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A.  D�VODY PRO PO�ÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÁ �ERVENÁ VODA, 
POUŽITÉ PODKLADY 

a) Údaje o zadání, podkladech a postupu práce  

Územní plán Stará �ervená Voda je zpracován na základ� smlouvy o dílo uzav�ené mezi 
objednatelem, Obcí Stará �ervená Voda a zpracovatelem, Urbanistickým st�ediskem 
Ostrava, s.r.o. dne 20. 2. 2012. 

Územní plán Stará �ervená Voda je zpracován dle stavebního zákona (zákon �. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) a v souladu 
s požadavky vyhlášky �. 500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, územn� plánovací 
dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti, ve zn�ní vyhlášky �. 458/2012 
Sb. a vyhlášky �. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve zn�ní poz-
d�jších p�edpis�.  

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho  
plošného a prostorového uspo�ádání (urbanistickou koncepci), uspo�ádání krajiny a koncepci 
ve�ejné infrastruktury; vymezuje zastav�né území, zastavitelné plochy a plochy vymezené 
ke zm�n� stávající zástavby, k obnov� nebo op�tovnému využití znehodnoceného území (plo-
chy p�estavby) a plochy zm�n v krajin� a stanoví podmínky pro využití t�chto ploch, dále 
vymezuje plochy pro ve�ejn� prosp�šné stavby a pro ve�ejn� prosp�šná opat�ení. Územní plán 
v souvislostech a podrobnostech území obce zp�es�uje a rozvíjí cíle a úkoly územního pláno-
vání v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.  

Obec Stará �ervená Voda má platný územní plán  (Urbanistické st�edisko Ostrava, s.r.o., 
zá�í 2001), schválený Zastupitelstvem obce Stará �ervená Voda dne 2. 2. 2003. Vzhledem 
k tomu, že schválený územní plán již v �ad� aspekt� neodpovídá pot�ebám a požadavk�m 
rozvoje obce a platným právním p�edpis�m (stavební zákon a vyhláška o územn� plánovacích 
podkladech a územn� plánovací dokumentaci v platném zn�ní) a není v souladu s vydanými 
Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, rozhodlo zastupitelstvo obce o zpracování 
nového územního plánu.  

V zá�í 2012 byl vypracován návrh zadání Územního plánu Stará �ervená Voda, který 
byl projednán dle § 47 zák. �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� a upraven dle vznesených p�ipomínek a požadavk�. Definitivní zn�ní 
Zadání schválilo Zastupitelstvo obce Stará �ervená Voda dne 8. 11. 2012. Na základ�
schváleného zadání byl v prosinci 2012 zpracován návrh �ešení Územního plánu Stará 
�ervená Voda. Po projednání návrhu územního plánu dle § 50 stavebního zákona byl návrh 
na základ� vydaných stanovisek v kv�tnu 2014 upraven.   

  Výchozími podklady pro zpracování územního plánu byly: 

- Politika územního rozvoje �R 2008, schválená usnesením vlády �. 929 ze dne 20. 7. 
2009;

- Aktualizace �. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, vydaná formou opat�ení 
obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 usnesením 
UZ/19/44/2011;

- Územn� analytické podklady Olomouckého kraje – aktualizace �. 2 rok 2011 (Institut 
regionálních informací, s.r.o., Brno, 2011);

- Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, jehož aktualizace byla schvá-
lena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 2. 2006;
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- Plán odpadového hospodá�ství Olomouckého kraje, vydaný ve form� obecn� závazné 
vyhlášky Olomouckého kraje �. 2/2004;

- Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje, vydaný na�ízením Olo-
mouckého kraje v r. 2004;

- Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kra-
je (CITYPLAN spol. s r.o., 2009);

- Aktualizace rozptylové studie Olomouckého kraje (Mgr. Josef Ambrož pro APAZ 
GROUP s.r.o., Olomouc, 2009);

- Hodnocení imisní situace v Olomouckém kraji pro pot�eby Krajského regula�ního 
�ádu (�HMÚ Ostrava, 2010);

- Plán rozvoje vodovod� a kanalizací Olomouckého kraje (VODING Hranice spo. s r.o., 
srpen 2004);

- Plán oblasti povodí Odry (Pöyry Environment a.s., Brno); 

- Koncepce rozvoje silni�ní sít� na území Olomouckého kraje (Dopravní projektování, 
spol. s r.o., Ostrava, únor 2006); 

- Územní generel dopravy silnic II. a III. t�ídy na území Olomouckého kraje (Ing. arch. 
Jaroslav Haluza, UDI Morava s.r.o., prosinec 2004);

- Koncepce strategie ochrany p�írody a krajiny pro území Olomouckého kraje (Ecolo-
gical Consulting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004);   

- Územní energetická koncepce Olomouckého kraje; schválená Zastupitelstvem Olo-
mouckého kraje dne 17. 3. 2004; 

- Územn� analytické podklady ORP Jeseník, Aktualizace �. 2 – Rozbor udržitelného 
rozvoje území (prosinec 2012);

- Územní plán obce Stará �ervená Voda (Urbanistické st�edisko Ostrava, s.r.o., zá�í 
2001), schválený Zastupitelstvem obce Stará �ervená Voda dne 2. 2. 2003; 

- Zadání územního plánu Stará �ervená Voda, schválené Zastupitelstvem obce Stará 
�ervená Voda dne 8. 11. 2012;

- Obec Stará �ervená Voda, �OV a tlaková splašková kanalizace (Recprojekt s.r.o., 
�erven 2011); 

- LB K�emená�e v km 0,600 (Maresa s.r.o., zá�í 2011); 

- PB �erveného potoka v km 4,600 (Maresa s.r.o., zá�í 2011); 

- �ervený potok v km 2,000 – 5,186 (Maresa s.r.o., �íjen 2011); 

- �ervený potok v km 5,186 – 7,800 (Maresa s.r.o., �íjen 2011); 

- Zpráva o jakosti vody v tocích za rok 2010 (Povodí Odry, s.p., �erven 2011); 

- Okresní vlastiv�dná mapa  (Kartografie Praha); 

- Rychlebské hory a Lázn� Jeseník – turistická mapa (Klub �eských turist�, 2008); 

- Mapa radonového indexu geologického podloží (�eská geologická služba, 2004); 

- Výsledky s�ítání dopravy na dálni�ní a silni�ní síti v r. 2000, 2005 a 2010 (�editelství 
silnic a dálnic  �R, Praha); 
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- Základní silni�ní mapy �R v m��ítku 1 : 50 000,  vydané �eským ú�adem zem�m��ic-
kým a katastrálním; 

- Základní vodohospodá�ské mapy �R v m��ítku 1 : 50 000, vydané �eským ú�adem 
zem�m��ickým a katastrálním; 

- www.geofond.cz. 

b) Obsah a rozsah elaborátu územního plánu  

Územní plán Stará �ervená Voda obsahuje: 

I.     Územní plán Stará �ervená Voda   
I.A  Textová �ást 
I.B  Grafická �ást   

  1. Výkres základního �len�ní území            1 : 5000 
  2. Hlavní výkres                  1 : 5000 
  3. Výkres dopravy                  1 : 5000 
  4. Výkres vodního hospodá�ství             1 : 5000 
  5. Výkres energetiky a spoj�             1 : 5000 
  6. Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací    1 : 5000 

II.    Od�vodn�ní územního plánu Stará �ervená Voda  
II.A  Textová �ást 
II.B  Grafická �ást   
     7. Koordina�ní výkres               1 : 5000 
     8. Výkres p�edpokládaných zábor� p�dního fondu      1 : 5000 
         9. Výkres širších vztah�               1 : 50 000 

III. Vyhodnocení vliv� územního plánu na udržitelný rozvoj území  

Výkres �. 1. Výkres základního �len�ní území obsahuje vymezení �ešeného území (hra-
nice obce Stará �ervená Voda), hranice katastrálních území, plochy a hranice zastav�ného 
území, hranice zastavitelných ploch, ploch p�estavby a ploch zm�n v krajin� a stanovení eta-
pizace výstavby pro zastavitelnou plochu �. Z9. 

Výkres �. 2. Hlavní výkres obsahuje urbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch 
s rozdílným využitím, dále koncepci uspo�ádání krajiny, vymezení zastav�ného území, zasta-
vitelných ploch, ploch p�estavby a ploch zm�n v krajin� a vymezení územního systému eko-
logické stability. 

