezené skladebné části - biocentra:
OZNAČENÍ
LBC 1
Na Černém
potoce

LBC 2
Pod
vodárnou

POPIS
Částečně funkční biocentrum na severovýchodní hranici
s k. ú. Májůvka.(část je vymezena i v tomto k. ú.)
Biocentrum je vymezené v údolní nivě Černého potoka
na stojaté vodní ploše a břehových porostech - mozaika
biotopů - vlhká tužebníková lada, vysoké mezofilní a
xerofilní křoviny, vegetace vysokých ostřic. Vymezení
upraveno dle ÚHUL OPRL.
Neexistující biocentrum vymezené na orné půdě
západně od zastavěného území obce.
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CÍLOVÁ SPOLEČENSTVA, DOPORUČENÍ
Mokřadní společenstva.
Zachovat stávající využití. Posílit přirozenou skladbu
porostů.
Potřeba koordinace vymezení v k. ú. Májůvka.

Lesní společenstva.
Realizovat výsadbu dřevin odpovídající původní dřevinné
skladbě.
Cílem je snížit erozi a celkově posílit ekologickou stabilitu
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OZNAČENÍ

POPIS

LBC 3
Novina

Funkční biocentrum vymezeno na PUPFL v západní
části k. ú. Dvorce u Bruntálu. Zčásti využívá mozaiku
biotopů.

LBC 4
Rubanisko

Funkční biocentrum vymezeno na PUPFL v západní
části k. ú. Dvorce u Bruntálu. Zčásti využívá mozaiku
biotopů.

LBC 5
Pod
Rubaniskem

Funkční biocentrum vymezeno převážně na trvalém
travním porostu a neplodné půdě v nivě Rubaniskového
potoka v západní části k. ú. Dvorce u Bruntálu.
Vymezeno na biotopu vlhkých pcháčových luk, mozaice
biotopů a částí na biotopu podmáčených smrčin.
Funkční hydrofilní biocentrum vymezeno na TTP,
neplodné půdě a zamokřené ploše na soutoku potoků
Rejchartického, Rubaniskového a Lobníka na západ od
zastavěného území obce Dvorce.
Biotopy: údolní jasanovo-olšové luhy a vegetace
vysokých ostřic.
Funkční hydrofilní biocentrum v kontaktu s nivou toku
Lobník. Zahrnuje širokou mozaiku biotopů. Vymezení
upraveno dle současně zastavěného území. Biotopy:
Mezofilní ovsíkové louky a Vrbové křoviny hlinitých a
písčitých náplavů.
Funkční biocentrum vymezené v nivě Rejchartického
potoka převážně na PUPFL a TTP.
Biotopy: podél toku - údolní jasanovo-olšové luhy.

LBC 6
Rejchartické
nivy

LBC 7
Na Lobníku

LBC 8
Pod Žlebem

CÍLOVÁ SPOLEČENSTVA, DOPORUČENÍ
území.
Lesní společenstva.
Do LHP a LHO zapracovat zásadu podpory přirozené
obnovy lesních porostů a posílení podílu melioračních
dřevin.
Zachovat stávající využití.
Lesní společenstva.
Do LHP a LHO zapracovat zásadu podpory přirozené
obnovy lesních porostů a posílení podílu melioračních
dřevin.
Zachovat stávající využití.
Mokřadní společenstvo, luční a lesní společenstva.
Zachovat stávající využití. Podpora přirozené druhové
skladby.
Louky kosit a nezalesňovat, revitalizace vodního toku,
podpora mokřadů.
Mokřadní společenstvo, luční a lesní společenstva.
Zachovat stávající využití.
Louky kosit a nezalesňovat, podpora mokřadů, podpora
přirozené druhové skladby, zachovat rozvolněnost porostů.

Luční, lesní, vodní a mokřadní společenstva.
Zachovat stávající využití.
Louky kosit a nezalesňovat.
Podpora přirozené druhové skladby.
Mokřadní společenstvo, luční a lesní společenstva.
Zachovat stávající využití.
Louky kosit a nezalesňovat, podpora mokřadů, podpora
přirozené druhové skladby, zachovat rozvolněnost porostů
Lesní a mokřadní společenstva.
Zachovat stávající využití.
Podpora mokřadů,. Podpora přirozené druhové skladby,
zachovat rozvolněnost porostů
Lesní společenstva, zachovat stávající využívání.
Do LHP a LHO zapracovat zásadu podpory přirozené
obnovy lesních porostů a posílení podílu původních dřevin.

LBC 9
U
Čabovského
lesa
LBC 10
Pod
Pekelným
vrchem
LBC 11
Zadní pole

Funkční biocentrum vymezené v nivě Rejchartického
potoka převážně na lesní a neplodné půdě.
Biotopy: mozaika biotopů – vlhká tužebníková lada a
v západní části pás květnatých bučin.
Lesní biocentrum vymezené na sever od obce
Rejchartice.

Částečně funkční luční
a mokřadní biocentrum
vymezené v prameništi stálého povrchového toku na jih
od zastavěného území obce Dvorce.

Luční a mokřadní společenstva.
Zalučnit navrženou část. U stávající části zachovat
současné využití – louka.

LBC 12
Na vrchu

Lesní biocentrum vymezené na PUPFL ve vrcholové
části kopce.

LBC 13
U hájenky

Funkční biocentrum vymezené na jihovýchod od obce
Dvorce v lokalitě „U Kamlara“ na PUPFL.

LBC 14
Nad Dvorci

Částečně funkční biocentrum v návaznosti na zastavěné
území obce Dvorce.

Lesní společenstva, zachovat stávající využívání.
Do LHP a LHO zapracovat zásadu podpory přirozené
obnovy lesních porostů a posílení podílu melioračních
dřevin.
Lesní společenstva
Zachovat stávající využívání.
Do LHP a LHO zapracovat zásadu podpory přirozené
obnovy lesních porostů a posílení podílu melioračních
dřevin.
Lesní společenstva.
Do LHP a LHO zapracovat zásadu podpory přirozené
obnovy lesních porostů a posílení podílu melioračních
dřevin.
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OZNAČENÍ
LBC 15
K Čabové

POPIS
Funkční biocentrum vymezené na lesní a neplodné půdě
v jihozápadním cípu k. ú. Dvorce u Bruntálu.
Biotopy: mozaika biotopů – smrčiny.

LBC 16
Na čtrnáctce

Funkční biocentrum vymezené na PUPFL na jižní
hranici k. ú. Rejchartice.
Biotopy: mozaika biotopů a Údolní jasanovo-olšové luhy.

LBC 17
Zadní díly

Funkční biocentrum v jižní části k. ú. Rejchartice
vymezeno na lesní a neplodné půdě a TTP.

LBC 18
Nad
Rejcharticemi

Funkční biocentrum vymezeno na TTP a neplodné půdě
na jih od obce Rejchartice. Vymezen v prameništi přítoku
Rejchartického potoka.
Biotopy: mozaika biotopů podél toku.
Funkční biocentrum vymezené při jižní hranici k. ú.
Dvorce u Bruntálu. Vymezeno na PUPFL.

LBC 19
Strážiště

CÍLOVÁ SPOLEČENSTVA, DOPORUČENÍ
Lesní společenstva.
Do LHP a LHO zapracovat zásadu podpory přirozené
obnovy lesních porostů a posílení podílu melioračních
dřevin.
Lesní společenstva.
Do LHP a LHO zapracovat zásadu podpory přirozené
obnovy lesních porostů a posílení podílu melioračních
dřevin.
Lesní společenstva.
Do LHP a LHO zapracovat zásadu podpory přirozené
obnovy lesních porostů a posílení podílu melioračních
dřevin.
Luční a mokřadní společenstva.
Zachovat stávající využití.
Louky kosit a nezalesňovat, podpora mokřadů, podpora
přirozené druhové skladby, zachovat rozvolněnost porostů
Lesní společenstva.
Do LHP a LHO zapracovat zásadu podpory přirozené
obnovy lesních porostů a posílení podílu melioračních
dřevin.

Vymezené skladebné části – biokoridory:
OZNAČENÍ
LBK 1

LBK 2

LBK 3

LBK 4

LBK 5

LBK 6

LBK 7

POPIS
Funkční biocentrum vymezené v údolní nivě na
severovýchodní hranici s k. ú. Májůvka (část je
vymezena i v tomto k. ú.). Vymezeno na mozaice
biotopů.
Nefunkční biokoridor vymezený na orné půdě.
V severovýchodní části k. ú. Dvorce u Bruntálu.
Biokoridor je přerušen návrhem koridoru silnice.
Částečně funkční biokoridor vymezený severojižním
směrem západně od zastavěného území. Je vymezený
v částečně zarostlé údolnici, která ústí do údolní nivy
toku Lobník. Vymezená trasa biokoridoru údolnici kříží a
pokračuje do neexistujícího LBC 2
Funkční biokoridor v údolní nivě Křišťanovického potoka
končící křížením nivy s biokoridorem LBK 3
Vymezeno na biotopech (vlhká tužebníková lada, vrbové
křoviny hlinitých a písčitých náplavů).
Nefunkční biokoridor vymezený na orné půdě
v severozápadní části k. ú. Dvorce u Bruntálu.
Vymezen v místě ohroženém erozí s funkcí protierozní

Nefunkční biokoridor vymezený na orné půdě v západní
části k. ú. Dvorce u Bruntálu. Vymezen v údolnici, která
byla původně široká a zamokřená.
Částečně funkční biokoridor vymezený v západní části k.
ú. Dvorce u Bruntálu. V jeho severní části je nefunkční
vymezen na orné půdě a v jižní části využívá trasa
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CÍLOVÁ SPOLEČENSTVA, DOPORUČENÍ
Mokřadní společenstvo.
Zachovat stávající využití.
Louky kosit nezalesňovat, revitalizace vodního toku,
podpora mokřadů.
Lesní společenstvo.
Realizovat na orné půdě formou zapojeného porostu
dřevin.
Potřeba koordinace vymezení s k. ú. Křišťanovice.
Luční společenstva.
V neexistující části zalučnit
Louky kosit, nezalesňovat.
Potřeba koordinace vymezení s k. ú. Křišťanovice.
Mokřadní a luční společenstvo.
Zachovat stávající využití.
Louky kosit nezalesňovat, revitalizace vodního toku,
podpora mokřadů.
Lesní společenstvo.
Realizovat na orné půdě formou zapojeného porostu
dřevin.
Cílem je snížení eroze a posílení ekologické stability.
Potřeba koordinace vymezení s k. ú. Křišťanovice.
Chybí návaznost biokoridoru v k.ú. Křišťanovice, ale
z hlediska zdvojení biokoridorů v tomto místě není nutno
návaznost řešit. Z hlediska erozního ohrožení by bylo
vhodné navázat v sousedním k. ú. na LBK 5 alespoň
interakčním prvkem.
Realizovat výsadbu původních rostlin a dřevin odpovídající
stanovištním podmínkám.
Cílem je snížení eroze a posílení ekologické stability.
Lesní společenstva.
V neexistující částí založit na orné půdě formou
zapojeného porostu dřevin.
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OZNAČENÍ
LBK 8

LBK 9

LBK 10

LBK 11

LBK 12

textová část odůvodnění

POPIS
ekotonních společenstev okraje lesa.
Funkční biokoridor vymezen v nivě Rubaniskového
potoka v západní části k. ú. Dvorce u Bruntálu převážně
na PUPFL a neplodné půdě
Funkční biokoridor vymezen v nivě Rubaniskového
potoka v západní části k. ú. Dvorce u Bruntálu převážně
na neplodné půdě a TTP. Jeho část kopíruje hranici s k.
ú. Křišťanovice (část je vymezena i v tomto k. ú.).
Biotopy: mozaika biotopů.
Funkční hydrofilní biokoridor vymezený v nivě toku
Lobník na západ od zastavěného území.
Biotopy: vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů.

CÍLOVÁ SPOLEČENSTVA, DOPORUČENÍ
Ve funkční části zachovat stávající využití.
Lesní, vodní a mokřadní společenstva.
Zachovat stávající využití.
Podpora přirozené druhové skladby.
Lesní, vodní a mokřadní společenstva.
Louky kosit a nezalesňovat.
Podpora mokřadních stanovišť.
Potřeba koordinace vymezení s k. ú. Křišťanovice.

Částečně funkční biokoridor procházející zastavěným
územím obce Dvorce. Parametry jeho vymezení jsou
odvislé od vymezení ploch s rozdílným způsobem využití
v zastavěném území. Při vymezení a upřesnění trasy
biokoridoru byly využity plochy sídelní zeleně a vodní
plocha toku Lobník.
Funkční biokoridor vymezený na PUPFL v západní části
k. ú. Dvorce u Bruntálu. Trasa přeložena na lesní
biotopy, propojující dvě nivní větve.
Biotopy: podmáčené smrčiny a mozaika biotopů smrčin.

Vodní, mokřadní a luční společenstva
Zachovat stávající využití.
Revitalizace toku.

Luční vodní a mokřadní společenstva.
Zachovat stávající využití.
Podpora přirozené druhové skladby.

Lesní společenstva, zachovat stávající využívání.
Do LHP a LHO zapracovat zásadu podpory přirozené
obnovy lesních porostů a posílení podílu původních dřevin,
pro biokoridory je vhodné tyto principy prosazovat v rámci
porostů a porostních skupin v trase vymezeného
biokoridoru.
Luční vodní a mokřadní společenstva.
Zachovat stávající využití.
Podpora přirozené druhové skladby.

LBK 13

Funkční hydrofilní biokoridor vymezený v údolí potoka
Lobník převážně na neplodné půdě.
Biotopy: subalpínská vysokobylinná vegetace.

LBK 14

Částečně funkční biokoridor vymezený na severní hranici
k. ú. Rejchartice. Západní část je vymezena na
ekotonních společenstvech při okraji lesa. Východní je
nefunkční.
Biotopy: východní část – mezofilmí ovsíkové louky.
Neexistující biokoridor vymezený převážně na orné půdě
v jihozápadní části k. ú. Dvorce u Bruntálu. Kříží údolnici
stálého toku vlévajícího se do toku Lobník u bývalého
nádraží.

Západní část - lesní společenstva ekotonního charakteru.
Navržená část biokoridoru bude fungovat i jako protierozní
opatření. Realizovat výsadbu původních rostlin a dřevin
odpovídající stanovištním podmínkám.

Neexistující biokoridor vymezený na orné půdě na jih od
zastavěného území obce Dvorce. V západní části
kopíruje vrstevnici a dále pokračuje severojižním směrem
podél komunikace do Budišova. Ve své východní části
kopíruje průběh stávající polní cesty.
Funkční biokoridor vymezený ve východní části k. ú.
Dvorce u Bruntálu. Je vymezen na PUPFL a v převážné
části své trasy využívá ekotonních společenstev při okraji
lesa.
Nefunkční biokoridor vymezený na jihovýchod od
zastavěného území. Je vymezen na PUPFL a
v převážné části své trasy využívá ekotonních
společenstev při okraji lesa.

Lesní společenstva.
Založit a doplnit výsadbou původních dřevin.
Cílem je snížit erozi a celkově posílit ekologickou stabilitu
území.

LBK 15

LBK 16

LBK 17

LBK 18
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Lesní společenstva
Založit výsadbu původních dřevin.
Cílem je snížit erozi v rozsáhlém bloku orné půdy a celkově
posílit ekologickou stabilitu území.

Lesní společenstva.
Zachovat stávající využití.
Podpora přirozené druhové skladby.
Lesní společenstva.
Existující část - lesní společenstvo, na neexitujícím úseku
lesní popř. luční společenstvo se stromořadím.
Na neexistující části založit výsadbu dřevin odpovídající
přirozené dřevinné skladbě nebo zalučnit a realizovat
v pásu stromořadí.
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textová část odůvodnění

OZNAČENÍ

POPIS

LBK 19

Funkční biokoridor vymezený ve východní části k. ú.
Dvorce u Bruntálu. Je vymezen na PUPFL jeho trasa
využívá ekotonních společenstev při okraji lesa.

LBK 20

Částečně funkční biokoridor vymezený na lesní a orné
půdě a TTP v jižní části k. ú. Rejchartice.
Biotopy: v údolnici – údolní jasanovo-olšové luhy.
V západní části květnaté bučiny.

LBK 21

Neexistující biokoridor vymezený v jižní části k. ú.
Rejchartice vedoucí podél cesty ke skládce.