Výkres �. 3. Výkres dopravy obsahuje samostatný návrh �ešení dopravy a dopravních 
za�ízení v�etn� vymezení ploch pro dopravu.   

Výkres �. 4. Výkres vodního hospodá�ství obsahuje samostatný návrh �ešení problemati-
ky vodního hospodá�ství.       

 Výkres �. 5. Výkres energetiky a spoj� obsahuje samostatný návrh �ešení problematiky 
energetiky a spoj�.  

Výkres �. 6. Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací zobrazuje plochy 
a pozemky ur�ené pro umíst�ní navrhovaných ve�ejn� prosp�šných staveb, ve�ejn� prosp�š-
ných opat�ení a ve�ejných prostranství, ve kterých lze práva k pozemk�m a stavbám vyvlast-
nit dle § 170 stavebního zákona nebo ke kterým lze uplatnit p�edkupní právo dle § 101 sta-
vebního zákona.  
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Výkres �. 7. Koordina�ní výkres zobrazuje navržené �ešení, nem�n�ný sou�asný stav 
a d�ležitá omezení v území, zejména limity využití území dle § 26 odst. 1 stavebního zákona.  

Výkres �. 8. Výkres p�edpokládaných zábor� p�dního fondu zahrnuje rozsah zábor�, 
nutný k realizaci navržených �ešení.  

Výkres �. 9. Výkres širších vztah� v m��ítku 1 : 50 000 zobrazuje vazby �ešeného území 
(zejména vazby komunikací, inženýrských sítí a územního systému ekologické stability) 
na bezprost�ední okolí.  Je zpracován formou vý�ezu z Koordina�ního výkresu Zásad územní-
ho rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1 s dopln�nými vazbami na bezpro-
st�ední okolí obce. 

c) Vymezení základních pojm�, seznam použitých zkratek, p�ehled citovaných zákon�
a vyhlášek  

Základní pojmy stavebního zákona (zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�):   

Zastav�né území (dle § 58 stavebního zákona) tvo�í jedno nebo více odd�lených zastav�-
ných území ve správním území obce. Hranici jednoho zastav�ného území tvo�í �ára vedená po 
hranici parcel, ve výjime�ných p�ípadech ji tvo�í spojnice lomových bod� stávajících hranic 
nebo bod� na t�chto hranicích.  

Do zastav�ného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, po-
zemk� zem�d�lské p�dy ur�ených pro zajiš�ování speciální zem�d�lské výroby (zahradnictví) 
nebo pozemk� p�iléhajících k hranici  intravilánu navrácených do orné p�dy nebo do lesních 
pozemk�, a dále pozemky vn� intravilánu, a to:  

a) zastav�né stavební pozemky       
b) stavební proluky 
c) pozemní komunikace nebo jejich �ásti, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastav�-

ného území 
d) ostatní ve�ejná prostranství  
e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastav�ného území, s výjimkou 

pozemk� vinic, chmelnic a zahradnictví.    

Zastavitelné plochy tvo�í plochy vymezené k zastav�ní v územním plánu nebo v zásadách 
územního rozvoje. Jeho vymezení je dáno hranicí zastavitelného území.   

Plochy p�estavby tvo�í plochy vymezené ke zm�n� stávající zástavby, k obnov� nebo op�-
tovnému využití znehodnoceného území.   

Plochy zm�n v krajin� vymezují plochy, kde dochází ke zm�n� využití krajiny; leží vždy 
vn� zastav�ného území. 

Limity využití  území omezují zm�ny v území z d�vodu ochrany ve�ejných zájm�; vyplý-
vají z právních p�edpis� nebo jsou stanoveny na základ� zvláštních právních p�edpis�, p�íp. 
vyplývají z vlastností území. 
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Seznam použitých zkratek 
BD   -  bytový d�m 
BPEJ   -  bonitní p�dn� ekologická jednotka 
BTS   -  base transceiver station (základnová p�evodní stanice) 
�HMÚ  -  �eský hydrometeorologický ústav 
�HP   -  �íslo hydrologického po�adí 
�OV    -  �istírna odpadních vod  
�SÚ   -  �eský statistický ú�ad 
DP   -  dobývací prostor 
DTP   -  dolní tlakové pásmo 
DTS   -  distribu�ní trafostanice 
DSP   -  dokumentace ke stavebnímu povolení 
EO   -  ekvivalentní obyvatel 
FVE   -  fotovoltaická elektrárna  
HPJ   -  hlavní p�dní jednotka 
HTP   -  horní tlakové pásmo 
CHLÚ  -  chrán�né ložiskové území 
k. ú.         -  katastrální území 
LBC   -  lokální biocentrum 
LBK   -  lokální biokoridor  
LHP   -  lesní hospodá�ský plán 
MŽP   -  ministerstvo životního prost�edí 
NN           -  nízké nap�tí 
NRBC  -  nadregionální biocentrum  
NRBK  -  nadregionální biokoridor 
ORP   -  obec s rozší�enou p�sobností  
OZKO  -  oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší   
PPO   -  protipovod�ová opat�ení 
PRVKÚ OK -  Plán rozvoje vodovod� a kanalizací území Olomouckého kraje   
PÚR   -  politika územního rozvoje  
RBC   -  regionální biocentrum 
RBK   -  regionální biokoridor 
RD   -  rodinný d�m 
RS   -  regula�ní stanice 
RSU        -  remote subscriber unit (vzdálený ú�astnický blok) 
SLDB  -  s�ítání lidu, dom� a byt�
SO   -  správní obvod 
SOB   -  specifická oblast 
STG   -  skupina typ� geobiocén�
STL   -  st�edotlaký 
TO   -  telefonní obvod 
TS    -  transforma�ní stanice  
TTP   -  trvalé travní porosty 
TUV   -  teplá užitková voda 
ÚAP   -  územn� analytické podklady 
ÚPS   -  ú�astnická p�ípojná sí�
ÚSES          -  územní systém ekologické stability
VDJ   -  výrobn� dobyt�í jednotka 
VN   -  vysoké nap�tí 
VTL   -  vysokotlaký 
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VTE   -  v�trná elektrárna 
VVN   -  velmi vysoké nap�tí 
ZPF   -  zem�d�lský p�dní fond 
ZŠ    -  základní škola 
ZÚR OK -  Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje

P�ehled citovaných zákon� a vyhlášek 

- zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�; 

- vyhláška �. 500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, územn� plánovací doku-
mentaci a zp�sobu evidence plánovací �innosti, ve zn�ní vyhlášky �. 458/2012 Sb.; 

- vyhláška �. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; ve zn�ní pozd�j-
ších p�edpis�; 

- zákon �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i (památkový zákon), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�;

- zákon �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; 

- vyhláška  MŽP �. 395/1992 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona 
�. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; 

- zákon �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon� (lesní zákon), 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; 

- zákon �. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�;

- zákon �. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� n�-
kterých zákon� (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�;

- zákon �. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�ed-
pis�;

- vyhláška MZe �. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních tok�
a zp�sob provád�ní �inností souvisejících se správou vodních tok�; 

- zákon �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší a o zm�n� n�kterých dalších zákon� (zákon 
o ochran� ovzduší), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; 

- zákon �. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpi-
s�; 

- zákon �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� dalších zákon�, ve zn�-
ní pozd�jších p�edpis�;

- zákon �. 334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského p�dního fondu, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�; 

- vyhláška MŽP �. 13/1994 Sb., kterou se upravují n�které podrobnosti  ochrany ZPF; 

- vyhláška �. 48/2011 Sb., o stanovení t�íd ochrany; 

- zákon �. 256/2001 Sb., o poh�ebnictví a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�; 
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- zákon �. 44/1988 Sb., o ochran� a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�; 

- vyhláška MŽP �. 363/1992 Sb., o zjiš�ování starých d�lních d�l a jejich registru;

- na�ízení vlády �. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných 
lokalit. 
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B.  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAH� V ÚZEMÍ  

Obec Stará �ervená Voda leží v severní �ásti Olomouckého kraje, na severním okraji 
okresu Jeseník.  Na jihovýchod� sousedí s obcí �eská Ves, na západ� s obcemi Vápenná, 
�erná Voda (k. ú. �erná Voda, Rokliny) a Velká Kraš (k. ú. Velká Kraš, Malá Kraš), na seve-
ru s m�stem Vidnava, na severovýchod� s Polskou republikou a na východ� s obcemi Velké 
Kun�tice a Supíkovice. 