LBK 22

Funkční biokoridor vymezený v jižní části k. ú.
Rejchartice na PUPFL.

LBK 23

Částečně funkční biokoridor vymezený ve východní části
k. ú. Rejchartice a v jižním cípu k. ú. Dvorce u Bruntálu.
Ve své západní části vymezen při okraji lesa využívající
ekotonních společenstev, dále vymezen na orné půdě,
kde kopíruje trasu původní meze a dále vymezen
v pramenné oblasti stálého toku pokračující do rybníka
v k. ú. Guntramovice. Východní část biokoridoru
vymezena na PUPFL.
Biotopy: ve východní části údolnice – mozaika biotpů a
údolní jasanovo-olšové luhy

LBK 24

Částečně funkční biokoridor vedoucí po jižní hranici k. ú.
Dvorce u Bruntálu.
Biotopy: mozaika biotopů, vrbové křoviny.

LBK 25

Částečně funkční biokoridor v jihozápadním cípu k. ú.
Dvorce u Bruntálu, který dále pokračuje v k. ú. Čabová.
Je vymezen na PUPFL.
Biotopy: mozaika biotopů (smrčiny)

LBK 26

Funkční biokoridor v údolnici toku Lobník zahrnující tok a
břehová společenstva. Je vymezen na hranici s k. ú.
Májůvka
Nefunkční
biokoridor
navržený
k založení
v severozápadní části řešeného území. Vymezen nad
rámec předchozí ÚPD z důvodu návaznosti na biokoridor

LBK 27
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CÍLOVÁ SPOLEČENSTVA, DOPORUČENÍ
Cílem je snížit erozi v rozsáhlém bloku orné půdy a celkově
posílit ekologickou stabilitu území.
Lesní společenstva.
Zachovat stávající využití.
Podpora přirozené druhové skladby.
Lesní společenstva.
Na orné půdě založit výsadbou dřevin odpovídající
přirozené dřevinné skladbě.
Na PUPFL zachovat stávající využití a podporovat
přirozenou druhovou skladbu.
Lesní společenstva.
Založit výsadbu původních dřevin. Podél cesty realizovat
stromořadí a kolem skládky zapojený porost dřevin
Cílem je celkově posílit estetickou hodnotu a ekologickou
stabilitu území.
Lesní společenstva, zachovat stávající využívání.
Do LHP a LHO zapracovat zásadu podpory přirozené
obnovy lesních porostů a posílení podílu melioračních
dřevin, pro biokoridory je vhodné tyto principy prosazovat
v rámci porostů a porostních skupin v trase vymezeného
biokoridoru. Chybí návaznost biokoridoru v k.ú.
Guntramovice,
je
potřeba
dořešit
návaznost
v následné ÚPD Budišova nad Budišovkou.
Lesní, luční a mokřadní společenstva.
Neexistující část vedoucí po vrstevnici podél původní
založit formou výsadby dřevin odpovídající přirozené
druhové skladbě.
Neexistující část vedoucí v údolnici pramenné části potoka
nechat jako louku.
Na PUPFL zachovat stávající využití. Do LHP a LHO
zapracovat zásadu podpory přirozené obnovy lesních
porostů a posílení podílu melioračních dřevin, pro
biokoridory je vhodné tyto principy prosazovat v rámci
porostů a porostních skupin v trase vymezeného
biokoridoru.
Potřeba koordinace vymezení v k. ú. Guntramovice.
V návrhových částech doplnit přirozenou skladbu dřevin.
Chybí návaznost biokoridoru v k.ú. Guntramovice, je
potřeba dořešit návaznost v následné ÚPD Budišova nad
Budišovkou.
Lesní společenstva, zachovat stávající využívání.
Do LHP a LHO zapracovat zásadu podpory přirozené
obnovy lesních porostů a posílení podílu melioračních
dřevin, pro biokoridory je vhodné tyto principy prosazovat
v rámci porostů a porostních skupin v trase vymezeného
biokoridoru.
Chybí návaznost biokoridoru v k. ú. Čabová, je potřeba
dořešit návaznost v následné ÚPD Moravského Berouna.
Lesní společenstva, zachovat stávající využívání.
Potřeba koordinace vymezení v k. ú. Májůvka.
Založit výsadbou dřevin odpovídající přirozené dřevinné
skladbě nebo zalučnit a realizovat v pásu stromořadí.
Návaznost řešit i v následující ÚPD obce Křišťanovice.
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OZNAČENÍ

textová část odůvodnění

POPIS
vymezený v k. ú. Křišťanovice.

CÍLOVÁ SPOLEČENSTVA, DOPORUČENÍ

Skladebné prvky ÚSES, které kolidují s navrženými koridory technické infrastruktury by neměly ovlivnit
funkčnost a ochranu koridorů. V případě realizace biokoridorů je třeba respektovat podmínky
v ochranných pásmech koridorů technické infrastruktury.
Vymezení skladebných částí bylo koordinováno s řešením ÚSES v územních plánech navazujících
obcí. Návaznosti ÚSES na okolní katastry, viz odůvodnění, kap. 2.3. Širší vztahy, vazby ÚSES na
sousedící obce.
PROSTUPNOST KRAJINY
Z důvodu zajištění prostupnosti krajiny - přístup na pozemky ZPF a PUPFL, obsluhu samot a ploch
rekreace, využití krajiny pro rekreační aktivity (pěší, cyklisty a běžkaře, případné naučné stezky), jsou
v krajině vymezeny stávající účelové komunikace.
OCHRANA PŘED POVODNĚMI A EXTRAVILÁNOVÝMI VODAMI, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Zástavba ve Dvorcích ve vazbě na vodní toky je ohrožena povodněmi. Zasaženo je převážně
urbanizované území v k.ú. Dvorce u Bruntálu v návaznosti na vodní tok Lobník a Křišťanovický potok.
Záplavové území však nebylo dosud vodoprávním úřadem stanoveno.
Z důvodu ochrany území před povodněmi a eliminace negativních dopadů záplav zvláště
v zastavěném území a zastavitelných plochách, byly pro využívání území v návaznosti na vodní toky
definovány podmínky využití, viz výrok, kap. b)2.2. odst. Ochrana před povodněmi. ÚP vymezuje pro
informaci v Koordinačním výkrese území ohrožené povodněmi (dle Povodňového plánu obce).
Respektování těchto podmínek se vztahuje i k zastavitelným plochám, které do tohoto území částečně
zasahují - plocha Z13 (bydlení), Z27 (veřejné prostranství), Z45 (přeložka silnice I/46), Z51, Z52
(sídelní zeleň – zahrady, záhumenky) viz výrok, kap. C)2. – specifické podmínky.
Svažité plochy orné půdy v krajině navazující na urbanizované území, u nichž se předpokládají silné
účinky extravilánových vod na zástavbu (na jihovýchodním okraji Dvorců), jsou vymezeny překryvnou
funkcí jako plochy eliminace účinků extravilánových vod (X1) se stanovenými podmínkami využití,
které nepřipouštějí činnosti, opatření a funkční využití, které by zrychlily odtokové poměry, nebo by
k tomu mohly druhotně vést, viz výrok, kap. b)2.2.
Svažité plochy orné půdy v krajině u kterých se předpokládají silné účinky vlivu vodní eroze jsou
vymezeny překryvnou funkcí jako plochy protierozních opatření (Y1-Y4) se stanovenými podmínkami
využití, a které nepřipouštějí činnosti, opatření a funkční využití, které by zrychlily odtokové poměry,
nebo by k tomu mohly druhotně vést. Dále jsou rozsáhlé plochy intenzivně obdělávané orné půdy
členěny v rámci řešení ÚSES na menší bloky, což též přispěje ke zpomalení odtokových poměrů.
Zatravněné svažité plochy v krajině jsou zařazeny do ploch smíšených nezastavěného území – S*,
které nepřipouští změnu druhu pozemku na úkor zatravnění a které nepřipouštějí činnosti, opatření a
funkční využití, které by zrychlily odtokové poměry, nebo by k tomu mohly druhotně vést.
Další plochy pro ochranu před povodněmi, proti přívalovým dešťům, vodní erozi a pro zadržení vody
v krajině (např. suché poldry, vodní plochy, vodní toky a jejich revitalizace, zatravnění,…) nebyly
konkrétně vymezeny - jsou umožněny podmínkami využití příslušných ploch v krajině a budou řešeny
v případě potřeby podrobnější dokumentací.
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textová část odůvodnění

KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY
Obec má předpoklady založit koncepci rozvoje rekreace, na využití rekreačního potenciálu řešeného
území - kvalitního přírodního rámce obce. Ten již byl využit v minulosti pro založení rekreačního
areálu v krajině na východním okraji k.ú. Dvorce u Bruntálu. ÚP stabilizuje tento areál pro rekreaci
hromadnou, nové plochy nejsou založeny z důvodu dostatečné kapacity tohoto areálu. Plochy pro
rekreaci rodinnou nejsou vymezeny.
Koncepce rekreačního využití krajiny spočívá též ve využití krajiny pro turistiku a cykloturistiku. ÚP
respektuje stávající trasy pro pěší a cyklisty, navrhuje nové trasy a regulativy umožňuje jejich
trasování a rozvoj v plochách dopravní infrastruktury, plochách veřejných prostranství i krajinou. K
rozvoji cestovního ruchu dojde v případě realizace rozhledny. Plocha není konkrétně vymezena,
realizace rozhledny i příjezdové komunikace je umožněna na základě podmínek definovaných
v koncepci uspořádání krajiny, viz výrok, kap. E)1.
VODNÍ TOKY A PLOCHY
Vodní plochy a toky jsou součástí ploch vodohospodářských – W. Součástí těchto ploch jsou i vodní
toky zakreslené v grafické části překryvnou linií z důvodu jejich nevymezení v mapách KN. Do
Koordinačního výkresu jsou pro informaci (dle podkladu ÚAP) překryvnou linií znázorněny všechny
vodní toky včetně bezejmenných vodních toků.
Řešené území je součástí povodí Moravice, odvodňováno je na severu Křišťanovickým potokem,
střední a jižní část Lobníkem a jeho přítoky.
Seznam toků
Název toku

Správce toku

Lobník

Povodí Odry s.p.

významný vodní tok

Křišťanovický potok

Povodí Odry s.p.

drobný vodní tok

Černý potok

Povodí Odry s.p.

drobný vodní tok

Rejchartický potok

Lesy ČR, s.p

drobný vodní tok

Rubaniskový potok

Povodí Odry s.p.

drobný vodní tok

Bezejmenné vodní toky

Lesy ČR, s.p. , Povodí Odry s.p.

drobný vodní tok

Seznam nádrží:
V řešeném územím se nachází dle vodohospodářské mapy několik nádrží – rybníků s místními názvy
– Balaton, U Střelnice a dva bezejmenné.
Dále se na řešeném území nacházejí Hlavní meliorační zařízení (otevřené a zakryté meliorační kanály
a svodnice) ve správě Státního pozemkového úřadu.
Záplavové území Q100 není v řešeném území stanoveno. V grafické části je zakresleno území
ohrožené povodní ve vazbě na vodní tok dle Povodňového plánu obce z roku 2004. ÚP pro toto území
navrhuje podmínky využití. Jednou z podmínek ochrany hodnot území je též ochrana přístupu
k vodním tokům, viz výrok, kap. b)2.2. odst. ochrana před povodněmi – podél vodních toků ponechat
nezastavěný pruh pro přístup k toku a zachování prostupnosti území– v šířce 8 m u toku Lobník
(významný vodní tok) a 6 m u ostatních toků (drobný vodní tok) – z důvodu umožnění výkonu správy
vodního toku. Dále viz odůvodnění, kap. 7.3., odst. Ochrana před povodněmi a extravilánovými
vodami, protierozní opatření.
DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin nejsou v řešeném území vymezeny.

44

Územní plán Dvorce – výsledný návrh

textová část odůvodnění

7.4. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Je vyznačeno v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres.
Určujícím prvkem je plocha přeložky silnice I/46 navržená severozápadně od Dvorců. V rámci
územního plánu jsou navrženy plochy veřejných prostranství (jejich součástí jsou místní komunikace)
z důvodu obsluhy rozvojových lokalit.
Železniční doprava
Nejbližší železniční tratí je trať č. 310 Olomouc – Opava (prochází městem Moravský Beroun) a trať č.
276 Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou.
Řešeným územím v minulosti procházela železnice č. 191 Ondrášov – Dvorce na Moravě se
zastávkami Ondrášov, Moravský Beroun, Čabová, Rejchartice a Dvorce na Moravě. Provoz na
úzkorozchodné trati byl zahájen v roce 1898, zastaven v roce 1933. Snahou soukromé iniciativy je
revitalizace areálu bývalého nádraží a prezentace upomínky na zaniklou železnici veřejnosti.
Silniční doprava
Řešeným územím prochází silnice:
•

I/46

•
•
•
•

III/4406
III/4407
III/45213
III/45217

Vyškov (D1 km 230) - Vyškov-východ (I/47) - Prostějov - Olomouc (I/35, I/55) - Horní
Loděnice (I/45) - Opava (I/11, I/56) - Polsko
Rejchartice - Guntramovice
Dvorce – Horní Guntramovice
Roudno - Křišťanovice
Křišťanovice - Dvorce