Vyjíž	ka za prací a ob�anskou vybaveností je orientována zejména na m�sto Jeseník a 
na m�sto Žulovou, mén� významná je vyjííž	ka do Vidnavy a Javorníku. 

Vazby obce Stará �ervená Voda na okolí jsou do zna�né míry determinovány p�írodními 
podmínkami území a polohou obce v Javornickém výb�žku. Dopravní vazby �ešeného území 
zajiš�ují p�edevším silnice II/456 a II/457, které lze za�adit mezi krajské dopl�kové tahy. Sil-
nice II/456 zajiš�uje spojení s Žulovou, silnice II/457 s Vidnavou a dále Javorníkem na seve-
rozápad� a s Mikulovicemi a Zlatými Horami na jihovýchod�. Z nad�azených sítí technické 
infrastruktury prochází �ešeným územím VTL plynovod s tlakem do 40 bar� DN 150, 
PN 25 Nová Ves  – Vidnava (663 012) a optické kabely dálkové p�enosové sít� ve správ� a.s. 
Telefónica O2.  

Na stabilit� osídlení �ešeného území se podepisuje zejména poloha obce, transformace 
osídlení po 2. sv�tové válce a �ada sociodemografických faktor� – zejména zna�ná míra ne-
zam�stnanosti, ale i problémy s transformací pr�myslových a zem�d�lských podnik� v šir-
ším regionu. Za výrazn� omezující faktor rozvoje je proto nutno považovat nevyvážené 
hospodá�ské podmínky �ešeného území i celého regionu, výrazným omezením je také 
okrajová poloha v okrese Jeseník, p�i státní hranici s Polskou republikou. 

Základní ukazatele sídelní struktury SO ORP  Jeseník a širší srovnání  

po�et 
�ástí / 
obec 

vým�ra 
km2

km2/ 
obec 

obyvatel 
obyvatel na 

ORP obcí katastr� �ástí 
obec 

�ást 
obce km2

Jeseník 24 59 63 2,6 719 30,0 41 095 1 712 652 57 
Olomouc 45 102 107 2,4 859 19,1 161 802 3 596 1 512 188 
Šumperk 36 96 87 2,4 857 23,8 71 857 1 996 826 84 

 pr�m�ry ORP 
Olomoucký 

kraj 30,7 58,8 59,0 2,1 405,1 14,3 49360,1 4 144 1 996 229 
�R 30,5 63,0 72,9 2,8 382,3 15,4 45246,9 1 685 699 134 

Zdroj: Malý lexikon obcí 2011, �SÚ, data pro rok 2010 
     
Pro sídelní strukturu �ešeného území, ale i celého spádového obvodu ORP Jeseník, je cha-

rakteristická nízká hustota osídlení a výrazné ovlivn�ní osídlení p�írodními podmínkami 
území (geomorfologickými i klimatickými, omezujícími dopravní dostupnost území, p�ede-
vším v zimním období). V�tšina spádového území ORP vykazuje zna�nou rekrea�ní atraktivi-
tu, zejména v okolí m�sta Jeseník, nep�íznivou skute�ností jsou významné vazby na hospo-
dá�sky problémové mikroregiony. V rámci SO ORP Jeseník existují tradi�ní zna�né rozdíly 
mezi mikroregionem vlastního Jesenicka, Javornicka a Vidnavska, kam spadá obec Stará 
�ervená Voda. Rozvoj Javornicka i Vidnavska je omezen zejména špatnými hospodá�skými 
podmínkami. 

Obec Stará �ervená Voda tvo�í stabilní  �ást sídelní struktury regionu Jesenicka. P�evažují-
cí funkce obce jsou obytná a zem�d�lská, �áste�n� i rekrea�ní, omezen� obslužná a výrobní.    
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     P�edpokladem udržitelného rozvoje �ešeného území je p�edevším další posílení hos-
podá�ských podmínek, zejména v návaznosti na podporu podnikání v regionu. P�itom je 
však nutno minimalizovat negativní ú�inky na podmínky životního prost�edí (zejména 
na kvalitu bydlení).   
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C. ÚDAJE O  SPLN�NÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÁ �ERVENÁ VODA  

Požadavky schváleného Zadání územního plánu Stará �ervená Voda jsou spln�ny takto: 

a)  Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územn� plánovací dokumentace 
vydané krajem a z dalších širších územních vztah�   

1. P�i zpracování územního plánu Stará �ervená Voda respektovat Politiku územního rozvo-
je �R 2008, schválenou usnesením vlády �. 929 ze dne 20. 7. 2009. Respektovat za�azení 
�ešeného území do specifické oblasti Jeseníky – Králický Sn�žník (SOB 3), pro kterou 
platí následující kritéria a podmínky pro rozhodování o zm�nách v území a úkoly 
pro územní plánování: 

P�i rozhodování a posuzování zám�r� na zm�ny v území p�ednostn� sledovat:  

a) rozvoj rekreace a láze�ství,  
b) rozvoj ekologického zem�d�lství a d�evozpracujícího pr�myslu,  
c) zlepšení dopravní dostupnosti území.  

Jde o obecné požadavky, které se obce Stará �ervená Voda vesm�s konkrétn� netýkají – 
pro rozvoj láze�ství ani významn�jší rekreace nemá obec p�edpoklady, ekologické ze-
m�d�lství je v obci provozováno a stabilizováno, pro rozvoj d�evozpracujícího pr�myslu 
jsou k dispozici plochy výroby a skladování, dopravní dostupnost obce je, vzhledem 
k tomu, že leží na významných silni�ních tazích II/456 a II/457, dobrá.  

V rámci územn� plánovací �innosti kraje a koordinace územn� plánovací �innosti obcí: 
a) identifikovat hlavní póly a st�ediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvá�et zde 

územní podmínky pro zkvalitn�ní a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydle-
ní a ob�anského vybavení  

b) vytvá�et územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a p�eshrani�ních 
dopravních tah�, zejména na Kladsko  

c) vytvá�et územní podmínky pro rozvoj systému p�ších a cyklistických tras a propojení 
systému se sousedním Polskem, koncep�ního rozvoje systému dálkových tras  

d) vytvá�et územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, d�evozpracujícího 
pr�myslu a ekologického zem�d�lství, zejména vymezením vhodných území pro tyto 
aktivity 

e) vytvá�et územní podmínky pro zem�d�lskou výrobu podhorského a horského charak-
teru, zejména vymezením vhodných území pro zatrav�ování a pastviná�ství  

f) prov��it možnosti využití rekrea�ního potenciálu horských masiv� Jeseník� a Králic-
kého Sn�žníku; do doby prov��ení je nutno zachovat stávající charakter a rozsah vyu-
žití a limit� tohoto území 

g) �ešit územní souvislosti napojení Jeseník� sm�rem na Ostravu. 

     Op�t jde o obecné požadavky, jejich vyhodnocení je provedeno v kap. H.1. 

2. Respektovat zám�ry obsažené v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní  
Aktualizace �. 1, vydané formou opat�ení obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje dne 22.4.2011 usnesením �. UZ/19/44/2011, a to: 

-vymezení nadregionálního biocentra �. 89 Smolný 

-vymezení regionálního biocentra �. 483 Kamenný vrch 

-vymezení nadregionálního biokoridoru �. K 86 (pouze okrajov�) 

-vymezení regionálního biokoridoru �. 826. 
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Uvedené prvky jsou do Územního plánu Stará �ervená Voda zapracovány v souladu 
se ZÚR OK, s výjimkou nadregionálního biokoridoru �. K 86, který na �ešené území ne-
zasahuje; v ZÚR OK je vymezen t�sn� za hranicí obce Stará �ervená Voda, na území 
obce �eská Ves, takto je vymezen i v územním plánu �eské Vsi. 