Silnice I/46 je vedena ve směru od Vyškova a Olomouce přes Opavu a dále ve směru na Kobeřice
přes státní hranici ČR/Polsko do prostoru Racibórze. Silnice I/46 tvoří hlavní komunikační systém
řešeného území, prochází zastavěným územím Dvorců ve směru jihozápad - sever a spojuje obec
s Opavou a Olomoucí. Při průchodu zastavěným územím vytváří urbanistickou bariéru.
Záměr přeložky silnice I/46 je převzat ze ZÚR Moravskoslezského kraje, je součástí přestavby silnice
I/46 v úseku Dvorce – Bílčice – Leskovec n. Moravicí – Mladecko – Litultovice v parametrech
dvoupruhové směrově nedělené silnice I. třídy. Návrhová kategorie S 9,5/80. Obchvat odvede
výraznou část dopravní zátěže z obce Dvorce. Koridor je v ZÚR veden jako D48 – silnice I/46 –
Dvorce obchvat a je v této dokumentaci vymezen v šířce 400 m. V ÚP je rozsah koridoru upřesněn pro přeložku je navržena plocha dopravní infrastruktury Z45. Protože trasování budoucí přeložky není
prověřeno, bylo zpřesnění plochy řešeno zvláště v místech kontaktu se zastavěným územím na
západním okraji Dvorců tak, aby dopad do zastavěného území byl co nejmenší. I přes to bylo nutno
do plochy zahrnout enklávu zastavěného území - areál bývalého koupaliště, který je od Dvorců
v nejvzdálenější poloze a bez nadzemních staveb. Výsledné řešení prověří až podrobnější
dokumentace, která se bude zabývat i eliminací hluku vůči zástavbě.
Navržená plocha dopravní infrastruktury Z45 zahrnuje možnosti budoucího napojení stávající silnice
I/46 na přeložku silnice I/46 (v severní části Dvorců ve směru na Májůvku i napojení až na k.ú.
Májůvka, které je pravděpodobnější) a křížení přeložky silnice I/46 se silnicí III/45217 v údolí na
západním konci obce Dvorce ve směru na Křišťanovice.
Poznámka – v návrhu ÚP byla zpracovatelem ÚP navržena v souvislosti s plánovanou přeložkou
silnice I/46 plocha pro přestavbu křižovatky silnic I/46 a III/45213 tak, aby do ní bylo možno napojit i
přeložku silnice I/46 a přeložku silnice III/4406 – plocha dopravní infrastruktury Z46. Plocha byla při
zpracování upraveného návrhu ÚP vypuštěna z důvodu problematičnosti krajem požadovaného
vypracování podrobnější dokumentace, které by navržené změny původního řešení přeložky I/46
prověřilo.
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Ve stávajícím průtahu obcí silnice I/46 je nutno řešit několik dopravních závad. Zejména nepřehledná
křižovatka se silnicí III/45217 s nedostatečnými rozhledovými poměry, nepřehledná křižovatka se
silnicí III/4407 s propojkou na ulici Nemocniční, nedostatečný poloměr vypuklého výškového oblouku
při výjezdu z obce ve směru na Májůvku (není zajištěn rozhled pro zastavení) a zvlněný podélný profil
silnice I/46 na výjezdu z obce ve směru na Moravský Beroun. Dopravní závady – je navržena plocha
pro přestavbu křižovatky silnice I/46 se silnicí III/45217 (Z50) z důvodu zlepšení rozhledových poměrů.
Silnice III/4406 se v současné době odpojuje ze silnice I/46 jihozápadně od Dvorců, prochází přes
Rejchartice a končí v Guntramovicích. Úpravy na této silnici jsou navrženy v souvislosti s navrženou
přeložkou silnice I/46 a v souladu s platným územním plánem. Přeložka silnice III/4406 bude napojena
do křižovatky silnic I/46 a III/45213, čímž se odstraní dopravní závada – nedostatečná vzdálenost
křižovatek na silnici I. třídy (stávající vzdálenost pouze 140 m). Zbývající část silnice III/4406, která
zůstane po úpravě napojení na nově navrhovanou křižovatku, bude přeřazena do účelových
komunikací. Návrhová kategorie silnice je mimo obec S 7,5/60.
Silnice III/4407 se odpojuje ze stávající silnice I/46 stykovou křižovatkou na ulici Olomoucká, prochází
ulicí Nádražní a pokračuje jižně směrem na Horní Guntramovice. V zástavbě bude podle
ČSN 73 6110 navržena komunikace ve funkční skupině C, jako obslužná komunikace umožňující
přímou obsluhu všech objektů v kategorii MO2 10/6,5/50, mimo obec - kategorie S 7,5/60.
Silnice III/45213 se odpojuje stykovou křižovatkou ze silnice I/46 jihozápadně od Dvorců, prochází
obcí Křišťanovice, končí v obci Roudno. Úpravy na této silnici jsou navrženy v souvislosti s navrženou
přeložkou silnice I/46, zejména přestavba křižovatky silnic I/46 a III/45213 tak, aby do ní bylo možno
napojit i přeložku silnice I/46 a přeložku silnice III/4406. Návrhová kategorie silnice je mimo obec
S 7,5/60.
Silnice III/45217 je napojena na silnici I/46 v centrální části obce Dvorce průsečnou křižovatkou
s ul. Budišovická. Silnice prochází ulicí Partyzánská a pokračuje západním směrem na Křišťanovice.
Napojení silnice III/45217 na silnici I/46 je nepřehledné a nevyhovuje rozhledovým poměrům, je
navržena přestavba křižovatky. V intravilánu obce Dvorce má silnice místy nedostatečné šířkové
parametry. Dopravní závady - v rámci vymezené plochy dopravní infrastruktury je umožněno rozšíření
na normové hodnoty tam, kde není silnice omezena stávající zástavbou. V zástavbě je komunikace
uvažována podle ČSN 73 6110 ve funkční skupině C, jako obslužná komunikace umožňující přímou
obsluhu všech objektů v kategorii MO2 10/6,5/50, mimo obec - kategorie S 7,5/60.
Silniční ochranná pásma (SOP) – návrhem ÚP je dotčeno silniční ochranné pásmo. Ve Dvorcích
návrhové plochy Z11, Z17, Z40, Z47 zasahují do SOP silnice I. třídy (I/46), v Rejcharticích návrhové
plochy Z34, Z35 zasahují do SOP silnice III. třídy (III/4406). Střet se silničním ochranným pásmem,
definovaným zákonem o pozemních komunikacích, bude řešen v souladu s platnými právními
předpisy; pro využití ploch v SOP silnice I. nebo III. třídy je nutné povolení pro provádění staveb nebo
terénních úprav, udělené silničním správním úřadem (v případě silnice I. třídy po předchozím
samostatném projednání každého záměru s ŘSD ČR, odborem přípravy staveb Brno). Pro plochu Z11
je dále definováno , a to ve specifických podmínkách, viz výrok, kap. C)2 - řešit odclonění plochy Z11
od silnice I/46, např. pásem izolační zeleně.
Negativními vlivy z dopravy (z ploch DS) – ochrana před negativními vlivy ze silniční dopravy (hluk,
vibrace, exhalace) v případě výstavby v rozvojových i stabilizovaných plochách v návaznosti na plochy
DS bude řešena až v navazujících řízeních o umístění stavby v souladu s platnými právními předpisy.
Pro kapacitní plochu smíšenou obytnou Z11, navrženou na jihozápadním okraji Dvorců jsou
definovány specifické podmínky - řešit odclonění plochy Z11 od silnice I/46, např. pásem izolační
zeleně, které budou řešeny až v navazující územní studii, viz výrok, kap. C)2.
Obslužnost rozvojových lokalit (s vazbou na plochy DS) – pro rozvojové lokality Z11, Z17, které jsou
navrženy v návaznosti na plochu dopravní infrastruktury (silnici I/46) jsou definovány specifické
podmínky, viz výrok, kap. C)2, které stanovují, že dopravní obslužnost plochy ze silnice I/46 bude
řešena křižovatkou s doložením předpokládané intenzity a zatížení navrhovaného dopravního
připojení i s ohledem na navazující území – bude řešeno. až v navazujících řízeních. Dopravní
obslužnost lokality výroby Z40 navržené na západním okraji Dvorců si nevyžádá nové připojení - bude
řešena ze stávající křižovatky sloužící pro obsluhu areálu zemědělské výroby. Dopravní obslužnost
lokality sportu Z47 navržené na severním okraji Dvorců, si nevyžádá nové připojení – jedná se o
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rozšíření stávajícího hřiště s minimálními nároky na obsluhu (např. tréninkové hřiště), obslužnost bude
řešena ze stávajícího připojení sportovního areálu.
Místní komunikace, účelové komunikace
Místní komunikace zpřístupňují téměř všechny objekty, budou podle ČSN 73 6110 navrženy ve
funkční skupině C, v kategorii MO2 10/6,5/30 jako obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu
všech objektů, případně jako zklidněné komunikace v obytné zóně ve funkční skupině D1
s minimálním uličním prostorem šířky 8 m. V rámci územního plánu jsou navrženy plochy veřejných
prostranství – P* (jejich součástí jsou místní komunikace) z důvodu obsluhy rozvojových lokalit.
Dále viz odůvodnění, kap. 7.2. Plochy veřejných prostranství.
Pro obsluhu krajiny, samot a dalších ploch situovaných v krajině (rekreační areál, vodojem, řízená
skládka, větrné elektrárny,….) jsou vymezeny hlavní účelové komunikace.
Doprava v klidu
Pro parkování a odstavení vozidel ve Dvorcích je využíván uliční prostor místních komunikací a
náměstí – plochy jsou zařazeny do ploch veřejných prostranství, které parkování připouštějí.
Severně od hřbitova je navržena plocha veřejných prostranství (Z31), v rámci níž lze realizovat
chybějící parkovací stání pro hřbitov. Jižně od náměstí je navržena plocha veřejných prostranství
(Z27), v rámci níž lze realizovat parkovací stání.
Pro odstavení vozidel jsou využívány individuální garáže rodinných domů. Vzrůstající nároky na krytá
stání je třeba řešit dostavbou individuálních garáží na pozemku majitelů rodinných domů.
Obyvatelé bytových domů parkují v několika areálech řadových garáží – kapacitní areály řadových
garáží jsou zařazeny do ploch veřejných prostranství s podmíněně přípustnou možností dostavby. Na
pozemcích bytových domů (plochy BH, součást ploch SO.1, BI, SO), lze odstavná stání vč. garáží
realizovat jako související dopravní infrastrukturu. Z důvodu nedostatku krytých odstavných stání ve
Dvorcích, zvláště pro obyvatele hojně zastoupených bytových domů, je v ulici Partyzánské navržena
plocha pro řadové garáže u silnice III/45217 (plocha Z18). Další plocha, využívající proluku v obytné
zástavbě, je navržena na ulici Smetanově (plocha Z53) a to z důvodu respektování požadavků občanů
na vymezení ploch pro chybějící řadové garáže (dle platného ÚPO).
Kapacity dopravy v klidu pro nově navrhovanou zástavbu ve Dvorcích a Rejcharticích budou řešeny
v rámci zastavitelných ploch.
Veřejná doprava
Koncepce veřejné dopravy, spočívající v zajištění dopravy autobusovými linkami, zůstane zachována.
Veřejná autobusová doprava je na řešeném území zastoupena autobusovými linkami :
– 850813 - Krnov – Horní Benešov – Šternberk - Olomouc
– 850869 - Bruntál – Razová – Bílčice – Moravský Beroun
– 850870 – Bruntál – Roudno – Dvorce - Moravský Beroun
– 890716 - Olomouc – Mor. Beroun - Opava
– 900237 – Budišov nad Bud., St.Oldřůvky - Budišov nad Bud.,Guntramovice - Dvorce
– 900269 Opava – Dvorce – Šternberk - Olomouc
Četnost spojů je dostatečná. Dopravu zajišťují firmy Veolia Transport Morava a.s. Ostrava a TQM –
holding s.r.o. Opava. V řešeném území se nachází autobusové zastávky, které jsou v grafické části
odůvodnění schematicky znázorněny překryvným symbolem:
– Dvorce náměstí (18 spojů/všední den)
– Dvorce U hřiště (10 spojů/všední den)
– Dvorce u Farmy (12 spojů/všední den)
V plochách dopravní infrastruktury DS a plochách veřejných prostranství P* je přípustnými činnostmi
umožněno budování zastávek a zálivů veřejné dopravy (silniční linkové) dle platných norem.
Je navržena zastávka v Rejcharticích, konkrétní plocha pro zastávku formou točny bude řešena
v rámci územní studie, viz specifické podmínky, výrok, kap. b)2.2.
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Nemotorová doprava
Pěší doprava je v zastavěném území vedena po chodnících podél komunikací, chodníky jsou
vybudovány pouze podél hlavních komunikací ve Dvorcích – některé úseky nejsou zpevněné,
převážně ve východní části obce – chybějící chodníky lze realizovat v rámci vymezených ploch
dopravní infrastruktury a ploch veřejných prostranství. V krajině turistické trasy procházejí převážně po
účelových komunikacích, někde i v souběhu s trasami pro cyklisty.
Řešeným územím procházejí trasy pro cyklisty, které jsou v grafické části odůvodnění schematicky
znázorněny překryvným symbolem:
–

Cyklotrasa č. 6146 - prochází z Křišťanovic obcí Dvorce, dále východním směrem k vodní nádrži
Kružberk, kde se napojí na trasu č 6144.

–

Cyklotrasa č. 6149 - k. ú. Rejchartice prochází od severu k jihu. Cyklotrasa, která začíná v obci
Roudno, prochází přes Křišťanovice - Rejchartice – Stará Libavá – Norberčany a končí
v Domašově nad Bystřicí.

–

Z důvodu propojení výše uvedených cyklotras, propojení v budoucnosti obnoveného sídla
v Rejcharticích se Dvorci je v ÚP navržena cyklotrasa využívající méně frekventované místní
komunikace, účelové komunikace a s odbočkou na náměstí. Pro podporu turistického ruchu a
upomínku nádraží a zaniklé tratě je cyklotrasa vedena i po tělese bývalé trati – a to od areálu
bývalého nádraží ve Dvorcích určeného k revitalizaci, až po k.ú. Čabová.

Trasy a stezky pro pěší a cyklisty lze v krajině realizovat v rámci ploch, které trasy a stezky připouštějí.
Hospodářská doprava
Jsou respektovány hlavní účelové komunikace - plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace
– DU. Obsluhují krajinu - zemědělské a lesní pozemky a napojující samoty, plochy rekreace a plochy
technické infrastruktury,…slouží pro průchod krajinou pěším a cyklistům.
–

Účelové komunikace nejsou navrženy - lze je realizovat přípustnou činností ploch vymezených
v krajině.

Letecká doprava
Řešené území není dotčeno leteckou dopravou. Jihovýchodně mimo řešeného území v k.ú. Moravský
Beroun se nachází plocha pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení (SLZ).
Vodní doprava
Řešené území není v zájmové oblasti pro vodní dopravu.
Dopravní zařízení
Čerpací stanice pohonných hmot se nachází na silnici I/46 v blízkosti zemědělského areálu při výjezdu
z Dvorců ve směru na Moravský Beroun.
Intenzity dopravy
Intenzita dopravy na silnici I. třídy (I/46)
Zatížení komunikací v roce 2010
silnice

I/46

stanoviště popis

7-3260

vozidla za 24 h

Dvorce

těžká

osobní

moto

celkem

448

1423

19

1890

Měření intenzity dopravy nebylo na předmětných silnicích III. tř. provedeno.
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7.5. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Je vyznačeno v grafické části ve výkrese I.2 Hlavní výkres, II.1 Koordinační výkres.
Pro technickou infrastrukturu (ČOV, vodojem, skládka domovního odpadu…) jsou vymezeny plochy
technické infrastruktury – T*, plochy pro zařízení TI (ČOV, vodojem,…) mají dostatečnou kapacitu, je
navržena plocha pro nakládání s odpady.
Pro koncepční řešení technické infrastruktury jsou navrženy koridory pro technickou infrastrukturu TK, určené pro umístění vedení TI a jeho přeložek. Koridory jsou v grafické části vymezeny
překryvnou funkcí a slouží jako ochrana území pro budoucí realizaci záměrů výstavby technické
infrastruktury. U koridorů technické infrastruktury převzatých ze ZÚR je šířka koridoru zpřesněna
(zúžena), v případě, že je podkladem podrobnější dokumentace.
Technickou infrastrukturu lze dále v zastavěném území realizovat především v rámci ploch veřejných
prostranství - P*, ploch sídelní zeleně Z*, ZX a ploch dopravní infrastruktury DS, a dalších ploch
s rozdílným způsobem využití, které tyto stavby připouštějí jako související technickou infrastrukturu.
Další pokračování TI v rozvojových plochách (včetně zaokruhování vodovodu) bude řešeno
podrobnější dokumentací. Nezastavěné území – krajina umožňuje realizaci veřejné technické
infrastruktury. Do související nebo veřejné technické infrastruktury jsou řazeny i případné přeložky
vedení TI.
Zásobování vodou:
Zdroje vody:
Obec je zásobována z místního vodovodu Dvorce. Vydatnost vodních zdrojů vodovodu je dostatečná.
Jímací území se nacházejí mimo řešené území. Do řešeného území zasahují ochranná pásma
vodních zdrojů.
Zásobovací systém:
Dvorce
Z jímacích území je voda svedena do VDJ Dvorce o objemu 1000 m 3, maximální hladina ve vodojemu
– 639,30 m n.m., minimální hladina 636,30 m n.m. Z vodojemu je pak pitná vody gravitačně přivedena
do spotřebiště.
Vlastníkem vodovodu je obec, provozovatelem firma ing. Miroslav Balaj.
Obec je zásobována v jednom tlakovém pásmu, systém je pro současnost vyhovující.
Z požárního hlediska jsou stávající profily vodovodních řadů vyhovující (mimo DN 50).
Akumulace:
Max. potřeba vody:
cca Qm = 252,0 m3/d při uvažované potřebě vody 120 l/ob.den včetně občanské vybavenosti. Pro obec
je nutno zajistit akumulaci objemu cca 250 m3, což odpovídá 100% Qm, což je stávající akumulací
splněno.
Rejchartice
V místní části není vybudován veřejný vodovod.
Zdůvodnění návrhu:
•

zásobování vodou obce Dvorce je stabilizované

•

je navrženo zásobování místní části Rejchartice, kde dochází k rozvoji území – je vymezen
koridor pro vodovodní řad napojený ze stávajícího vodojemu (není v PRVK Moravskoslezského
kraje); koridor je navržen z vodojemu až po budoucí zastavěné území Rejchartic; uvnitř sídla již
není vymezen, trasa vodovodu je zde zakreslena informativně
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•

potřebu rekonstrukce vodárenských zařízení řeší správce tohoto zařízení v rámci ploch technické
infrastruktury - respektovaných územním plánem

•

zastavitelné plochy budou napojeny na stávající vodovodní síť, která bude vedena přednostně
v rámci stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury

•

trasy a podmínky ochranných pásem vodovodních řadů budou respektovány v navazujících
řízeních

Odkanalizování:
Stoková síť
Dvorce - je vybudován jednotný systém kanalizace. Jednotlivé kanalizační sběrače vytváří stokovou
síť pokrývající převážnou část zastavěného území. Část kanalizace byla zrekonstruována. Odpadní
vody jsou zaústěny do čistírny odpadních vod vybudované u vodního toku Lobník na jihovýchodním
okraji sídla.
Provozovatelem a vlastníkem systému odkanalizování je Obecní úřad Dvorce.
Čistírna odpadních vod:
Obec má vybudovanou mechanicko – biologickou ČOV, která byla v roce 2002 zrekonstruována.
Rejchartice
V místní části není vybudována veřejná kanalizace.
Zdůvodnění návrhu:
•

rozvojové lokality budou napojeny na stávající systém jednotné kanalizace

•

plochy Z1 až Z6 jsou navrženy k odkanalizování oddílným systémem, splaškové vody jsou
zaústěny do stávající jednotné kanalizace, dešťové pak nejkratším směrem do místního recipientu

•

dešťové vody budou v max. míře zasakovány nebo kumulovány na pozemku

•

pro ochranu před negativními vlivy je vymezen prostor kolem ČOV a jsou navrženy podmínky
využití, viz výrok, kap. b)2.2. limitní hranice negativního vlivu ČOV

•

v Rejcharticích je navrženo odkanalizování individuální – žumpy, malé ČOV, a to z důvodu
uvažované rozptýlenosti zástavby

Zásobování elektrickou energií:
Nadřazené sítě a zařízení:
Řešeným územím neprocházejí stávající nadřazené trasy nadzemního vedení, pouze navržené - viz
níže.
Sítě a zařízení vn 22 kV:
Území obce je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV Bruntál z nadzemního vedení
s napětím 22 kV.
Na řešeném území je v provozu celkem cca 16 sloupových trafostanic 22/0,4 kV a cca 3 zděné
trafostanice zásobující el. energií distribuci i soukromý sektor. Tato zařízení jsou v dobrém stavu a
vyhovují současným požadavkům na zajištění odběrů.
Pro napojení větrných elektráren do sítě bylo vybudováno kabelové (podzemní) vedení vn zakončené
zděnými trafostanicemi.
Sítě a zařízení nn:
Síť nízkého napětí nn je provedena nadzemním vedením na železobetonových stožárech, střešnících
a závěsnými kabely a kabelovým vedením nadzemním i podzemním. Stav nn sítě je vyhovující.
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Zdůvodnění návrhu:
•

Je respektován záměr dle ZÚR Moravskoslezského kraje na výstavbu nadzemního vedení ZVN
400 kV Horní Životice-Krasíkov a vedení VVN 110 kV Horní Životice (- Moravský Beroun), které
jsou navrženy v souběhu a zasahují do severního a severozápadního okraje řešeného území (v
ZÚR označené EZ1 a EZ3). V ÚP je pro tato vedení navržen společný koridor TK-E1 sestávající
ze 3 částí. Šířka koridoru, definovaná v ZÚR byla zpřesněna z 500 m na 107 m, a to na základě
skutečnosti, že na vedení ZVN 400 kV bylo vydáno územní rozhodnutí, tj. bylo vyhlášeno
ochranné pásmo. Z tohoto důvodu bylo možno koridor zúžit - hranice koridoru ze severní a
západní strany od navrženého vedení ZVN mohla být posunuta na vyhlášené ochranné pásmo
vedení ZVN. Hranice koridoru jižně a východně od navrženého vedení ZVN byla vymezena ve
vzdálenosti 50ti m od vyhlášeného OP ZVN tak, aby bylo možno v koridoru realizovat další záměr
– vedení VVN 110 kV Horní Životice (- Moravský Beroun).

•

pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic, v případě
nutnosti je možno stávající trafa vyměnit za výkonnější, příp. doplnit v plochách, které technickou
infrastrukturu připouštějí

•

rozvojové lokality budou napojeny do stávajícího systému sítě nn

•

v návrhu ÚP koridory pro přeložku stávajícího vedení vn a pro podzemní kabel vn (TK-E2, TK-E3)
navržené na východním okraji Dvorců pro „vyčištění“ rozvojové plochy bydlení Z4 byly zrušeny
z důvodu požadovaného zmenšení rozvojové plochy Z4 - plochu ve zmenšeném rozsahu lze pro
výstavbu RD při respektování OP vn využít i bez realizace nákladné přeložky

•

je navržena přeložka stávajícího vedení vn na jihozápadním okraji Dvorců pro případnou potřebu
„vyčištění“ rozvojové plochy smíšené obytné Z11 (koridor TK-E4)

•

trasy a podmínky ochranných pásem nadzemního vedení vn včetně trafostanic budou
respektovány a řešeny v navazujících řízeních (např. v rozvojové ploše Z4, Z17, Z20, Z28,
Z35,…..dále v ploše Z11 v případě nerealizace navržené přeložky)

Zásobování plynem:
Řešené území není plynofikováno.
Zdůvodnění návrhu:
•

je zakreslen koridor dle ZÚR Moravskoslezského kraje pro navržený VTL plynovod (koridor TK-P1
pro VTL plynovod a VTL regulační stanici), zpřesnění šířky koridoru odpovídá neexistenci
podrobnější dokumentace, trasování vtl plynovodu a umístění RS je v koordinačním výkrese
zakresleno pouze informativně

•

je navržena plynofikace Dvorců, dodávku zemního plynu bude v řešeném území zajišťovat
navržený VTL plynovod zakončený VTL regulační stanicí Dvorce, zastavěné i zastavitelné plochy
budou napojeny z navrženého systému sítě STL plynovodů

•

trasy a podmínky ochranných a bezpečnostních pásem STL plynovodů budou respektovány
v navazujících řízeních

•

z ekonomických důvodů se plynofikací Rejchartic neuvažuje

Zásobování teplem:
Ve Dvorcích je provozováno několik centralizovaných systémů zásobování teplem – jsou to jednak
obecní kotelny spravované firmou Teplo Rýmařov, jednak soukromé kotelny. Kde nejsou provedeny
přípojky do centralizovaných systémů, je používáno jako topné medium převážně:
•

pevné palivo

•

elektrická energie

•

topné oleje, tepelná čerpadla (např. Turistcentrum, 1 byt. bytový dům)
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Obnovitelné zdroje energie:
V řešeném území jsou využívány tepelná čerpadla. V jižní části k.ú. Rejchartice na návrší nad sídlem
byly zrealizovány v návaznosti na silnici III. třídy 4 větrné elektrárny.
Fotovoltaické elektrárny se v řešeném území nenacházejí, případná realizace je umožněna
v plochách výroby VZ, VD při splnění podmínek – budou instalovány jako součást jiné stavby.
Zdůvodnění návrhu:
•

je navržena změna topného média na zemní plyn

Spoje, telekomunikace:
Pošta a telekomunikace:
Poštovní služby jsou pro řešené území zajišťovány ve Dvorcích.
Telefonní účastníci jsou napojeni na digitální ústřednu ve Dvorcích s dostatečnou kapacitou.
Řešeným územím neprocházejí trasy dálkových optických kabelů.
Radiokomunikace:
Nad k.ú. Dvorce procházejí paprsky radioreléových tras veřejné komunikační sítě ve správě Českých
radiokomunikací a.s. - ochrana paprsku přichází v úvahu pouze v případě extrémně vysokých staveb,
např. větrných elektráren, situovaných ve vzdálenosti do 200 m od osy paprsku. V těchto případech je
nezbytně nutné předkládat záměry takových staveb k posouzení provozovateli.
V řešeném území se nacházejí zařízení mobilních operátorů.
Zdůvodnění návrhu:
•

koncepce spojů a telekomunikací je v řešeném území stabilizována

•

respektovat radioreléovou trasu

•

respektovat podmínky ochranných pásem

Nakládání s odpady
Svoz komunálního odpadu zajišťuje pro obec oprávněná osoba (v současnosti firma Technické
služby, s.r.o., Zeyerova 12, Bruntál). Firma provádí sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu a
také svoz druhotných surovin tj. plastů, papíru a skla na skládku vybudovanou v řešeném území jižně
od Rejchartic v odstupu od obytné zástavby (řízená skládka odpadů TKO Dvorce – Rejchartice na k.ú.
Rejchartice). ÚP řeší rozšíření této plochy dle konkrétního záměru, a to severně od plochy stávající;
rozvojová plocha (Z54) má dle podkladů poskytnutých obcí Dvorce sloužit ke skladování stavebních a
demoličních nezávadných odpadů včetně vytěžené zeminy a kameniva z výkopů při provádění staveb.
Ve Dvorcích je zřízeno sběrné místo (velkoobj. odpad, zpětně odebrané elektrozařízení, barvy),
s vybudováním další plochy se neuvažuje. V sídle jsou instalována sběrná místa s kontejnery na
tříděný odpad. Sběrná místa budou dle potřeby doplněna do kapacitních rozvojových lokalit jako
související technická infrastruktura.
Realizace komunitního kompostování se připouští v plochách VZ, T*.

7.6. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Zařízení občanského vybavení jsou v řešeném území zastoupena na velmi vysoké úrovni, a to ve
Dvorcích:
o

Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost – OV – do těchto ploch byly zařazeny
stabilizované plochy pro školství v západní části sídla (ZŠ, MŠ, hasičská zbrojnice),
víceúčelový areál pro kulturu a cestovní ruch v severozápadní části sídla (Turistcentrum –
kapacitní areál se zázemím, kde obec plánuje vybudování dalších zařízení – venkovní
posezení, dětské hřiště, multifunkční plochu pro sport, bazén, ubytovnu a kapacitní
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parkoviště), zařízení zdravotní a sociální péče (LDN) v jihovýchodní části sídla. Zařízení
veřejného občanského vybavení nacházející se v centru Dvorců (obecní úřad, pošta, kostel a
farní úřad,..) byly zařazeny do ploch smíšených v centrální zóně. Byla prověřena možnost
využití plochy bývalého nádraží a budov pro účely prezentace jeho historie a prezentace
bývalé železniční tratě (pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských akcí, byt správce
či vlastníka budov). Plocha byla zařazena do stabilizovaných ploch OV. Pro rozvoj veřejného
občanského vybavení byla vymezena:
− plocha Z16 s vazbou na základní školu a hlavní komunikaci jihozápadně od náměstí
využívající proluku ve vlastnictví obce, např. pro sociální bydlení, byty pro mladé rodiny,
zařízení pro potřeby seniorů,….Tato zařízení lze dále situovat v rámci dalších ploch, které
občanské vybavení připouštějí
o

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení – OK – jsou zastoupeny plochou pro služby
motoristům situovanou při hlavní komunikaci - silnici I/46 západně od sídla. Nové plochy
nejsou navrženy, zařízení občanského vybavení lze v případě potřeby realizovat i v dalších
plochách, které tuto funkci připouštějí – plochy OV, SO.1, SO, SO.3, VD.

o

Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště – OH – je stabilizována plocha hřbitova na
východním okraji sídla; z důvodu dostatečné kapacity stávajícího hřbitova nejsou nové plochy
navrženy. Ochranné pásmo okolo hřbitova není vyhlášeno, proto bylo na ochranu piety
hřbitova vymezeno ochranné pásmo a definovány regulativy pro využití území navazujícího
na hřbitov.

o

Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport – OS – plochy jsou zastoupeny
sportovním areálem stabilizovaným na severním okraji sídla, dále dvěma areály sportovišť
v jižní části sídla – jejichž rozvoj s ohledem na umístění v zástavbě a u lesa není možný. Je
uvažováno s vybudováním dětského a víceúčelového hřiště v rámci stávající plochy veřejného
občanského vybavení OV u Turistcentra, viz výše. Je navržena:
− plocha Z47 pro rozšíření sportovního areálu na severním okraji sídla, např. pro tréninkové
fotbalové hřiště, která je navržena na ploše vymezené lesním pozemkem a nadzemním
vedením vn

Veřejná prostranství - plochy veřejných prostranství – P* - tvoří základní urbanistickou kostru
řešeného území, která sestává z ulic, náměstí, ploch pro pěší, zeleně. Veřejná prostranství jsou
vymezena především v území s předpokladem pohybu pěších a sociálních kontaktů s těžištěm
v centru obce – náměstí ve Dvorcích. Veřejná prostranství slouží pro průchod místních komunikací,
umožňující obsluhu stávajících a rozvojových lokalit dopravní infrastrukturou (vč. parkování a
odstavení vozidel) a technickou infrastrukturou.
Navržená koncepce veřejných prostranství umožňuje zklidnit motorovou dopravu - do ploch veřejných
prostranství byly zařazeny ty místní obslužné komunikace, které mají nebo mohou mít charakter
zklidněných komunikací, příp. „zóny tempo 30“. Součástí ploch veřejných prostranství je i maloplošná
veřejná zeleň. Z důvodu vyjádření koncepce zeleně jsou plochy veřejné zeleně většího rozsahu
zařazeny do ploch sídelní zeleně.
Jsou navrženy plochy veřejných prostranství (např. Z19, Z22, Z47) pro obsluhu rozvojových ploch. U
rozvojových lokalit většího rozsahu jsou pro obsluhu vymezeny veřejná prostranství pouze formou
páteřních komunikací (např. Z24) nebo jako hlavní vstupy do území (Z25) s tím, že další průběh
komunikací lokalitou bude řešen podrobnější dokumentací – územní studií.
„Vymezení veřejných prostranství pro odpočinek a setkávání obyvatel dle § 7, zákona č. 183/2006 Sb.
- „Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené
obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře
nejméně 1000 m 2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace“
Ve výroku je výčet ploch, vyžadujících vymezení veřejných prostranství dle § 7, zákona č. 183/2006
Sb, definován i s udanou minimální výměrou tohoto prostranství, viz kap. D)4. Konkrétní plochy pro
odpočinek a setkávání jsou v ÚP řešeny takto:
–

pro rozvojovou lokalitu bydlení Z4 ve Dvorcích – pro odpočinek a setkávání je v návaznosti na tuto
plochu navržena kapacitní plocha sídelní zeleně veřejné Z28, v rámci níž lze realizovat
odpočinkovou plochu dle požadovaných parametrů
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pro rozvojovou lokalitu bydlení Z5 ve Dvorcích – pro odpočinek a setkávání je v návaznosti na tuto
plochu navržena kapacitní plocha veřejných prostranství Z31, v rámci níž lze realizovat
odpočinkovou plochu dle požadovaných parametrů

Pro zbývající rozvojové lokality, kterých se požadavek týká (Z11, Z34, Z35) není veřejné prostranství
pro odpočinek a setkávání navrženo - důvodem je velký rozsah lokalit a s tím spojená problematičnost
vymezení těchto ploch bez znalosti konkrétního řešení lokality (průběh komunikací, parcelace,…).
Návrh veřejných prostranství bude předmětem podrobnějšího řešení - územní studie. Povinnost
vymezení ploch veřejných prostranství pro setkávání a odpočinek pro tyto příslušné zastavitelné
plochy je definována ve specifických podmínkách definovaných pro příslušnou zastavitelnou plochu viz výrok, kap. C)2.

7.7. ZDŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
Veřejně prospěšné stavby (VPS):
Do kategorie VPS s možností vyvlastnění byly zařazeny plochy a koridory dopravní a technické
infrastruktury s identifikací:
•

V1 - jedná se o zpřesnění VPS vymezené v ZÚR (plocha Z45 – pro obchvat silnice I/46
severozápadně od Dvorců)

•

V2 - jedná se o zpřesnění VPS vymezené v ZÚR (koridor technické infrastruktury TK-E1 – pro
venkovní ZVN 400kV a VVN 110kV - trasovaný severním okrajem k.ú. Dvorců – 3 úseky)

•

V3 - jedná se o zpřesnění VPS vymezené v ZÚR (koridor technické infrastruktury TK-P1 – pro
VTL plynovod, trasovaný jižní částí k. ú. Dvorce)
Důvod vymezení - jedná se o stavby, které jsou nezbytné pro zajištění obsluhy řešeného území
v širších souvislostech dopravní a technickou infrastrukturou a jsou zpřesněním VPS ze ZÚR, kde
jsou identifikovány jako D48, EZ1, EZ3 a P19.

Do VPS byly dále zařazeny koridory technické infrastruktury V4, V5, V6 sloužící pro vybudování
přeložek sítí, a to z důvodu uvolnění ploch pro výstavbu a zajištění napojení rozvojových ploch na
technickou infrastrukturu.
Do VPS V7 byla zařazena plocha dopravní infrastruktury sloužící pro přestavbu nebezpečné
křižovatky silnice I/46 a silnice III/45217 v severovýchodní části Dvorců.
Veřejně prospěšná opatření (VPO):
Do VPO byly zařazeny chybějící části ÚSES - Důvod vymezení - jedná se o opatření nestavební
povahy pro založení chybějících částí biokoridorů, biocenter.
VPS a VPO k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního
a archeologického dědictví a plochy pro asanaci nejsou vymezeny.