3. Respektovat koncep�ní rozvojové materiály Olomouckého kraje: 

- Územn� analytické podklady Olomouckého kraje – aktualizace �. 2 rok 2011 (Institut 
regionálních informací, s.r.o., Brno, 2011); 

- Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, jehož aktualizace byla schvá-
lena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 2. 2006; 

- Plán odpadového hospodá�ství Olomouckého kraje, vydaný ve form� obecn� závazné 
vyhlášky Olomouckého kraje �. 2/2004; 

- Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje, vydaný na�ízením Olo-
mouckého kraje v r. 2004; 

- Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje 
(CITYPLAN spol. s r.o., 2009); 

- Aktualizace rozptylové studie Olomouckého kraje (Mgr. Josef Ambrož pro APAZ 
GROUP s.r.o., Olomouc, 2009); 

- Plán rozvoje vodovod� a kanalizací Olomouckého kraje (VODING Hranice spo. s r.o., 
srpen 2004); 

- Koncepce rozvoje silni�ní sít� na území Olomouckého kraje (Dopravní projektování, 
spol. s r.o., Ostrava, únor 2006); 

- Územní generel dopravy silnic II. a III. t�ídy na území Olomouckého kraje (Ing. arch. 
Jaroslav Haluza, UDI Morava s.r.o., prosinec 2004);

- Koncepce strategie ochrany p�írody a krajiny pro území Olomouckého kraje (Ecologi-
cal Consulting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004);

- Územní energetická koncepce Olomouckého kraje; schválená Zastupitelstvem Olo-
mouckého kraje dne 17. 3. 2004; 

- Plán oblasti povodí Odry (Pöyry Environment a.s., Brno); 

- Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Jeseník, 2010 – aktualiza-
ce  (Ekotoxa s.r.o., listopad 2010); 

- Územní studie - V�trné elektrárny na území Olomouckého kraje (Ecological Consul-
ting a.s.); 

- Hluková mapa Olomouckého kraje.  

Spln�no, všechny uvedené materiály jsou respektovány. 

5. Respektovat postavení obce ve struktu�e osídlení s p�evládající funkcí obytnou a zem�d�l-
skou, �áste�n� i rekrea�ní, obslužnou a výrobní, s dobrými p�edpoklady pro rozvoj všech 
t�chto funkcí. 

Spln�no, rozvojové plochy jsou navrženy pro obytnou výstavbu, ob�anské vybavení a vý-
robu a skladování.  

6. Za vyšší spádové centrum ob�anské vybavenosti považovat Jeseník.  

Bere se na v�domí, na návrh urbanistické koncepce obce tato skute�nost nemá vliv. 
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7. Koordinovat využití území s ohledem na širší územní vazby, respektovat vazby �ešeného 
území na okolí, zejména na nad�azenou komunika�ní sí�, na nad�azené soustavy inženýr-
ských sítí a na územní systém ekologické stability.

Spln�no, veškeré širší územní vazby jsou respektovány. 

8. Funk�ní a prostorové využití území koordinovat s platnými územními plány sousedních 
obcí. 

Spln�no. 

9. Respektovat limity využití území vyplývající z právních p�edpis� a správních rozhodnutí. 

Spln�no. 

10. Podmínky rozvoje území a ochranu jeho hodnot stanovit v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování (dle §§ 18 a 19 stavebního zákona).  

Spln�no. 

Požadavky Krajského ú�adu, OSRK-ÚP: 
- respektovat Politiku územního rozvoje �R 2008 schválenou usnesením vlády �R �. 929 

ze dne 20. 7. 2009, 
- respektovat Zásady územního rozvoje pro území Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace 
�. 1 vydané dne 22. 4. 2011 opat�ením obecné povahy �.j. KUOK 28400/2011, které naby-
lo ú�innost 14. 7. 2011,  

- funk�ní a prostorové využití území koordinovat s platnými územn� plánovacími dokumen-
tacemi sousedních obcí, 

- respektovat Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, 
- zohlednit Územní generel dopravy silnic II. a III. t�ídy na území Olomouckého kraje (UDI 

Morava, s.r.o., 12/2004), 
- �ešit st�ety zájm� a problémy v území vyplývající z ÚAP, 
- zohlednit navržené, prov��ené a posouzené �ešení problém� v území z územních studií 

vložených do evidence územn� plánovací �innosti, 
- respektovat požadavky stavebního zákona a jeho provád�cích právních p�edpis� na obsa-

hové a formální náležitosti územního plánu, 
- respektovat oprávn�né územní požadavky dot�ených orgán� podle zvláštních právních 

p�edpis�, pop�ípad� výsledky �ešení rozpor�,  
- respektovat limity využití území vyplývající z právních p�edpis� a správních rozhodnutí, 
- koordinovat využití území s ohledem na širší územní vazby,  
- podmínky rozvoje území a ochranu jeho hodnot stanovit v souladu s cíli a úkoly územního 

plánování (§§ 18 a 19 stavebního zákona). 

Veškeré tyto požadavky jsou spln�ny, viz p�edchozí body a kap. H.1. 

P�ipomínky: 
1. Návrh rozvojových ploch pro bydlení s min. 100% rezervou je v rozporu s cíli a úkoly 
územního plánování (dle návrhu zadání se p�edpokládá do roku 2025 stagnace až mírný ná-
r�st po�tu obyvatel; realizace 10 – 15 nových byt� …). 
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastav�-
ného území (§ 18 odst. 4 stavebního zákona); rozvojové plochy se navrhují na základ� vyhod-
nocení ú�elného využití zastav�ného území a vyhodnocení pot�eby vymezení zastavitelných 
ploch (§ 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona). 
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Zd�vod�ovat návrh zastavitelných ploch p�evzetím z existující ÚPD neposta�uje; nelze akcep-
tovat jako rozhodující argument; popírá se podstata územního plánování (viz rozsudky NSS). 

V územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy a plochy p�estavby pro novou obytnou 
výstavbu v rozsahu cca 30 – 40 byt�, tedy s pom�rn� zna�nými rezervami; vesm�s jde o plo-
chy obsažené v platném územním plánu; domníváme se, že pokud tomu nebrání závažné 
d�vody, je vhodné v rámci zachování právní jistoty vlastník� pozemk� a kontinuity rozvoje 
obce tyto plochy i nadále ponechat jako zastavitelné. P�evážná v�tšina zastavitelných ploch 
je vymezena v prolukách uvnit� zastav�ného území. 

Upozorn�ní: 
2. Specifické plochy výroby pro umíst�ní VTE situované do území podmín�n� p�ípustného, 
hájeného z hlediska ochrany p�írody a krajiny, je nutno v ÚP prov��it postupy dle Územní 
studie „V�trné elektrárny na území OK;“ v území nep�ípustném se VTE nep�ipouští. 

V územním plánu nejsou vymezeny žádné plochy pro umíst�ní v�trných elektráren, obecn�
jsou stavby v�trných elektráren v �ešeném území v územním plánu uvedeny jako nep�ípust-
né. 

3. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umís�ovat do nich ve�ejnou infra-
strukturu lze jen ve zcela výjime�ných a zvláš� od�vodn�ných p�ípadech (�l. 26 PÚR �R 
2008). 

V záplavových územích nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy ani navržena ve�ejná 
infrastruktura. 

b) Požadavky na �ešení vyplývající z územn� analytických podklad�  

1. P�i návrhu Územního plánu Stará �ervená Voda �ešit problémy, vyplývající z Územn�
analytických podklad� obce s rozší�enou p�sobností Jeseník, zejména: 

- podporovat posilování reten�ní schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových 
a podzemních zdroj� vody – povrchové ani podzemní vody nejsou návrhem rozvoje 
území narušeny ani ohroženy, reten�ní schopnosti území budou posíleny návrhem 
protipovod�ových opat�ení v povodí �erveného potoka a K�emená�e

- vybudovat infrastrukturu pro �išt�ní odpadních vod – v územním plánu je navrženo vy-
budování soustavné kanalizace zakon�ené na �OV 

- p�ispívat k prevenci a snižování zne�iš�ování povrchových a podzemních vod 
v d�sledku zem�d�lské a pr�myslové �innosti – technologické vody lze vypoušt�t do na-
vržené kanalizace, pokud zne�išt�ní odpovídá podmínkám kanaliza�ního �ádu, 
v opa�ném p�ípad� je nutno technologické vody náležit� p�ed�istit; jde o podrobnost, 
kterou nelze �ešit územním plánem 

- �ešeit problém parkování a odstavování vozidel – v územním plánu jsou stanoveny 
obecné podmínky pro výstavbu parkovacích a odstavných ploch, konkrétní plocha 
pro vybudování parkovišt� je navržena u sportovního areálu 