7.8.
ZDŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
V ÚP byly do veřejných prostranství zařazeny rozvojové plochy ve Dvorcích, které slouží pro
vybudování nových ulic - pro průchod obslužných komunikací, pěších propojení a trasování vedení
technické infrastruktury – VPS P1, P2, P3, P4, P8, P9.
Důvod vymezení - jedná se o stavby, které jsou nezbytné pro zajištění obsluhy rozvojových ploch
dopravní a technickou infrastrukturou, pro založení veřejné zeleně. Vymezené plochy byly
vyhodnoceny jako nejvhodnější.
V ÚP byly dále do veřejných prostranství zařazeny veřejná prostranství – P5, P7, které slouží pro
odpočinek a setkávání a VPS P6 - plochy veřejné sídelní zeleně, které slouží pro založení parku
kolem hřbitova s možností posezení.
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Důvod vymezení - jedná se o stavby veřejných prostranství, které jsou nezbytné pro založení
veřejné zeleně a pro setkávání a odpočinek obyvatel. Vymezené plochy byly vyhodnoceny jako
nejvhodnější.

7.9. CIVILNÍ OCHRANA, OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU
CIVILNÍ OCHRANA
Řešením ÚP nevyplynuly požadavky na vymezení ploch pro civilní ochranu.
a/ Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Řešené území není ohroženo průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní.
b/ Zóny havarijního plánování
Správní území obce se nenachází v zóně havarijního plánování.
Podle analýzy možného vzniku mimořádné události, která je součástí Havarijního plánu kraje, žádná
firma svou produkcí a skladováním nebezpečných látek neohrožuje území řešené tímto územním
plánem.“
c/ Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
Ukrytí obyvatelstva zabezpečuje Obecní úřad pouze při vyhlášení válečného stavu. Ukrytí bude
provedeno ve vytipovaných podzemních, suterénních a jiných částech obytných domů a v provozních
a výrobních objektech po jejich úpravě na improvizované úkryty.
V případě potřeby ukrytí obyvatel a návštěvníků obce při vzniku mimořádné události (MU) v době míru
zajišťuje obecní úřad ochranu osob před kontaminací nebezpečnými látkami / průmyslová havárie,
únik nebezpečné látky z havarovaného vozidla apod./ především za využití ochranných prostorů
jednoduchého typu ve vhodných částech obytných domů a provozních, výrobních a dalších objektů,
kde budou improvizovaně prováděny úpravy proti pronikání nebezpečných látek - hlavní kapacita je
v prostorách nového víceúčelového sálu. Výrobní provozy si zajišťují ukrytí pro své zaměstnance ve
vlastní režii v prostorách provozoven.
Pro ukrytí předpokládaného přírůstku obyvatel je nutné, aby nová zástavba byla realizována
v maximální míře s podsklepením a s možností využití těchto prostor pro ukrytí obyvatelstva v případě
ohrožení. Nejvýhodnější řešení je zcela zapuštěné podlaží, případně více než 1,7 m pod úrovní
okolního terénu.
d/ Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Zajištění evakuace organizuje Obecní úřad. Pobyt evakuovaných osob a osob bez přístřeší je možný
v těchto stávajících objektech ve Dvorcích:
- obecní úřad, tělocvična základní školy, hasičská zbrojnice, Turistcentrum
e/ Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Toto opatření bude dle potřeby zajišťováno v době po vzniku mimořádné události. K tomu budou
využity vhodné prostory v rámci obce případně blízkého okolí. Skladování prostředků individuální
ochrany pro zabezpečované skupiny osob ve školských a zdravotnických zařízeních bude prozatímně
řešeno v centrálních skladech mimo správní území obce. Skladování materiálů humanitární pomoci
dle situace a organizátora. Prostory pro sklad se nacházejí v objektu obecního úřadu, příp.
Turistcentra.
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f/ Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území
obce
V řešeném území se nenacházejí nebezpečné látky v takovém množství aby bylo nutno tímto
způsobem snižovat riziko spojené s případnými haváriemi. V případě havárie na komunikacích bude
problém řešen operativně dle místa havárie.
g/ Plochy záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události
Jedná se o zařízení napojená na kanalizaci a vodovod, pro dekontaminační plochy postačí zpevněná,
nejlépe betonová plocha s odpadem a improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné
strany příjezd a z druhé strany odjezd s přívodem vody nebo páry. Místem pro dekontaminaci osob,
případně pro dekontaminaci kolových vozidel obec v současnosti nedisponuje. V případě nouze lze
využít plochu v areálu bývalého státního statku.
Záhraboviště není v řešeném území vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v místě nákazy a
odvezena do míst určených příslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny.
h/ Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
Na řešeném území je možno využít ochranných vlastností budov, které bude nutno upravit proti
proniknutí kontaminantů (uzavření a utěsnění otvorů, oken a dveří, větracích zařízení) a dočasně
ukrývané osoby chránit improvizovaným způsobem (ochrana dýchacích cest, očí a povrchu těla).“
i/ Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií bude řešit obec a jeho orgány ve
spolupráci s provozovateli sítí podle jejich zpracovaných plánů pro případy mimořádné situace.“
Obec je zásobována z vodovodu, jehož zdroje jsou umístěny mimo řešené území. V případě
kontaminace hlavního zdroje je nutno zabezpečit zásobování pitnou vodou z jiného zdroje (např.
cisterny, balená voda). Zásobování elektrickou energií bude řešeno instalací náhradního zdroje.
OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU
V průběhu řešení ÚP vyplynuly požadavky na vymezení ploch pro obranu a bezpečnost státu.
Zájmové území Ministerstva obrany (MO) – do jihovýchodní části řešeného území (k.ú. Dvorce, k.ú.
Rejchartice) zasahuje zájmové území MO. Jedná se o zájmové území pro nadzemní výstavbu
přesahující 150 m nad terénem, které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 stavebního
zákona. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě závazného
stanoviska MO - jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) např. větrných elektráren,
venkovního vedení vvn a vn, radioelektronických zařízení (např. základnových stanic mobilních
operátorů), objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem, vodních nádrží (přehrady, rybníky)
a objektů tvořících dominanty (např. rozhledny),…. V grafické části je zájmové území zobrazeno ve
výkrese II.1 Koordinační výkres.

7.10. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN
JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ (REGULAČNÍM PLÁNEM) PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ
K prověření územní studií byly vymezeny 2 rozvojové lokality ve Dvorcích - lokalita pro bydlení na
východním okraji Dvorců a lokalita pro funkci smíšenou obytnou na jihozápadním okraji Dvorců
(severovýchodní část rozvojové plochy Z11, kterou lze obsloužit z hlavní silnice byla z územní studie
vyčleněna). Dále 2 rozvojové lokality v Rejcharticích - lokality pro funkci smíšenou obytnou navržené
pro obnovu sídla Rejchartice.
Důvodem řešení lokalit územní studií je jejich velký rozsah, kde variabilitu organizace pozemků uvnitř
lokality, trasování veřejné dopravní a technické infrastruktury, vymezení veřejného občanského
vybavení a veřejných prostranství, řešení veřejné a ostatní zeleně, parkování, možnosti provázání na
další plochy, prostorové uspořádání, lze řešit až na základě zaměření a navázání spolupráce
s vlastníky pozemků. Dalším důvodem je nezbytnost vymezení ploch veřejných prostranství pro
setkávání a odpočinek nad rámec komunikací podle platné legislativy (týká se plochy Z11).
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Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití regulačním plánem podmínkou
pro rozhodování není v ÚP stanoveno.

7.11. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE), VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ
ÚZEMNÍCH REZERV
Není v ÚP řešeno.

8. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ
INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na životní prostředí (SEA)
Příslušný dotčený orgán ve svém stanovisku čj: MSK 111657/2010, sp.zn.: ŽPZ/28681/2010/Ham
327.1 V5 ze dne 27.7.2010 v souladu s § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
konstatoval, že územní plán Dvorce je nutno posoudit podle § 10i zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí.
Vyhodnocení vlivů Územního plánu Dvorce na životní prostředí zpracované dle přílohy k zákonu č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu zpracovala osoba k tomu oprávněná (Ing.
Marie Skybová, PH.D., viz samostatná textová část ÚP). Návrh stanoviska ke koncepci dodrží tyto
podmínky (text odlišen kurzívou):
➢

vypustit plochu Z4 (bydlení) a koridor TK-E2 (přeložka vedení VN) z návrhu ÚP, včetně plochy
Z20 (veřejné prostranství pro obsluhu lokality)
–

➢

Stanovisko je respektováno částečně – vymezení plochy pro bydlení v této lokalitě (za
hřbitovem ve Dvorcích) bylo požadavkem obce Dvorce, který byl zapracován do Zadání.
Rozsah lokality bydlení dle požadavků obce vymezený v návrhu ÚP, byl v upraveném návrhu
ÚP zmenšen (na základě požadavku DO), a to o plochy, které zabíraly kvalitní ZPF (II. třída
ochrany) a byl ponechán jen na ZPF méně kvalitní (III: třídy ochrany). Navržená plocha Z20 –
veřejné prostranství - byla ponechána z důvodu potřeby zpřístupnění veřejné zeleně navržené
okolo hřbitova. Koridory, navržené pro přeložky a nové trasy vedení vn (TK-E2, TK-E3), byly
zrušeny. Z důvodu zmírnění dopadů řešení nové zástavby v ploše Z4 na horizont Dvorců byly
pro tuto zastavitelnou plochu doplněny podmínky prostorového uspořádání a ochrany
krajinného rázu – v ploše lze realizovat pouze samostatně stojící rodinné domy se zahradami
tvořícími přechodový článek mezi zástavbou a krajinou (zahradami orientovanými do krajiny),
viz výrok, kap. F)1.15, odst. Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu.
Plocha Z4 pro bydlení v redukované podobě tak navrhuje logické doplnění oboustranného
zastavění podél jednostranně obestavěné místní komunikace v ulici Budišovské bez dopadů
na krajinný ráz a zábor kvalitní zemědělské půdy.

v ploše Z3 (bydlení) respektovat ochranné pásmo lesa v šíři 50 m
–

Stanovisko je respektováno částečně – při respektování tohoto stanoviska by v dané ploše
navržené na jihovýchodním okraji Dvorců nebylo možno zrealizovat požadovaný záměr stavby
rodinného domu. Výstavba v této lokalitě je požadavkem obce Dvorce, který byl zapracován
do Zadání, obec na vymezení této plochy i nadále trvá. Podmínky výstavby v ochranném
pásmu lesa (příp. výjimka) budou řešeny až v navazujících řízeních o umístění stavby
v souladu s platnými právními předpisy. Omezení vyplývající s respektováním platné
legislativy zaručí, že zástavba nebude realizována v těsné vazbě na lesní pozemky a bude i
situována v nižších polohách této svažité zastavitelné plochy. Realizací záměru dojde k
ekonomického využití ploch, ekonomickému využití stávající dopravní a technické
infrastruktury a logickému zarovnání jižního okraje budoucího zastavěného území.
Poznámka: V návrhu ÚP byla plocha Z3 původně vymezena pro rozvoj bydlení - BI;
v upraveném návrhu ÚP byla na základě připomínky převedena do ploch sídelní zeleně –
zahrady, záhumenky (ZP). Nové funkční využití tedy umožňuje OP lesa respektovat; v případě
požadavku na stavbu orgán státní správy lesů posoudí konkrétní navrhované místo stavby
v OP lesa v rámci řízení pro vydání závazného stanoviska podle § 14, odst. 2 zák. č. 289/1995
Sb., ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), ve kterém bude určena min. vzdálenost
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uvažované stavby tak, aby její bezpečnost nevyžadovala kácení stromů na sousedících
pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
➢

využití plochy Z2 (bydlení) podmínit umístěním objektů k bydlení v jedné linii podél ulice
Budišovské, nepovolovat výstavbu výše ve svahu
–

➢

Stanovisko je respektováno částečně – jedná se o plochu smíšenou obytnou venkovskou
navrženou na jihovýchodním okraji Dvorců. Výstavba v této lokalitě je požadavkem obce
Dvorce, který byl zapracován do Zadání – obec na vymezení této plochy i nadále trvá.
V průběhu prací na návrhu ÚP došel ze strany obce požadavek na další rozšíření plochy Z2
západním směrem až ke vzájemnému propojení na plochu Z3, a to z důvodu logického
zarovnání jižního okraje budoucího zastavěného území.
o

ve východní části plochy situované podél navržené místní komunikace ÚP toto stanovisko
respektuje – viz výrok, kap. F)1.15, odst. Podmínky prostorového uspořádání a ochrana
krajinného rázu

o

v západní – dodatečně rozšířené části plochy - toto stanovisko respektováno není,
protože při jeho respektování by nebylo možno v dané části plochy realizovat žádnou
stavbu

v podmínkách pro územní studie, jejichž pořízení stanoví ÚP Dvorce jako podmínku pro
rozhodování u ploch Z11 a Z34, Z35, stanovit výškovou regulaci zástavby, podmínky
prostorového uspořádání a maximální intenzitu stavebního využití pozemků v plochách
–

Stanovisko je respektováno – podmínky byly zapracovány do textové části, viz výrok,
kap. F)1., odst. prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu

Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Dvorce - upraveného návrhu pro opakované veřejné projednání na životní prostředí (SEA) – leden 2016
Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace
negativních vlivů na životní prostředí
Návrh požadavků k zapracování do návrhu ÚP Dvorce:
➢

Vzhledem k novým lokalitám a doplňujícím podmínkám návrhu ÚP Dvorce není nutno
stanovovat nová opatření, ochranu životního prostředí je možno zajistit v navazujících
řízeních.

Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech po přijetí ÚP Dvorce
➢

Vzhledem k nově vymezeným plochám Z53 (DP) a Z54 (T*) je nutno zajistit ochranu skryté ornice
a její další využití.
–

Stanovisko bude respektováno až v navazujících řízeních.

➢

Plochu Z54 (T*) odclonit od okolního prostředí realizací zeleně v plochách S.k., které jsou
vymezeny jako lokální biokoridory. (podél okraje stávající skládky a plochy pro rozšíření skládky
Z54 (T* - plochy technické infrastruktury) byl v ÚP navržen pás krajinné zeleně N18 (S.k), který
slouží pro průchod lokálního biokoridoru LBK 20).