- zajistit dostate�né plochy pro zvýšení lesnatosti a výsadbu ú�elové zelen�, nap�íklad pá-
s� zelen� podél výrobních areál�, podél komunikací a na náv�trné stran� obce – kon-
krétní plochy pro výsadbu ochranné a ú�elové zelen� nejsou navrženy, výsadbu lze re-
alizovat bez vymezení v grafické �ásti územního plánu 
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- vytvá�et podmínky pro zachování a rozši�ování rozptýlené zelen� v krajin�, pro vytvá�e-
ní protierozních opat�ení – rozptýlená zele� v krajin� je vesm�s vymezena jako plochy 
smíšené nezastav�ného území s vyšším stupn�m ochrany, z�ásti je zahrnuta do územ-
ního systému ekologické stability; realizace ÚSES zárove� p�isp�je k protierozní 
ochran� území  

- minimalizovat zábory pozemk� ur�ených k pln�ní funkcí lesa – v územním plánu je na-
vržen zábor pozemk� ur�ených k pln�ní funkcí lesa v nepatrném rozsahu pro rozší�ení 
sportovního areálu; jde pouze o legalizaci stávajícího stavu – pozemek je odlesn�n a je 
využíván jako h�išt�

- p�i zp�es�ování návrh� z nad�azené dokumentace a p�i lokalizaci nových návrh� dbát na 
minimalizaci st�et� s ochranou p�írody a krajiny, p�edevším se soustavou Natura 2000 
a s územním systémem ekologické stability – z nad�azené dokumentace nevyplývají 
krom� nadregionálních a regionálních prvk� ÚSES pro území obce Stará �ervená 
Voda žádné zám�ry; zám�ry územního plánu nejsou ve st�etu s ochranou p�írody a 
krajiny, se soustavou Natura 2000 ani s ÚSES  

- vymezit pozemky pro novou obytnou výstavbu jako p�edpoklad pro stabilizaci po�tu 
obyvatel, p�íp. pro p�íliv nových obyvatel – spln�no 

- posílit realiza�ní p�edpoklady rekreace založené na využití p�írodních p�edpoklad� re-
kreace v Rychlebských horách – obec nemá p�edpoklady pro významn�jší rozvoj rekre-
ace, navrhuje se pouze rozší�ení sít� cyklotras

- vytvá�et podmínky pro rozvoj regionální spolupráce a p�íhrani�ní spolupráce v oblasti 
rekreace, zejména zlepšení dopravního propojení a prostupnosti území (dopln�ní cyklos-
tezek, nau�ných stezek, posílení p�íhrani�ních vazeb) – na území obce Stará �ervená 
Voda nejsou žádné takové zám�ry známy  

- pe�ovat o památky v krajin� – nelze zajistit územním plánem

- respektovat limity využití území, stanovené platnými právními p�edpisy – spln�no. 

c)  Požadavky na rozvoj území obce  

1. P�i zpracování územního plánu zohlednit ÚAP ORP Jeseník a dopl�ující pr�zkumy a roz-
bory pro územní plán Stará �ervená Voda, zpracované v zá�í 2012. 

Spln�no, dopl�ující pr�zkumy a rozbory i ÚAP OPR Jeseník byly výchozím podkladem 
pro zpracování územního plánu. 

2. Koncepci rozvoje �ešeného území navrhnout tak, aby byly napln�ny cíle územního pláno-
vání (ochrana hodnot území, ochrana krajiny, tj. nezastav�ného území, hospodárné využí-
vání zastav�ného území, vymezení zastavitelných ploch s ohledem na možnosti rozvoje 
území a míru využití zastav�ného území), stanovené v § 18 odst. 4 zákona �. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Spln�no, viz kap. H.2. 

3. Koncepci rozvoje �ešeného území navrhnout tak, aby byly dodrženy principy udržitelného 
rozvoje území, tj. vyvážený vztah podmínek pro p�íznivé životní prost�edí, pro hospodá�-
ský rozvoj a pro soudržnost obyvatel území. 

Spln�no, viz kap. H.2. 
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4. �ešeným územím územního plánu Stará �ervená Voda budou katastrální území Dolní 
�ervená Voda, Stará �ervená Voda a Nová �ervená Voda o celkové rozloze 3661,33 ha – 
spln�no.  

5. Bilance po�tu obyvatel a z nich vyplývající nároky na ve�ejnou infrastrukturu budou vzta-
ženy k r. 2025 – spln�no.  

6. Do r. 2025 se p�edpokládá stagnace až mírný nár�st po�tu trvale bydlících obyvatel 
na úrovni cca 700 – 720. 

 Spln�no, územní plán p�edpokládá mírný nár�st po�tu obyvatel na cca 700. 

7. Do r. 2025 se p�edpokládá  realizace cca 10 –15 nových byt�. Nové plochy pro bydlení 
budou navrženy s min. 100 % rezervou. 

Dle up�esn�né demografické prognózy se v �ešeném území do r. 2025 p�edpokládá vý-
stavba cca 20 byt�, zastavitelné plochy a plochy p�estavby jsou navženy s kapacitou cca 
30 – 40 byt�. 

  

d) Požadavky na plošné a prostorové uspo�ádání území (urbanistickou koncepci a kon-
cepci uspo�ádání krajiny)  

1. Vymezit zastav�né území obce dle § 58 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� – spln�no, zastav�né území je vymezeno 
k 1. 5. 2014. 

2. P�i návrhu urbanistické koncepce rozvoje obce navázat na stávající strukturu osídlení 
a vycházet z platného Územního plánu obce Stará �ervená Voda,  

-zohlednit vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení jako limit. 

Spln�no, prakticky veškeré rozvojové plochy z Územního plánu obce Stará �ervená Voda 
z r. 2001 jsou p�evzaty do nového územního plánu, vydaná územní rozhodnutí a stavební 
povolení jsou respektována. 

3. Navrhnout nové plochy pro obytnou výstavbu v rozsahu dle bodu c)7 – spln�no, zastavi-
telné plochy a plochy p�estavby jsou navženy s kapacitou cca 30 – 40 byt�. 

4. P�evzít do územního plánu plochy navržené pro obytnou výstavbu v platném Územním plá-
nu obce Stará �ervená Voda dle vymezení v Problémovém výkrese – spln�no.     

5. Respektovat stávající výrobní areály, p�evzít do územního plánu plochy navržené pro rozvoj 
výroby dle platného Územního plánu obce Stará �ervená Voda (s výjimkou �ásti pozemku 
parc. �. 1547, k. ú. Stará �ervená Voda, kde je zám�r vymezit plochu cvi�išt� pro hasi�e) – 
vše spln�no. 

6. Zapracovat do územního plánu další zám�ry rozvoje obce dle P�ílohy �.1 – požadavky byly 
prov��eny a spln�ny takto: 

Poža-
davek 
�. 

Žadatel Lokalita Specifikace              
požadavku 

Vyhodnocení 

1. 

Obec  
Stará �ervená 

Voda 

k.ú. Nová �ervená Voda, parc. �. 
577 podél cesty od parc. �. 611/1 po 
1748/3 

výstavba RD vymezeno jako zastavitelná 
plocha smíšená obytná            
venkovská SO �. Z24  

2. 

Obec  
Stará �ervená 

Voda 

k.ú. Nová �ervená Voda, parc. �. 
391/21 podél cesty od parc. �. 391/8 
po 370 

výstavba RD vymezeno jako zastavitelná  
plocha smíšená obytná               
venkovská SO �. Z20 
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3. 

Obec  
Stará �ervená 

Voda 

k.ú. Nová �ervená Voda, parc. �. 
606/1, 606/8, 610/1 podél cesty od 
parc. �. 47 st. po 142 st. 

výstavba RD vymezeno jako zastavitelná 
plocha smíšená obytná            
venkovská SO �. Z23 

4. 

Obec  
Stará �ervená 

Voda 

k.ú. Nová �ervená Voda, parc. �. 
342 podél cesty od parc. �. 344 po 
315 

výstavba RD vymezeno jako zastavitelná 
plocha smíšená obytná           
venkovská SO �. Z19 

5. 

Obec  
Stará �ervená 

Voda 

k.ú. Nová �ervená Voda, parc. �. 
186/3 

výstavba RD požadavek bezp�edm�tný, 
pozemek leží uvnit�                      
zastav�ného území, je                   
vymezen jako stávající              
plocha smíšená obytná             
venkovská SO 

6. 