➢

Po ukončení skládkování a rekultivaci plochy Z54 (T*) lokalitu neoplocovat, nebránit migrační
prostupnosti území.
–

Stanovisko je respektováno - podmínky byly zapracovány do textové části, viz výrok,
kap. C)2., specifické podmínky pro plochu Z54.
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Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na území Natura 2000 nebo ptačích oblastí
Příslušný dotčený orgán dospěl k závěru, že návrh ÚP nemůže mít významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, jelikož se žádná
z těchto lokalit v předmětném území ani v jeho blízkosti nenachází.
Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území
Součástí územního plánu je Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu Dvorce na
udržitelný rozvoj území vypracované podle přílohy č. 5 k vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti..
pilíř environmentální – vytvoření podmínek pro příznivé životního prostředí:
ÚP vytváří podmínky pro zlepšení životního prostředí v obci. Řešení územního plánu respektuje
historický vývoj území a charakter krajiny, důraz je kladen na rozvíjení příznivé kvality obytného
prostředí v součinnosti s rozvojem a podporou rekreačního potenciálu území. Územní plán je
koncipován se snahou o zachování krajiny a přírodních hodnot území. S důvodu ochrany přírodního
potenciálu řešeného území nejsou v krajině navrhovány žádné plochy a stavby s výjimkou těch, které
rozšiřují zastavěné území, stabilizují stávající areály, souvisí s obsluhou obce a krajiny dopravní a
technickou infrastrukturou.
Pro zlepšení stávajícího životního prostředí jsou v ÚP vytvořeny podmínky pro průchod dopravní a
technické infrastruktury – je vymezena plocha pro přeložku silnice I/46 mimo souvisle zastavěné
území Dvorců a navržen koridor pro VTL plynovod včetně regulační stanice ve Dvorcích. Intenzita
stávající silnice I/46 nevyvolává potřebu realizace protihlukových opatření. Pro zastavitelné plochy
navržené podél silnice I/46 v Dvorcích jsou stanoveny podmínky využití, které definují požadavek
odclonění plochy od silnice, např. pásem izolační zeleně, dále podmínky umožňující výstavbu, např.
rodinných domů až po splnění hygienických limitů z hlediska hluku či vyloučení předpokládané
hlukové zátěže,…..což bude řešeno až v navazujících řízeních.
Areály provozoven výrobního charakteru,, byly zařazeny do ploch výroby – pro drobnou výrobu a
výrobní služby – tj. ploch pro výrobu a skladování netovárního charakteru, nevyžadujících ochranná a
bezpečnostní pásma mimo hranice provozovny. V plochách jsou přípustné pouze činnosti, děje a
zařízení, které svou činností neovlivní negativně životní prostředí a mohou být situovány v blízkosti
obytné zástavby. Rozvoj výroby je navržen s vazbou a hlavní komunikaci s vazbou na stávající areály
z dosahu ploch bydlení. Zemědělské areály jsou zařazeny do ploch pro zemědělskou a lesnickou
výrobu. Negativní dopady z těchto areálů jsou korigovány limitní hranicí negativních dopadů
zemědělských areálů, která je navržena tak, aby nezasahovala do ploch s převažujícím bydlení.
Plocha navržená na okraji Dvorců pro rozvoj sportu rozšiřuje stávající areál směrem od sídla, tedy
z dosahu ploch bydlení.
Plochy stabilizované a navržené izolační zeleně odcloňují plochy s možností bydlení od negativních
jevů, např. z dopravy, výroby, sportu,…
Výstavba v rozvojových plochách je podmíněna řádným odkanalizováním.
V krajině jsou navrženy plochy k řešení protierozních opatření, a opatření proti extravilánovým vodám.
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pilíř sociodemografický – vytvoření podmínek pro soudržnost společenství obyvatel
ÚP vytváří podmínky pro zlepšení soudržnost společenství obyvatel. Vymezením nových ploch pro
bydlení, výrobu, sport a rekreaci jsou vytvořeny podmínky pro udržení obyvatel, zvláště mladých rodin,
v obci ÚP vytváří podmínky pro pokračování příznivého trendu – mírného nárůstu počtu obyvatel a
snižujícího se věku obyvatel. Otázku sociálního bydlení, bydlení seniorů, míst v mateřské škole - řeší
stabilizováním a rozvojem ploch občanského vybavení s možností budoucího umístění dalších
zařízení občanského vybavení v rámci ploch centra obce a v rámci stěžejních rozvojových ploch
smíšených obytných, navržených na západním okraji Dvorců. Pro regeneraci duševních a tělesných
sil obyvatel jsou stabilizovány a navrženy plochy pro sport a plochy veřejných prostranství. Dojíždění
části obyvatel za prací bude vyváženo možností bydlení v příznivém životním prostředí.
pilíř ekonomický – vytvoření podmínek pro stabilní úroveň ekonomického růstu a zaměstnanosti
ÚP vytváří podmínky pro stabilizaci ekonomického růstu a zaměstnanosti v řešeném území s tím, že i
nadále bude část ekonomicky aktivních obyvatel za prací z řešeného území vyjíždět.
Jsou vymezeny plochy pro podnikání na území obce. V okrajových polohách Dvorců ve vazbě na
hlavní komunikace jsou stabilizovány a navrženy lokality pro situování podnikatelských aktivit typu
malé a střední firmy, které by měly být jedním z pilířů hospodářského rozvoje řešeného území.
Nekonfliktním provozovnám ÚP umožňuje podnikání v rámci stabilizovaných a rozvojových ploch jako
související občanské vybavení. ÚP stabilizuje plochy s možností provozování živočišné výroby.
Možnost dalších pracovních příležitostí lze hledat v souvislosti se stabilizovanými a navrženými
plochami občanského vybavení, sportu, s případným rozvojem Rejchartic a vytvořením podmínek pro
rekreační využití krajiny pro zimní a letní sportovní aktivity s vazbou na zájmové území obce.
Podrobněji, viz samostatná textová část ÚP - Vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu územního
plánu Dvorce na udržitelný rozvoj území, kap. F.1.
Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že řešení návrhu územního plánu obce Dvorce vytváří
dostatečné předpoklady pro budoucí vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru
udržitelného rozvoje. Při řešení ÚP byla respektována a naplněna podstata udržitelného rozvoje vyváženost tří základních pilířů.

9. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5
Viz samostatná část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem.

10. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY
NEBYLY
Viz samostatná část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem.
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11. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Řešením ÚP jsou vytvořeny podmínky pro účelné využití zastavěného území. Regulativy umožňují
intenzivnější využití zastavěného území. Např. plochy se smíšeným využitím (SO.1, SO, SO.3),
umožňují polyfunkční využití ploch nejen pro bydlení, ale např. pro občanské vybavení a
podnikatelské aktivity.
počet obyvatel
1900
1921
1939
1961
1980
1991
2008
2011
Dvorce
2648
2277
2457
1481
1660
1549
1455
Rejchartice
257
248
235
75
2
0
8
Dvorce
2905
2534
2692
1556
1662
1549
1463
1370
(správní území)
Počet obyvatel ve Dvorcích měl kolísavý průběh s klesající tendencí – v roce 1869 měla obec 3150
obyvatel, v roce a v roce 2011 1370 obyvatel, což je nepříznivý jev. V Rejcharticích zůstalo jen několik
domů – počet obyvatel klesl z 283 obyvatel v roce 1869 na současných 8 obyvatel. Věkový index
k roku 2011 je 1,01 což znamená, že mladá část obyvatelstva je ve vyváženém vztahu k obyvatelstvu
staršímu.
Počet domů
Dvorce
Rejchartice
Dvorce
(správní území)

1900
318
43
361

1921
330
57
387

1930
384
44
428

1950
325
36
361

1970
273
1
274

1991
278
0
278

2008
277
4
281

2011

294

Počet domů ve Dvorcích, ve srovnání s minulostí, klesl téměř o polovinu, kdy část původní zástavby
byla nahrazena bytovými domy. V poslední době dochází k mírnému nárůstu počtu domů.
Přihlédneme-li ke klesajícímu počtu obyvatel, je mírně stoupající tendence počtu domů příznivým
jevem. V Rejcharticích došlo k zániku sídelní struktury, z bývalého sídla zbyly pouze fragmenty
zástavby reprezentované několika původními usedlostmi.
Počet bytů k roku 2011 je v řešeném území 534 obydlených a 55 bytů je neobydlených. Převažují byty
v bytových domech nad byty v rodinných domech – v bytových domech je 325 bytů (56 %),
v rodinných domech 260 bytů (44 %). S ohledem na tyto skutečnosti lze předpokládat zvýšení
poptávky po rodinných domech.
Obložnost bytů ve Dvorcích je 2,6 obyvatel/1byt, což je více, než průměr v Moravskoslezském kraji,
kde zalidněnost bytů k roku 2011 klesla v posledních 10ti letech z 2,66 na 2,45 obyvatel na byt.
Vlivem celostátního trendu snižování počtu obyvatel, žijících v jednom bytě a díky další plánované
výstavbě lze očekávat postupné snížení obložnosti na cca 2,4 obyvatel/1byt (použito při výpočtech).
Odborný odhad potřeby bytů při stagnaci počtu obyvatel pro období cca 20ti let:
Požadavky vyplývající z prognózy poklesu zalidněnosti bytů*

40

Požadavky vyplývající z demografického vývoje

0

Požadavky vyplývající z polohy v blízkosti SO ORP Bruntál

40

Požadavky na druhé bydlení

10

Celkem

90

*- spojené se zvýšením poptávky po bydlení v rodinných domech na úkor bydlení v bytových domech
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V řešeném území byly navrženy plochy pro bydlení:
k.ú. Dvorce
Identifikace

Využití lokality

Výměra zastavitelné
plochy v ha

Z1

SO.3

1,21

1500

8

Z2

SO.3

1,43

1500

9

Z4

BI

2,77

2000**

15

lokality

Předpokládaná P Předpokládaný počet
průměrná výměra
bytů
stavebního pozemku
(m2)

Z5

BI

2,37

1500

15

Z6*

SO.3

0,44

1100

4

Z7*

BI

0,35

1200

3

Z8

BI

1,20

1500

8

Z9

BI

1,28

1200

10

Z10

BI

1,50

1200

12

Z11

SO

5,94

2000***

30

Z12

BI

0,31

1500

2

Z13*

SO

0,15

1500

1

Z14

BI

0,14

1400

1

celkem

19,09

118

*- proluky
** - výměra pozemku v zastavitelné ploše vč. komunikací, …..
*** - výměra pozemku v zastavitelné ploše vč. komunikací, veřejných prostranství, zeleně veřejné a izolační,
občanského vybavení vč. sportoviště…..

k.ú. Rejchartice
Identifikace

Využití lokality

Výměra zastavitelné
plochy v ha

Z34

SO.3

9,13

2000*

15

Z35

SO.3

10,84

2000*

15

lokality

celkem

Předpokládaná P Předpokládaný počet
průměrná výměra
bytů
stavebního pozemku
(m2)

19,97

30

*- zohlednění rozptýlené zástavby - zbývající část plochy pozemku (4000 m2) bude využita na zeleň
zahrad nebo záhumenky
Vymezení kapacitních zastavitelných ploch pro cca 120 rodinných domů ve Dvorcích je odůvodněno
těmito faktory:
•

plochy pro bydlení, vymezené v platné ÚPD jsou již vyčerpány, v současnosti obec nemá
k dispozici kapacitní lokalitu pro bydlení

•

postupný pokles zalidněnosti bytů vyvolá poptávku po nových bytech - respektování trendu na
postupné zvýšení komfortu bydlení, tj. snížení obložnosti stávajících bytů v souladu
s republikovými trendy z 2,6 na cca 2,4 obyvatel/1byt

•

žádoucí změna struktury zástavby - postupná změna skladby bytů ve Dvorcích, kde více jak
polovina bytů je tvořena panelovými bytovými domy (jedná se o 3 - 8mi podlažní domy), z tohoto
důvodu lze předpokládat tlaky na výstavbu bytů v rodinných domech

•

zohlednění možnosti odpadu obydlených bytů a jejich přeměna na druhé bydlení
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•

nabídka bydlení v klidových okrajových částech sídla

•

účelné využití již vybudované veřejné infrastruktury

•

zajištění důstojných podmínek pro bydlení seniorů a mladých rodin - zohlednění prodlužování
věku obyvatel a s tím spojené požadavky na malometrážní byty a na sociální služby; udržení
mladých rodin v obci - vytvořením podmínek pro první bydlení – ve Dvorcích lze řešit s využitím
panelových domů v majetku obce a jejich postupnou rekonstrukcí pro tyto účely

•

blízkost města Bruntálu a Opavy a zabezpečení podmínek pro možný příliv nových obyvatel z této
polohy vyplývající

Vymezení ploch pro bydlení v Rejcharticích je odůvodněno:
•

plochy pro cca 30 usedlostí v Rejcharticích jsou navrženy z důvodu vytvoření podmínek pro
postupnou obnovu násilně zaniklého sídla. Předpokládá se využití této lokality jako druhého
bydlení nebo jako trvalého bydlení spojeného s podnikáním, např. v ekologickém zemědělství,
v agroturistice, a to bez nároků na vybavení sídla veřejnou infrastrukturou – občanským
vybavením. Zastavitelné plochy v maximální míře využívají nezemědělskou půdu v přibližných
hranicích původního sídla.

Rozsah ploch navržených pro bydlení ve Dvorcích odpovídá charakteru sídla a jeho současným a
výhledovým potřebám – sídla kvalitně vybaveného občanským vybavením (včetně sportu), pracovními
příležitostmi, sídla s kvalitním přírodním zázemím, nacházejícím se ve výhodné poloze na dopravní
infrastruktuře a v blízkosti Bruntálu a Opavy – měst s vyšší občanskou vybaveností a nabídkou
pracovních příležitostí.
Rozsah zastavitelných ploch vymezených pro rozvoj bydlení v řešeném území je záměrně
nadhodnocen. Je vytvořena rezerva, a to z důvodu vytvoření pestré nabídky bydlení, vytvoření
žádoucího konkurenčního prostředí pro ceny nabízených pozemků, připravenost na nenadálé situace
spojené např. se změnou klimatu, s politickými událostmi apod.

12. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH
ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY
JEJICH VYMEZENÍ
Územní plán neobsahuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního
rozvoje Moravskoslezského kraje.
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13.
VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL)
13.1. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF
Použitá metodika, základní údaje:
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bude provedeno ve smyslu
zákona ČNR č.334/1992 Sb., vyhlášky č.13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince
1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady
č.10/93Sb., přílohy 3 této vyhlášky a zákona č.98/1999 Sb.
Struktura půdního fondu v území obce Dvorce
Celková výměra pozemku (ha)
Orná půda (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
Zemědělská půda (ha)
Lesní půda (ha)
Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)

2 421
1 035

0
0
18
0
701
1 754
454
16
27
169

Struktura katastru, ČSÚ, 31.12.2012
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Bonitované půdně ekologické jednotky:
Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou
bonitované půdně ekologické jednotky.
Většina zemědělské půdy v řešeném území spadá do tříd nižší bonity (V., IV. a III. třídy ochrany).
Půdy I. a II. třídy ochrany se v území vyskytují též, ale v menším rozsahu.
Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba
odvodů za odnětí zemědělské půdy ve smyslu zákona ČNR č.334/1992 Sb.(příloha A).
Hlavní půdní jednotky:
HPJ 34: Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální na žulách,
rulách, svorech a fylitech, středně těžké lehčí až středně skeletovité, vláhově zásobené, vždy však v
mírně chladném klimatickém regionu.
HPJ 35: Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické, kryptopodzoly modální včetně
slabě oglejených variet, na břidlicích, permokarbonu, flyši, neutrálních vyvřelých horninách a jejich
svahovinách, středně těžké, až středně skeletovité, vláhově příznivé až mírně převlhčené, v mírně
chladném klimatickém regionu.
HPJ 37. Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na
pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou,
slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na
srážkách.
HPJ 40. Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery,
regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou
skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici.
HPJ 41: Půdy jako u HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud příznivějšími
vláhovými poměry.
HPJ 50. Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách
(které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se
sklonem k dočasnému zamokření.
HPJ 56: Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na
nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez
skeletu, vláhově příznivé
HPJ 58: Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo
středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění
příznivé.
HPJ 68. Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních
uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymezitelné,
středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim.
Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany: - je uvedena v přiložené tabulkové části (proběhla
aktualizace dle vyhlášky o stanovení tříd ochrany z 22. února 2011)
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Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany
BPEJ
8.35.01
8.35.21
8.35.04
8.58.00
8.56.00
8.50.11
8.35.24
8.50.01
8.34.24
8.50.04
8.50.14
8.35.34
8.35.41
8.37.16
8.37.46
8.37.56
8.35.54
8.40.68
8.41.68
8.50.54
8.35.44
8.68.11

Třída ochrany zemědělské půdy
I.
I.
II.
II.
II.
III.
III.
III.
III.
IV.
IV.
IV.
IV.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.

Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch, metoda vyhodnocení:
Vyhodnoceny jsou všechny rozvojové plochy, celkové souhrny jsou provedeny pro plochy zabírající
zemědělskou půdu, označeny jsou číselně a vyhodnoceny v tabelární formě.
•

proluky – proluky jsou v intencích nového stavebního zákona vyhodnoceny jako zastavěné území

•

plochy přestavby – je vymezena 1 plocha přestavby P1 – plocha smíšená obytná (SO) využívající
pro bydlení část stávajícího výrobního areálu (v KN stavba pro výrobu a skladování, ostatní
plocha) – jedná se tedy o záměr bez dopadu do ZPF

tab. 1 Souhrnné vyhodnocení dle jednotlivých způsobů využití (výměry v ha)
navržený
způsob
využití
lokalit

Celková
výměra
lokalit

výměra
v
mimo
maximální
lokalit
nezemědělská
zastavěném zastavěné předpokládaný
v I. nebo
půda
území
území
zábor ZPF
II. tř.o.

BI

9,81

0,42

9,39

9,46

1,13

0,35

OV

0,33

0,33

0

0,24

0

0,09

OS

0,89

0

0,89

0,88

0,88

0,01

P*

2,73

0,57

2,16

1,47

0,53

1,26

Z*

1,14

0

1,14

1,14

0,66

0

ZP

2,91

0

2,91

2,14

0,84

0,77

ZX

0,38

0

0,38

0,27

0,15

0,11

SO

6,09

0,26

5,83

5,88

0,03

0,21

SO.3

23,05

0,44

22,61

9,43

0,41

13,62

VD

3,61

0

3,61

3,61

0

0

DS

83,48

0,07

6,39

6,33

2,01

0,12

DP

0,22

0,22

0

0,04

0,01

0,18
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navržený
způsob
využití
lokalit

Celková
výměra
lokalit

textová část odůvodnění

výměra
v
mimo
maximální
lokalit
nezemědělská
zastavěném zastavěné předpokládaný
v I. nebo
půda
území
území
zábor ZPF
II. tř.o.

T*

1,04

0

1,04

1,04

0

0

L

9,96

0

9,96

9,96

0,28

0

P

4,22

0

4,22

4,22

0

0

S.k

22,77

0

22,76

22,36

2,99

0,41

suma

172,63

2,31

93,29

78,47

9,92

17,13

Celková výměra navrhovaných ploch činí 172,6 ha, avšak maximální předpokládaný zábor ZPF je
78,5 ha. Tento rozdíl je dán vymezením rozsáhlých ploch dopravních pro obchvat vyplývající
z nadřazené dokumentace. V případě realizace silničního tělesa na těchto plochách, bude reálný
dopad do ZPF mnohem nižší.
Realizace na navržených plochách by se mohla dotknout maximálně 9,9 ha na půdách vyšší bonity (I.
a II. tř. ochrany ZPF).
Údaje o uskutečněných investicích do půdy a o jejich předpokládaném porušení:
V řešeném území jsou v části krajiny realizována velkoplošná odvodnění zemědělské půdy. Plochy
s realizovaným odvodněním do zastavitelných ploch zasahují minimálně. Pouze plocha Z45 (pro
přeložku silnice I/46) zasahuje do ploch odvodnění a výstavba v této lokalitě musí respektovat
odvodňovací soustavu jako celek a nesmí dojít k jejímu narušení takovým způsobem, které by
ohrozilo, např. zamokřením navazující plochy. Specifické podmínky stanovené pro rozvojovou plochu
tento požadavek definují - před zahájením výstavby provést úpravu drenážního systému tak, aby
nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo ovlivnění zamokřením navazujících ploch.
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a o jejich předpokládaném
porušení:
V řešeném území se nachází několik zemědělských areálů, z nichž největší na západě zastavěného
území Dvorců, areál bývalého státního statku, který kromě živočišné výroby využívá více firem pro
podnikání.
Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy
V řešeném území není zpracována komplexní pozemková úprava (KPÚ). V řešeném území byla
zpracována Jednotná pozemková úprava (JPÚ).
Síť zemědělských účelových komunikací
Stávající síť účelových komunikací je dostačující a zajišťuje přístup k pozemkům a průchodnost
krajiny. Používané komunikace mnohdy neodpovídají parcelaci, ale vyhovují potřebám bydlení a
zemědělských a lesnických činností. V rámci ploch v nezastavěném území je přípustná související
dopravní infrastruktura, a to je důvodem, že nové plochy dopravní infrastruktury – účelové
komunikace – DU, v případě potřeby budou řešeny např. v rámci KPÚ.
Opatření k zajištění ekologické stability
Viz odůvodnění, kap. 7.3. Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny, vymezení ÚSES.
Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami
Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území
Zemědělská půda v řešeném území tvoří necelých 72% výměry k.ú. Nezemědělská půda v řešeném
území je především využívána jako lesní půda. Nezemědělská půda plní mimo zastavěné především
hospodářkou a ekologickou funkci. Nezemědělská půda využitelná pro rozvoj zastavitelného území je
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v maximální míře využita v ploše č. Z12, Z18, Z19, Z25, Z27, Z32, Z52. Jiné vhodné pozemky
v zastavěném území nejsou.
Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské
půdy v zastavěném území
Zemědělská půda na nezastavěných částech stavebních pozemků je využívána především jako
zahrady. Charakter zástavby – převažují samostatně stojící rodinné domy v zahradách.
Samostatné enklávy zemědělské půdy se v zastavěném území vyskytují sporadicky – jsou využity pro
rozvoj obce.
Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk
Územní plán vymezuje plochu přestavby P1 – plocha smíšená obytná (SO) využívající pro bydlení
část stávajícího areálu drobné výroby (v KN stavba pro výrobu a skladování, ostatní plocha).
Proluka je plně využita v případě lokalit Z6, Z7, Z12 a Z13.
Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny
v dosavadní schválené dokumentaci
Obec má platný územní plán s odsouhlasenými lokalitami záboru ZPF. Lokality odsouhlasené
v platném územním plánu a jeho změnách jsou částečně převzaty. Jedná se o následující plochy:
Výčet lokalit převzatých do nového ÚP z ÚPO Dvorce:
lokality dle návrhu ÚP Dvorce
identifikace
způsob využití plochy
ploch
Z3
plochy sídelní zeleně – zahrady,
záhumenky - ZP
Z5
plochy bydlení individuálního– BI
Z6

plochy bydlení individuálního– BI

Z7

plochy bydlení individuálního– BI

Z8
Z11
Z12
Z13
Z16
Z18
Z27
Z34
Z40
Z53

lokality v platném ÚPO Dvorce
způsob využití plochy
• západní část odsouhlasena jako plochy rodinných domů
• celá plocha odsouhlasena jako plochy návrh plochy
bydlení, řemesel a zemědělské výroby
• celá plocha odsouhlasena jako plocha rodinných domů

• část jako návrh garáží, část jako stav ploch rodinných
domů
plochy bydlení individuálního– BI
• část plochy jako návrh ploch bydlení a menší část jako
stav bydlení
plochy smíšené obytné - SO
• malá část na severovýchodě lokality byla jako návrh
řadových garáží
plochy bydlení individuálního– BI
• celá plocha byla jako návrh plochy bydlení, řemesel a
zemědělské výroby
plochy smíšené obytné – SO
• celá plocha byla jako návrh ploch občanské vybavenosti a
změnou č. 2 se změnila na plochu bydlení
plochy občanského vybavení – veřejná • celá plocha byla jako návrh plochy občanské vybavenosti
vybavenost – OV
plochy dopravní infrastruktury – doprava • celá plocha byla jako návrh plochy rodinných domů
v klidu – DP
plochy veřejných prostranství – P*
• celá plocha odsouhlasena jako plochy návrh plochy
bydlení, řemesel a zemědělské výroby
plochy bydlení smíšené obytné vesnické • části plochy byly jako návrh na zahrádkové osady
– SO.3
VD – plochy pro drobnou výrobu a
• celá plocha byla jako návrh na plochu průmyslového a
výrobní služby
technického vybavení
plochy dopravní infrastruktury – doprava • návrh řadových garáží
v klidu – DP

Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, co nejméně narušena krajina a její funkce
Plochy pro rozvoj jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území. S ohledem na přírodní hodnoty
území nejsou vytvářeny samostatné enklávy osídlení, jedná se pouze o rozšíření stávajících ploch
samot a areálů. Specifickým případem jsou Rejchartice (návrhové plochy Z34 a Z35), kde se jedná o
obnovu zaniklé obce.
Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů
Odtokové poměry v jednotlivých rozvojových plochách budou částečně ovlivněny výstavbou
samotnou, k jinému ovlivnění nedojde. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny
stávajícím systémem. Na pozemcích bude zajištěna maximální kumulace dešťových vod pro
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zachování retenční schopnosti krajiny, tuto problematiku je třeba dořešit v podrobnější dokumentaci.
ÚP navrhuje systém ekologické stability, který bude mít ve většině případů protierozní funkci.
Síť zemědělských komunikací
Viz výše.
Etapizace výstavby
Není navržena.
Vyhodnocení variant
Varianty nejsou navrhovány.
Zdůvodnění záboru ZPF I. a II. bonitní třídy
S ohledem na urbanistickou koncepci řešeného území bylo nutno využít pro rozvoj sídel i půdy ZPF
nejvyšší bonity. Důvodem jejich využití byla skutečnost, že pro danou funkci nebylo možné najít
vhodnější plochu z důvodů např. ochrany veřejného zdraví, ochrany přírody celistvosti obce a pod.

předpokládaný
zábor toho v I.
nebo
II. třídě ochrany

navrhovaný
způsob využití

identifikace
lokality

zdůvodnění záboru ZPF I. a II. bonitní třídy u zastavitelných ploch

zdůvodnění navrhovaného řešení

Z5

BI

0,76
-

Z7

BI

0,15

-

Z13

SO

0,03

Z14

BI

0,09

Z21

P*

0,06

Z22

P*

0,06

Z28

Z*

0,66

-

-

nachází se v severovýchodním cípu Dvorců na jih od průmyslového areálu
v mírném svahu svažujícím se k jihu
lokalita využívá záhumenní zahrady, které jsou vymezeny neurovnanou
hranicí zastavěného území a záhumenní cestou, pozemky se nehodí
k intenzivnímu obhospodařování, jejich zařazením dojde k zarovnání hranice
zastavěného území
od výrobního areálu je lokalita odcloněna navrženým pásem izolační zeleně
lokalita je v platném ÚP orgánem ZPF odsouhlasena
jelikož se jedná o lokalitu určenou pro bydlení v rodinných domech,
předpokládaný zábor ZPF bude o mnoho menší než lokalita samotná, zbytek
bude využíván jako samozásobitelské zahrady
plocha malého rozsahu v nivě Křišťanovického potoka v severozápadní části
zastavěného území Dvorců
jedná se o využití proluky
část nacházející se v II. třídě ochrany ZPF již byla orgánem ZPF ve
schválené dokumentaci odsouhlasena
lokalita v současnosti není intenzivně zemědělsky využívána
plocha nacházející se v centrální části Dvorců v zastavěném území
plocha náležející do II. třídy ochrany ZPF má minimální rozměry
jedná se o využití proluky
lokalita je v dosavadní platné dokumentaci orgánem ZPF odsouhlasena
lokalita v současnosti není intenzivně zemědělsky využívána
malá plocha nacházející se na severovýchodním okraji zastavěného území
Dvorců pro doplnění oboustranného zastavění komunikace
plocha náležející do II. třídy ochrany ZPF má minimální rozměry
plocha veřejného prostranství zajišťující obslužnost lokalit Z4, Z5 a Z 14
plocha náležející do II. třídy ochrany ZPF má minimální rozměry
jedná se o rozšíření stávající místní komunikace ústící do křižovatky na ulici
Budišovské a účelové komunikace na požadovaných 8m
plocha veřejného prostranství zajišťující obslužnost lokalit Z5
plocha náležející do II. třídy ochrany ZPF má minimální rozměry
jedná se o rozšíření stávající účelové komunikace na požadovaných 8m
plocha pro veřejnou zeleň na severovýchodním okraji zastavěného území
Dvorců, v návaznosti na hřbitov a na lokalitu Z4
jedná se o návrh plochy s parkovou úpravou, která vytvoří přechod mezi
hřbitovem a rozvojovou plochou pro bydlení navrženou na východním okraji
sídla a která vytvoří přechod mezi hřbitovem a krajinou
v budoucnu v případě potřeby může být využita pro rozšíření hřbitova
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zdůvodnění navrhovaného řešení

Z29

ZX

0,15

-

Z31

P*

0,41

-

Z34 SO.3

0,40

-

Z35 SO.3

0,01

Z45

2,01

DS

OS

dtto

-

jedná se o plochy pro dopravní obchvat obce Dvorce na západ, severozápad
a sever od zastavěného území obce Dvorce – záměr převzat ze ZÚR
trasu nelze realizovat bez dopadu do půd II. bonitní třídy

-

0,88
-

Z51

ZP

1,16

Z52

ZP

0,39

Z53

DP

0,01

plocha na severovýchodním okraji zastavěného území v návaznosti na
hřbitov na lokalitu Z5
jedná se o izolační pás zeleně, který odcloňuje navrženou plochu bydlení od
výrobního areálu
plocha na severovýchodním okraji zastavěného území v návaznosti na
hřbitov na rozvojové lokalit.
jedná se o plochu pro víceúčelové využití, zahrnuje plochu pro odpočinek a
setkávání, zeleň, příp. dětské hřiště o rozsahu dle platné legislativy), dále
např. pro parkoviště
jedná se o plochy situované podél páteřní komunikace v k. ú. Rejchartice
záměrem návrhu je obnovení v minulosti zlikvidovaného sídla Rejchartice
v rozsahu zahrnujícím původní urbanistickou strukturu
uvažuje se s extenzivním využitím lokality pro bydlení, chalupaření,
agroturistiku
v případě realizace rozvoje na těchto plochách bude případný zábor ZPF
minimální, jelikož většina pozemků není ZPF a okrajové části budou
využívány jako samozásobitelské zahrady

-

Z47

textová část odůvodnění

předpokládaný
zábor toho v I.
nebo
II. třídě ochrany

navrhovaný
způsob využití

identifikace
lokality

Územní plán Dvorce – výsledný návrh

-

plocha pro rozšíření stávajícího sportovního areálu na severním okraji
Dvorců, např. pro tréninkové fotbalové hřiště, která je navržena na ploše
vymezené lesním pozemkem a nadzemním vedením vn
jiná vhodnější plocha se pro tento účel se nenabízela
Jedná se o 2 oplocené lokality s chatkami dlouhodobě využívané jako
zahrádkářské lokality na východním okraji Dvorců. V návrhu ÚP byly
původně vymezeny jako stabilizované plochy rodinné rekreace RZ, tj.
zařazeny do zastavěného území. Toto je v rozporu s aktuálně platnou
legislativou, protože stavby nejsou v KN vymezeny jako zastavěná plocha a
nádvoří. Protože zachování těchto ploch je pro obec důležité (jedná se o
plochy, které umožňují relaxaci obyvatel formou zahrádkaření obyvatel,
zvláště obyvatel silně zastoupených bytových domů), byly tyto plochy
převedeny do návrhu jako zastavitelné, a to plochy sídelní zeleně – zahrady,
záhumenky (ZP).
plocha malého rozsahu v nivě Křišťanovického
Jedná se o plochu pro umístění garáží. Předpokládaný dopad do I. a II. třídy
ochrany je minimální.

Plochy v nezastavěném území, vymezené územním plánem pro skladebné části ÚSES, zasahují do
vysoce bonitních půd také, ale zároveň tvoří systém, který celkovou ekologickou stabilitu území
posiluje a zabraňuje degradaci a erozi půdy a tím ji chrání.
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textová část odůvodnění

Tabelární vyhodnocení jednotlivých lokalit :
identifikačn navržené
í číslo
funkční
lokality
využití
plochy

celková
výměra
lokalit

katastrální
v
mimo
území
zastavěném zastavěné
území
území

nezemědělská
půda

DOPAD DO ZPF
maximální
předpokládaný
zábor ZPF

dotčené
druhy
pozemků

BPEJ a třída
ochrany

výměra v I.
nebo II. třídě
ochrany

Z1

SO.3

1,21

Dvorce u
Bruntálu

0

1,21

1,21

TTP

8.37.56/V.

-

0

Z2

SO.3

1,43

Dvorce u
Bruntálu

0

1,43

1,26

TTP

8.37.56/V.

-

0,17

Z3

ZP

1,36

Dvorce u
Bruntálu

0

1,36

1,3

TTP

8.37.56/V.

-

0,06

Z4

BI

2,77

0

2,77

2,77

TTP

0,13

0

Z5

BI

2,37

0

2,37

2,37

orná půda,
TTP

0,76

0

Z6

SO.3

0,44

0,44

0

0,36

zahrada,
TTP

8.37.16/V.

-

0,08

Z7

BI

0,24

0,24

0

0,24

TTP

8.58.00/II.

0,15

0

Z8

BI

1,20

1,20

orná půda

8.50.14/IV.

-

0

Z9

BI

1,28

-

0,04

Z10

BI

1,50

-

0

Z11

SO

5,94

Z12

BI

Z13

SO

Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu

0
1,20

8.58.00/II.
8.37.46/V.
8.35.04/II.
8.37.16/V.

8.50.14/IV.
8.50.04/IV.
8.50.14/IV.
8.50.04/IV.