Obec  
Stará �ervená 

Voda 

k.ú. Stará �ervená Voda, parc. �. 
973/1 

výstavba RD vymezeno jako zastavitelná 
plocha smíšená obytná           
venkovská SO �. Z13 

7. 

Obec  
Stará �ervená 

Voda 

k.ú. Stará �ervená Voda, parc. �. 8/1 
st. 

výstavba RD požadavek bezp�edm�tný, 
pozemek leží uvnit�                      
zastav�ného území, je                   
vymezen jako stávající                
plocha smíšená obytná             
venkovská SO 

8. 

Obec  
Stará �ervená 

Voda 

k.ú. Stará �ervená Voda, parc. �. 
1213, 77 st. 

výstavba RD požadavek bezp�edm�tný, 
pozemek leží uvnit�                      
zastav�ného území, je                   
vymezen jako stávající                
plocha smíšená obytná             
venkovská SO 

9. 

Obec 
 Stará �ervená 

Voda 

k.ú. Stará �ervená Voda, parc. �. 
1250/1 – �ást  

výstavba RD vymezeno jako zastavitelná  
plocha smíšená obytná               
venkovská SO �. Z16 

10. 

Obec  
Stará �ervená 

Voda 

k.ú. Stará �ervená Voda, parc. �. 
1483/2,1486, 1487/1, 1487/3, 
1488/1, 45 st., 46 st. 

výstavba 
sb�rného 

dvora 

vymezeno jako plocha                
p�estavby výroby                            
a skladování VS �. P4 

11. 

Obec  
Stará �ervená 

Voda 

k.ú. Stará �ervená Voda, parc. �. 
1547 – �ást  

výstavba 
cvi�išt�          

pro hasi�e 

vymezeno jako zastavitelná 
plocha ob�anského                       
vybavení – t�lovýchovná              
a sportovní za�ízení OS             
�. Z10 

12. 

TJ Sokol k.ú. Stará �ervená Voda, parc. �. 
669/1 – �ást  

výstavba 
tréninkového 
víceú�elové-

ho h�išt�

vymezeno jako zastavitelná 
plocha ob�anského                       
vybavení – t�lovýchovná              
a sportovní za�ízení OS             
�. Z7 

13. 

Obec  
Stará �ervená 

Voda 

k.ú. Stará �ervená Voda, parc. �. 
1547/1 – �ást  

rozší�ení 
plochy            

pro rozvoj 
výroby 

vymezeno jako zastavitelná 
plocha výroby                            
a skladování VS �. Z9 

14. 

Obec  
Stará �ervená 

Voda 

k.ú. Stará �ervená Voda  rozší�ení 
obory 

vymezeno jako plocha zm�n 
v krajin� – plocha obory 
NO �. K1  

15. 

Fidrichovi, Jitka 
a Lukáš 

k.ú. Nová �ervená Voda, parc. �. 
66/3, 67, 1731/1, 1705/1 

výstavba RD stavba již byla realizována, 
pozemek je vymezen jako 
stávající plocha smíšená 
obytná  venkovská SO 

16. 

Rybár Karel k.ú. Nová �ervená Voda, parc. �. 
890/2 – �ást, 1777/25 

výstavba RD 
nebo za�ízení 
pro agroturis-

tiku 

vymezeno jako plocha                     
p�estavby smíšená obytná               
venkovská SO �. P16 

17. 
Rybár Karel k.ú. Nová �ervená Voda, parc. �. 

897/1 – �ást  
výstavba RD 
nebo za�ízení 

vymezeno jako zastavitelná  
plocha smíšená obytná               
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pro agroturis-
tiku 

venkovská SO �. Z25; 
po projednání návrhu 
územního plánu                              
s dot�enými orgány byla 
provedena úprava vymezení  
zastavitelné  plochy, a to na 
pozemek parc. �. 883 

18. 

Rybár Karel k.ú. Nová �ervená Voda, parc. �. 
587/2 

výstavba RD 
nebo za�ízení 
pro agroturis-

tiku 

vymezeno jako zastavitelná  
plocha smíšená obytná               
venkovská SO �. Z16 

19. 

Obec  
Stará �ervená 

Voda 

k.ú. Stará �ervená Voda, parc. �. 
855/3 – �ást 

výstavba 
bytových 

dom�

vymezeno jako zastavitelná  
plocha bydlení  v bytových 
domech BH �. Z12 

20. 

Obec  
Stará �ervená 

Voda 

k.ú. Dolní �ervená Voda, parc. �. 
158/1 

výstavba 
v�trných 

elektráren 

nespln�no, investor                      
od tohoto požadavku                
ustoupil 

Obec  
Stará �ervená 

Voda 

k.ú. Nová �ervená Voda, parc. �. 
1070, k.ú. Stará �ervená Voda, 
parc. �.  2445/16, 681/2, 681/4, 
2445/8, 193 st., 686/2, 689/6, 
2445/2 

výstavba 
parkoviš�

navržená plocha parkovišt�
je pouze na pozemku parc. 
�. 689/6, v  ostatních                
p�ípadech jde o malé               
plochy, které lze realizovat 
bez vymezení v grafické 
�ásti územního plánu  

Obec  
Stará �ervená 

Voda 

k.ú. Nová �ervená Voda, parc. �. 
184, 980/6, 31/2, 237/2 

výstavba 
chodníku 

v územním plánu jsou             
stanoveny obecné podmín-
ky pro výstavbu chodník�

Matouškovi 
Ladislav 

 a Danuše 

k.ú. Stará �ervená Voda, p.�. 
st.99/2, 973/9, 973/4 

plochu pro 
objekt rekre-
ace zm�nit na 

plochu pro 
bydlení 

uvedené pozemky jsou                
vymezeny jako stávající                
plocha smíšená obytná             
venkovská SO, územní plán 
samostatné plochy rodinné 
rekreace nevymezuje 

7. Stanovit podmínky pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití s ur�ením p�evažujícího 
ú�elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, p�ípustného využití, nep�ípust-
ného využití, pop�ípad� podmín�n� p�ípustného využití t�chto ploch a stanovit podmínky 
prostorového uspo�ádání, v�etn� základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap�íklad 
výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemk� v plochách).  

Spln�no. 

e) Požadavky na �ešení ve�ejné infrastruktury  

1. Dopravní infrastruktura  

1. Sm�rové úpravy na silnicích III/4562 a III/4563 dle platného územního plánu již nenavr-
hovat. 

V rámci nad�azených územn�-plánovacích dokument� je oblast Staré �ervené Vody na 
úseku dopravy považována za stabilizovanou. Rozvoj nebo úpravy nad�azené silni�ní sí-
t� tedy nejsou �ešeny ani územním plánem. D�vodem je zejména nízké dopravní zatíže-
ní, pro které je možno stávající uspo�ádání silni�ních komunikací považovat za uspoko-
jivé. Tyto záv�ry podporuje i orienta�n� provedená prognóza dopravního zatížení, která 
ani v dlouhodobém �asovém horizontu nep�edpokládá p�ekro�ení intenzit dopravy, kte-
ré by nutnost úprav silni�ních komunikací vyvolávaly. Územní plán však p�ipouští pro-
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vád�ní zám�r� zlepšujících parametry silni�ních komunikací lokálního charakteru (viz 
níže). 

2. Navrhnout rozší�ení a úpravy stávající sít� místních komunikací, které uspokojí pot�eby 
navrhovaného územního rozvoje obce a stanovit podmínky pro jejich realizaci s dodrže-
ním ustanovení p�íslušných oborových norem a právních p�edpis�. P�ednostn� �ešit ná-
vaznosti nových místních komunikací (zejména do nových lokalit) na stávající komunika-
ce, které vykazují nevyhovující ší�kové pom�ry a respektovat stávající polní a lesní cesty; 
v p�ípad� jejich zaslepení navrhovanými plošnými zám�ry �ešit náhradní p�ístupové trasy. 