0,18

1,10

1,24

orná půda

0

1,50

1,50

orná půda

Dvorce u
Bruntálu

0,11

5,83

5,79

orná půda,
TTP

8.35.24/III.
8.35.44/V.

-

0,15

0,31

Dvorce u
Bruntálu

0

0,31

0

-

-

-

0,31

0,15

Dvorce u
Bruntálu

0,15

0

0,09

TTP,
zahrada

8.58.00/II.
8.50.14/IV.

0,03

0,06
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poznámka

- zábor II. bonitní třídy
je na nezemědělské
půdě

-nedojde k záboru ZPF
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identifikačn navržené
í číslo
funkční
lokality
využití
plochy

celková
výměra
lokalit

Z14

BI

0,14

Z16

OV

0,33

Z17

VD

2,97

Z18

DP

0,09

Z19

P*

0,20

Z20

P*

0,12

Z21

P*

0,26

Z22

P*

0,19

Z23

P*

0,14

Z24

P*

0,29

Z25

P*

0,07

Z26

P*

0,10

Z27

P*

0,32

Z28

Z*

1,14

Z29

ZX

0,15

Z30

ZX

0,12

Z31

P*

0,41

Z32

ZX

0,11

textová část odůvodnění

katastrální
v
mimo
území
zastavěném zastavěné
území
území

Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu

nezemědělská
půda

DOPAD DO ZPF
maximální
předpokládaný
zábor ZPF

dotčené
druhy
pozemků

BPEJ a třída
ochrany

0,14

TTP

8.35.04/II.
8.37.16/V.
8.37.46/V.

0,09

0

0,24

orná půda

8.50.14/IV.

-

0,09

poznámka

výměra v I.
nebo II. třídě
ochrany

0

0,14

0,33

0

0

2,97

2,97

TTP

8.35.24/III.
8.50.04/IV.

-

0

0,09

0

0

-

-

-

0,09

-nedojde k záboru ZPF

0

0,20

0

-

-

-

0,20

-nedojde k záboru ZPF

0

0,12

0,12

TTP

8.37.46/V.

-

0

0,10

0,16

0,07

zahrada,
TTP

8.35.04/II.
8.37.16/V.

0,06

0,19

0

0,19

0,06

TTP

8.35.04/II.

0,06

0,13

0,05

0,09

0,04

orná půda,
TTP

8.50.14/IV.

-

0,10

0

0,29

0,24

orná půda

8.50.04/IV.
8.50.14/IV.

-

0,05

0

0,07

0

-

-

-

0,07

0

0,10

0,04

TTP

8.58.00/II.
8.37.46/V.

-

0,06

0,32

0

0

-

-

-

0,32

0

1,14

1,14

TTP

8.35.04/II.
8.37.46/V.

0,66

0

0

0,15

0,15

orná půda

8.35.04/II.

0,15

0

0

0,12

0,12

orná půda

8.50.04/IV.

-

0

0

0,41

0,36

TTP

8.35.04/II.

0,41

0,05

0

0,11

0

-

-

-

0,11
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-vymezeno na PUPFL
na II. tř. ochrany ZPF
je neplodná půda

-nedojde k záboru ZPF
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identifikačn navržené
í číslo
funkční
lokality
využití
plochy

Z33

Z34

P*

SO.3

celková
výměra
lokalit

0,50

9,13

textová část odůvodnění

katastrální
v
mimo
území
zastavěném zastavěné
území
území

Dvorce u
Bruntálu

0

0,50

0

9,13

Rejchartice

0
Z35

SO.3

10,84

Rejchartice

Z40

VD

0,64

Dvorce u
Bruntálu

Z45

DS

83,48

Z47

OS

0,89

Z48

P*

0,04

Z49

P*

0,09

Z50

DP

0,02

Z51

ZP

1,16

Z52

ZP

0,39

Dvorce u
Bruntálu

Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu

0

0,07

6,39

0

0,89

0,04

0

0,06

0,03

0,02

0

0
0
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maximální
předpokládaný
zábor ZPF

dotčené
druhy
pozemků

0,50

TTP

2,90

orná půda,
TTP

3,70

orná půda,
TTP

0,64

TTP

10,84

0,64

nezemědělská
půda

DOPAD DO ZPF

6,33

orná půda,
TTP

0,88

orná půda

0,01

BPEJ a třída
ochrany
8.35.24/III.
8.50.04/IV.
8.35.21/I.
8.58.00/II.
8.34.24/III.
8.50.14/IV.
8.35.44/V.
8.37.16/V.
8.58.00/II.
8.34.24/III.
8.37.16/V.
8.37.46/V.
8.35.24/III.
8.35.44/V.
8.58.00/II.
8.35.44/V.
8.35.04/II.
8.50.01/III.
8.35.24/III.
8.37.16/V.
8.35.24/III.
8.50.54/V.
8.37.46/V.

poznámka

výměra v I.
nebo II. třídě
ochrany
-

0

0,40

6,23

-plocha pro obnovu
zaniklého sídla

0,01

7,14

-plocha pro obnovu
zaniklého sídla

-

0
-plocha pro přeložku
silnice
I/46
bilancována
dle
průměrné šířky 25 a
délky cca 2,6 km,
nelze však s přesností
určit
výměru
v
jednotlivých
druzích
pozemků a v BPEJ.
Odhad je rámcový.

2,01

0,12

8.35.04/II.

0,88

0,01

orná půda

8.50.14/IV

-

0,03

0,03

TTP

8.37.56/V.

-

0,06

0

-

-

-

0,02

-nedojde k záboru ZPF

1,16

0,84

zahrada,
TTP

8.58.00/II.

0,84

0,32

.

0,39

0

-

-

-

0,39

-nedojde k záboru ZPF
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identifikačn navržené
í číslo
funkční
lokality
využití
plochy

celková
výměra
lokalit

textová část odůvodnění

katastrální
v
mimo
území
zastavěném zastavěné
území
území

maximální
předpokládaný
zábor ZPF

dotčené
druhy
pozemků

Z53

DP

0,11

Dvorce u
Bruntálu

0,11

0

0,04

TTP

Z54

T*

1,04

Rejchartice

0

1,04

1,04

orná půda,
TTP

N1

S.k

0,93

0

0,93

0,93

orná půda

N2

S.k

1,17

0

1,17

1,17

orná půda

0

1,18

1,18

0

0,11

0

Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu

8.58.00/II.
8.50.54/V.

výměra v I.
nebo II. třídě
ochrany
0,01

0,07

0

0

0,06

0

0,12

0

TTP

8.50.04/IV.

-

0

0,11

orná půda

8.50.14/IV.
8.50.54/V.

-

0

1,15

1,15

orná půda

8.50.14/IV.

-

0

0

1,64

1,64

orná půda

8.50.11/IV.
8.37.56/V.
8.37.16/V.

-

0

0

0,58

0,58

TTP

8.35.21/I.

0,58

0

0

1,41

1,41

TTTP

-

0

-

0,02

-

0

-

0

-

0

S.k

1,18

N4

S.k

0,11

N5

S.k

1,15

N6

S.k

1,64

N7

S.k

0,58

N8

S.k

1,41

N9

S.k

0,83

Dvorce u
Bruntálu

0

0,83

0,81

orná půda

N10

P

1,11

Dvorce u
Bruntálu

0

1,11

1,11

orná půda

N11

S.k

1,41

Dvorce u
Bruntálu

0

1,41

1,41

orná půda,
TTP

N12

S.k

1,71

Dvorce u
Bruntálu

0

1,71

1,71

orná půda

Dvorce u
Bruntálu,
Rejchartice
Dvorce u
Bruntálu

BPEJ a třída
ochrany

8.50.04/IV.
8.37.46/V.
8.35.04/II
8.50.01/III.
8.35.04/II.
8.50.01/III.

N3

Dvorce u
Bruntálu

nezemědělská
půda

DOPAD DO ZPF
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8.35.24/III.
8.37.56/V.
8.40.68/V.
8.37.46/V.
8.37.16/V.
8.50.54/V.
8.37.16/V.
8.50.54/V.
8.50.01/III.
8.50.54/V.
8.50.14/IV.
8.50.01/III.
8.50.11/IV.
8.37.16/V.

poznámka
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identifikačn navržené
í číslo
funkční
lokality
využití
plochy

celková
výměra
lokalit

N13

S.k

0,24

N14

S.k

0,82

N15

S.k

0,15

N16

S.k

1,25

N17

S.k

N18
N19

textová část odůvodnění

katastrální
v
mimo
území
zastavěném zastavěné
území
území

Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu

nezemědělská
půda

DOPAD DO ZPF
maximální
předpokládaný
zábor ZPF

dotčené
druhy
pozemků

BPEJ a třída
ochrany

výměra v I.
nebo II. třídě
ochrany

0

0,24

0,24

orná půda

8.37.16/V.

-

0

0

0,82

0,81

orná půda,
TTP

8.58.00/II.
8.35.24/III.

0,01

0,01

0

0,15

0,15

TTP

8.58.00/II.

0,15

0

Rejchartice

0

1,25

1,25

orná půda

-

0

1,14

Rejchartice

0

1,14

1,14

orná půda,
TTP

-

0

S.k

1,34

Rejchartice

0

1,34

1,34

orná půda,
TTP

0,19

0

S.k

0,82

Rejchartice

0

0,82

0,82

orná půda

0

0,15

0,15

orná půda

0

0,78

0,78

orná půda

0

2,10

1,73

TTP

Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu
Dvorce u
Bruntálu

N20

S.k

0,15

N21

S.k

0,78

N22

S.k

2,10

N23

S.k

1,32

Dvorce u
Bruntálu

0

1,32

1,32

orná půda

N24

P

3,11

Dvorce u
Bruntálu

0

3,11

3,11

orná půda

N25

L

5,51

Dvorce u
Bruntálu

0

5,51

5,51

TTP

N26

L

4,29

Rejchartice

0

4,29

4,29

TTP

N27

L

0,15

Rejchartice

0

0,15

0,15

TTP

N28

L

0,01

Rejchartice

0

0,01

0,01

TTP
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8.50.14/IV.
8.35.34/IV.
8.37.16/V.
8.50.14/IV.
8.50.04/IV.
8.37.46/V.
8.35.04/II.
8.50.04/IV.
8.37.46/V.
8.35.24/III.
8.50.14/IV.
8.35.04/II.
8.50.04/IV.
8.50.14/IV.
8.35.04/II.
8.35.44/V.
8.50.14/IV.
8.50.04/IV.
8.37.46/V.
8.35.24/III.
8.50.14/IV.
8.40.68/V.
8.37.46/V.
8.37.16/V
8.58.00/II.
8.35.24/III.
8.58.00/II.
8.35.24/III.
8.35.24/III.

-

0

0,15

0

-

0

1,73

0,37

-

0
0
0

0,23

0

0,05

0
0

poznámka
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identifikačn navržené
í číslo
funkční
lokality
využití
plochy

N29

S.k

celková
výměra
lokalit

0,54

textová část odůvodnění

katastrální
v
mimo
území
zastavěném zastavěné
území
území

Dvorce u
Bruntálu

0

0,53

nezemědělská
půda

DOPAD DO ZPF
maximální
předpokládaný
zábor ZPF

dotčené
druhy
pozemků

BPEJ a třída
ochrany

výměra v I.
nebo II. třídě
ochrany

0,53

Orná půda

8.50.14/IV.

-

poznámka

0,01

poznámka: BPEJ byly převzaty z ÚAP (poskytovatel VÚMOP), ve sporných případech bylo přihlédnuto ke stavu v katastru nemovitostí.
V průběhu projednání návrhu ÚP byla lokalita Z15 a Z46 zrušena. Lokality Z36, Z37, Z38, Z39, Z41, Z42, Z43, Z44 již byly zrealizovány (na základě platného
ÚP a vydaných územních rozhodnutí). Dále přibyla plocha Z54 T*, což mělo dopad i do trasování lokálního biokoridoru LBK 20 a vymezení a výměru plochy
N18 S.k; lokalita Z7 byla rozdělena na Z7 BI a Z53 DP a plocha Z3 byla změněna z funkčního využití SO.3 na ZP.

76

Územní plán Dvorce – výsledný návrh

textová část odůvodnění

13.2. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL
Všeobecné údaje o lesích
Výměra a rozložení lesů v území, lesnatost
Zastoupení PUPFL v rámci řešeného území činí cca 19%. Lesy převažují hlavně při západní a
východní hranici řešeného území. V širším územním obvodu je zastoupení lesních porostů vysoké, je
soustředěno do větších lesních celků v okolí řešeného území.
V průběhu prací na ÚP došlo k nárůstu PUPFL na úkor ploch ZPF. Převážně na svažitých pozemcích
v majetku obce.
Členění lesů podle kategorií
V řešeném území jsou zastoupeny lesy hospodářské.
Navrhovaná opatření, vyhodnocení
Plocha Z45 (DS – dopravní infrastruktura – silniční doprava) zasahuje do PUPFL. Jedná se o plochu
pro obchvat silnice I/46, v rámci této plochy bude až podrobnější dokumentací řešeno trasování
budoucí silnice. Z tohoto důvodu nelze skutečný dopad do záboru PUPFL definovat a je řešen
odborným odhadem.
číslo
lokality

funkční typ

Z45

DS – dopravní
infrastruktura –
silniční doprava

kategorie lesa

dotčené lesní porosty – LČR
oddělení

hospodářský

-

díl

porostní
skupina

-

-

LT

5S1

požadovaná
záboru(ha)

výměra

0,15

Do PUPFL dále zasahuje plocha P* Z25 minimální výměrou 0,0012 ha.
V řešeném území dochází k zásahu zastavitelných ploch do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Jedná
se o tyto plochy: Z1, Z2, Z3, Z11, Z12, Z19, Z25, Z32, Z35, Z45, Z47, Z51, Z52. Na těchto plochách
posoudí orgán státní správy lesů konkrétní navrhované místo stavby v OP lesa v rámci řízení pro
vydání závazného stanoviska podle § 14, odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(lesní zákon), ve kterém bude určena min. vzdálenost uvažované stavby tak, aby její bezpečnost
nevyžadovala kácení stromů na sousedících pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
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textová část odůvodnění

14. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ
Viz samostatná část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem.
15. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
Viz samostatná část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem.
16. SEZNAM ZKRATEK POUŽÍVANÝCH V ÚPD
AZZÚ
CZT
ČD
ČOV
ČR
čp.
čo.
EIA
IDS
JÚ
JPÚ
KN
KPÚ
k.ú.
KÚ MS
MK
MSK
MŽP
NP
ORP
ODIS
OB
PD
PHM
PUPFL
PÚR
SEA
SO
SOB
SOP
STL
SWOT analýza
TI
TKO
TR
ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚPO
ÚPN VÚC
ÚPP
ÚŘ
ÚSES
VKP
VN, vn / VVN
VPO
VPS
VTL
z.ú.
ZPF
ZÚR
ZVN
ŽP
žst.

aktivní zóna záplavového území
centrální zásobování teplem
České dráhy s.p.
čistírna odpadních vod
Česká republika
číslo popisné
číslo orientační
Enviromental Impact Assesment (metoda posuzování vlivů záměrů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.)
integrovaný dopravní systém
jímací území
Jednotná pozemková úprava
katastr nemovitostí
Komplexní pozemková úprava
katastrální území
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
místní komunikace
Moravskoslezský kraj
Ministerstvo životního prostředí
nadzemní podlaží
obec s rozšířenou působností
integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje
rozvojová oblast republikového významu
projektová dokumentace
pohonné hmoty
pozemky určené k plnění funkce lesa
Politika územního rozvoje
Strategické posouzení koncepčních dokumentů na životní prostředí dle zákona č. 244/1992 Sb.
správní obvod
specifická oblast
silniční ochranné pásmo
plynovod středotlaký
Strengths (přednosti = silné stránky), Weaknesses (nedostatky = slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats
(hrozby)
technická infrastruktura
tuhý komunální odpad
trafostanice
územně analytické podklady
územní plán
územně plánovací dokumentace
územní plán obce
územní plán velkého územního celku
územně plánovací podklady
územní řízení
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
elektrická vedení vysokého /velmi vysokého napětí
veřejně prospěšné opatření
veřejně prospěšná stavba
vysokotlaký plynovod
zastavěné území
zemědělský půdní fond
zásady územního rozvoje
elektrická vedení – zvlášť vysoké napětí
životní prostředí
železniční stanice
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