Nové úseky místních komunikací jsou navrženy pouze ve vztahu k novým plošn� vý-
znamn�jším zám�r�m, jejichž dopravní obsluha je obtížn� �ešitelná ze stávajících úsek�
komunikací, a to ve �ty�ech úsecích – pro zajišt�ní dopravní obsuhy navržených zastavi-
telných ploch a ploch p�estavby �. Z5, Z12, P7 a P8. Obsluha zastavitelných ploch, které 
jsou situovány podél stávajících silnic a místních komunikací, bude zajišt�na z t�chto 
komunikací 

Ú�elové komunikace jsou ve stávajících trasách považovány za stabilizované, v Dolní 
�ervené Vod� se navrhuje krátký úsek ú�elové komunikace pro zajišt�ní p�íjezdu 
do Farského lesa.  

3. Navrhnout podmínky pro realizaci nových parkovacích a odstavných ploch pro stupe�
automobilizace 1 : 2,5. Navrhnout plochy pro vybudování parkoviš� pro bytový d�m 
�p. 112, pro kulturní d�m, pro sportovní areál TJ Sokol, pro obecní ú�ad a pro Stola�ství 
Reinold. 

Pot�ebné kapacity pro parkování a odstavování je územním plánem navrženo realizovat 
pro stupe� automobilizace 1:2,5. Konkrétní plocha pro vybudování parkovišt� je územ-
ním plánem navržena pouze u sportovního areálu TJ Sokol Stará �ervená Voda. Ostat-
ní podrobné zám�ry nejsou �ešeny, nebo� obecn� se k realizace nových parkovacích 
stání p�ipouští ve všech funk�ních plochách v souladu s podmínkami stanovenými 
pro využití ploch s rozdílným zp�sobem využití. Stanoveny jsou však základní zásady, 
které by m�ly být p�i dopln�ní parkovacích a odstavných stání respektován. 

4. Navrhnout chodník v Nové �ervené Vod� podél silnice III/4562 v úseku mezi prodejnou 
Jednota a bytovým domem (parc. �. 184, 980/6, 231/2, 237/2). Navrhnout podmínky pro 
realizaci tras a za�ízení p�ší a cyklistické dopravní infrastruktury. 

Územním plánem jsou p�ímo navrženy chodníky podél pr�tah� silnic II/456 (od mostu 
p�es �ervený potok po centrum), III/4562 (od k�ižovatky se silnicí II/456 po bytové do-
my) a III/4563 (od centra po konec zástavby). Pro cykloturistiku je navrženo propojení 
cyklotrasy �. 6047 z Nové �ervené Vody s Rychlebskými stezkami vedenými jižn� kolem 
Jest�ábího vrchu, propojení Nové �ervené Vody a �erné Vody kolem Bukového vrchu 
(v �erné Vod�), propojení Staré �ervené Vody a Velkých Kun�tic, vedené od k�ižovatky 
silnic II/456 a III/4562 po stávající komunikaci východním sm�rem do Velkých Kun�tic, 
lokality Strachovi�ky, propojení navržené trasy Stará �ervená Voda – Velké Kun�tice 
se stávající trasou �. 6047, které je vedeno kolem Kamenitého kopce s navrženou odbo�-
kou Solný vrch – Kamenný vrch a dopl�ková propojení cyklotrasy �. 6047 z Uhlí�ského 
údolí s Rychlebskými stezkami vedenými kolem Klenu a Liš�ího vrchu. Ostatní zám�ry, 
které územní plán p�ímo ne�eší, je p�ípustné realizovat za p�edpokladu dodržení stej-
ných zásad jako pro upravování technických parametr� komunikací. 
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5. Prov��it umíst�ní a dostupnost zastávek autobusové hromadné dopravy osob a navrhnout 
jejich p�ípadné dopln�ní. 

Stávající stav infrastruktury ve�ejné dopravy v území je po jejím prov��ení považován 
za dostate�ný. To se týká p�edevším stávajících autobusových zastávek situovaných 
na silni�ních pr�tazích, kde docházková vzdálenost �iní až 600 m. Tato vzdálenost je 
však dle normových hodnot (�SN 73 6110) pro menší obce p�ípustná (limitem je cca 
600 m až 700 m). Proto není ani další rozvoj infrastruktury ve�ejné dopravy v t�chto lo-
kalitách navrhován. 

6. Stanovit podmínky pro výstavbu na plochách navržených pro zastav�ní, které jsou situo-
vány v blízkosti silnic II. a III. t�ídy, a to z hlediska jejich ovliv�ování externalitami do-
pravy (zejména hlukem, vibracemi, exhalacemi).  

Z provedených hlukových výpo�t� vyplývá, že k p�ekra�ování nyní platných hygienic-
kých limit� nedochází ani v bezprost�edním okolí komunikace (a to ani pro nejvyšší zatí-
žení pro r. 2035). Vzhledem k tomu není územním plánem vyžadováno uplat�ování žád-
ných podmínek, nap�. doložení spln�ní hygienických hlukových limit� p�i situování bu-
dov vyžadujících ochranu z hlediska hygienického (p�sobení hluku) v blízkosti silni�-
ních komunikací apod. 

2. Technická infrastruktura 

2.1 Vodní hospodá�ství  

1. Zachovat stávající zp�sob zásobování obce pitnou vodou z vlastních zdroj� – spln�no.   

2. Navrhnout rozší�ení vodovodu pro ve�ejnou pot�ebu pro vymezené zastavitelné plochy – 
spln�no. 

3. Provést posouzení tlakových pom�r� vody v navrhované síti, dle pot�eby vodovod rozd�lit 
na tlaková pásma – spln�no, stávající rozd�lení na tlaková pásma je vyhovující.

4. Provést posouzení stávajících vodních zdroj� a akumulací v obci – spln�no, zdroje 
i akumulace se nacházejí na území obce �erná Voda, jsou spole�né pro obce �erná 
Voda a Stará �ervená Voda a jsou dostate�né.  

5. Navrhnout likvidaci splaškových vod v obci dle zpracované dokumentace pro stavební 
povolení výstavbou splaškové tlakové kanalizace oddílné stokové soustavy se zakon�ením 
na navržené obecní �istírn� odpadních vod – spln�no.  

6. Likvidaci odpadních vod objekt� mimo dosah navrhované kanalizace ponechat stávajícím 
zp�sobem – akumulací v bezodtokových jímkách, resp. v malých domovních �OV 
s odtokem vy�išt�né vody do vhodného recipientu – spln�no.

7. Vodní toky sm�rov� neupravovat a nenavrhovat jejich zatrubn�ní – spln�no. 

8. Nezastavovat provozní pásma pro údržbu vodních tok� nejvýše v ší�ce 6 m od b�ehové 
hrany – spln�no pro všechny vodní toky s výjimkou �erného potoka, který je na území 
obce Stará �ervená Voda od soutoku s �erveným potokem po hranici s obcí Velká Kraš 
dle vyhlášky �.178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních tok�
a zp�sob provád�ní �inností souvisejících se správou vodních tok�, �azen mezi 
vodohospodá�sky významné vodní toky, pro které je stanoveno provozní pásmo 
pro údržbu vodních tok� nejvýše v ší�ce 8 m od b�ehové hrany dle zákona �. 254/2001 
Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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9. Zapracovat do územního plánu návrh revitalizace �erveného potoka dle zpracované 
projektové dokumentace a návrh protipovod�ových opat�ení na levob�ežním p�ítoku 
K�emená�e a pravob�ežním p�ítoku �erveného potoka – spln�no, pro protipovod�ová 
opat�ení na levob�ežním p�ítoku K�emená�e a pravob�ežním p�ítoku �erveného potoka 
jsou vymezeny plochy zm�n v krajin� – plochy protipovod�ových opat�ení �. K2, K3 
a K4. 

10. Dbát na ochranu vodních pom�r�, erozní odolnost a reten�ní schopnost krajiny, zastavitel-
né plochy navrhnout tak, aby nebyly negativn� ovlivn�ny odtokové pom�ry a kvalita povr-
chových vod – spln�no.

2.2 Energetika, spoje 

1. V návaznosti na urbanistickou koncepci stanovit pravd�podobný vývoj elektrického p�íko-
nu s p�ihlédnutím k rozší�ení elektrického vytáp�ní pro 10 % byt� a �ást objekt� druhého 
bydlení – spln�no. 

2. Na základ� bilance elektrického p�íkonu navrhnout koncepci rozvoje sít� VN 22 kV 
a rozmíst�ní nových trafostanic – spln�no, jsou navrženy t�i nové trafostanice. 

3. Navrhnout rozší�ení st�edotlakého plynovodu pro navržené zastavitelné plochy – spln�no.

4. Problematiku zásobování teplem v nové zástavb� �ešit lokálním vytáp�ním rodinných do-
m� a objekt� rodinné rekreace a samostatnými kotelnami pro objekty bytových dom�, ob-
�anské vybavenosti a výrobních areál� – spln�no.

5. V palivo – energetické bilanci tepelných zdroj� preferovat ekologické spalování pevných 
paliv v�etn� biomasy (d�evní hmoty), dopl�kovou funkcí solární a elektrické energie – 
spln�no. 

�R–Státní energetická inspekce, p�i po�izování územn� plánovací dokumentace, doporu�uje 
aplikovat v regionu zásady stanovené Územní energetickou koncepcí Olomouckého kraje, 
která je ve smyslu § 4 odst. 2 zákona �. 406/2000 Sb., o hospoda�ení energií, ve zn�ní pozd�j-
ších p�edpis�, sou�ástí územn� plánovací dokumentace s výjimkou technických �ešení navrhu-
jících umíst�ní staveb a za�ízení, tzn. podporovat úspory energie, preferovat všechny typy 
obnovitelných zdroj� (zejména biomasu) a vytvá�et územní p�edpoklady pro rozvoj a vyšší 
uplatn�ní obnovitelných zdroj�. Pro lokální zásobování teplem a elekt�inou zvážit využití 
kombinované výroby elekt�iny a tepla využívající spalování biomasy. 
Z hlediska ochrany zájm� dle zákona �. 458/2000 Sb., upozor�uje �R-Státní energetická in-
spekce na „P�echodná ustanovení“ v § 98 odst. 2 a 3 tohoto zákona a z n�ho vyplývající po-
vinnosti dodržování ochranných a bezpe�nostních pásem stanovených podle dosavadních 
právních p�edpis� (ochranná a bezpe�nostní pásma stanovená podle právních p�edpis� p�ed 
ú�inností zákona �. 458/2000 Sb. se nem�ní po nabytí ú�innosti tohoto zákona). V souladu 
s t�mito ustanoveními je nutno stanovovat velikost prostoru vymezujícího ochranná pásma 
v elektroenergetice a bezpe�nostní pásma plynových za�ízení. 

Bere se na v�domí, jde o obecné požadavky. 

RWE, SMP Net.: Respektovat a zakreslit stávající plynárenská za�ízení v�etn� ochranných 
a bezpe�nostních pásem. 

Spln�no. 
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2.3 Nakládání s odpady  

1. Ve Staré �ervené Vod� navrhnout plochu pro vybudování sb�rného dvora (parc. 
�. 1483/2,1486, 1487/1, 1487/3, 1488/1, 45 st., 46 st., k.ú. Stará �ervená Voda). 

Spln�no, na uvedených pozemcích je vymezena plocha výroby a skladování – plocha 
p�estavby �. P4; realizace sb�rného dvora je zde p�ípustná. 

2. Nové plochy pro skládky odpad� nenavrhovat – spln�no. 

3. Ob�anské vybavení  

1. Zapracovat do územního plánu zám�ry rozvoje za�ízení ob�anského vybavení obsažené v 
platném územním plánu s výjimkou zám�ru využití bývalého lomu ve Staré �ervené Vod�
u sportovního areálu pro spole�ensko-rekrea�ní areál (výletišt�) – spln�no. 

2. Zapracovat do územního plánu nové zám�ry rozvoje ob�anského vybavení dle P�ílohy 
�. 1. – vyhodnocení viz bod d)6. 

4. Ve�ejná prostranství  

1. Respektovat stávající plochy ve�ejn� p�ístupné zelen�, zapracovat do územního plánu ná-
vrh nových ploch ve�ejných prostranství v souladu s § 7 vyhlášky �. 501/2006 Sb., o obec-
ných požadavcích na využívání území, ve zn�ní vyhl. �. 269/2009 Sb. – spln�no.  

f)  Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území  

1.  Ochrana památek 

1. Respektovat nemovité kulturní památky zapsané v Úst�edním seznamu nemovitých kultur-
ních památek �R: 

- �. 32405/8-2147    Kostel Božího T�la se sloupem s k�ížem, k�titelnicí (kropenkou)                 
a sloupem Nejsv�t�jší Trojice, parc. �. 120 st., 2445/9 

/1    Kostel Božího T�la, parc. �. 120 st. 
/2    Sloup s k�ížem, parc. �. 120 st. 

                               /3    K�titelnice (kropenka), parc. �. 2445/9 
         /4    Sloup Nejsv�t�jší Trojice, parc. �. 2445/9 

2. Respektovat památky místního významu:

– k�íže, kapli�ky, boží muka, pomníky 
– kaple ve Farském lese 
– kostelík v Nové �ervené Vod�
– figurální pomník padlým v I. sv�tové válce od socha�e Josefa Obetha z roku 1929 
– Stará a Nová kaolinová jáma (povrchové doly na kaolinit); v druhé z nich železni�ní 

tunel s portálem s pilastry z roku 1921. 

3. Respektovat vymezené lokality s vyšší pravd�podobností výskytu archeologických situa-
cí. 

Veškeré nemovité kulturní památky, památky místního významu i lokality s vyšší prav-
d�podobností výskytu archeologických skute�ností jsou respektovány. 
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2.  Ochrana p�írody 

1. P�i návrhu rozvoje území respektovat zásady stanovené zákonem �. 114/1992 Sb., o ochra-
n� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhláškou �. 395/1992 Sb. – spln�no.   

2. Zapracovat do územního plánu regionální prvky ÚSES dle Zásad územního rozvoje Olo-
mouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1 (nadregionální biocentrum �. 89 Smolný, regio-
nální biocentrum �. 483 Kamenný vrch, nadregionální biokoridor �. K 86, regionální bio-
koridor �. 826). Vymezit v územním plánu lokální prvky ÚSES. Stanovit zásady pro za-
bezpe�ení plné biologické funk�nosti vymezených úsek� ÚSES v�etn� opat�ení pro lesní 
p�dní fond a nezbytné zm�ny druh� pozemk� a zm�ny v jejich  využití.  

Spln�no s výjimkou vymezení nadregionálního biokoridoru K 86; v ZÚR OK je vymezen 
t�sn� za hranicí obce Stará �ervená Voda, na území obce �eská Ves a takto je vymezen 
i v územním plánu �eské Vsi. 

3. Respektovat významné krajinné prvky dle ustanovení § 3 písm. b) zákona �. 114/1992 Sb., 
o ochran� p�írody a krajiny ve zn�ní pozd�jších p�edpis� – lesy, rašeliništ�, vodní toky, 
rybníky, jezera, údolní nivy. P�i návrhu zastavitelných ploch dbát na zachování význam-
ných krajinných prvk�, kulturních dominant krajiny, harmonické m��ítko a vztahy 
v krajin� – spln�no. 

4. Respektovat vzrostlou zele� na nelesní p�d�, zejména doprovodné porosty vodních tok�
a komunikací – spln�no. 

M�Ú Jeseník, ochrana p�írody: 

1. P�i �ešení ÚPO respektovat památný strom „Lípa velkolistá“ na p.�. 1145 k.ú. Nová 
�ervená Voda v�etn� jeho ochranného pásma, ve kterém v souladu s § 46 odst. 3 zákona 
není dovolena žádná škodlivá �innost – památný strom i jeho ochranné pásmo jsou re-
spektovány.  

2. Z hlediska ochrany krajinného rázu dohodnout v souladu ustanovením § 12 odst. 4 záko-
na prostorové uspo�ádání a výškové limity pro stavby v nov� navrhovaných plochách byd-
lení, rekreace a výroby – týká se lokalit �. 1 až 9, 15 až 18 a zejména lokality �. 13 a 19. 

Pro navržené plochy smíšené obytné venkovské SO je stanovena v souladu s charakterem 
stávající zástavby max. podlažnost 1 NP, pro plochy plochy ob�anského vybavení 2 NP, 
pro plochy bydlení v bytových domech 3 NP; pro plochy výroby a skladování max. pod-
lažnost stanovena není. 

3. V rámci p�ípravných prací a sb�ru dat pro nový ÚPO aktualizovat plán místního ÚSES 
s ohledem na již zpracované KPÚ a JPÚ v daném obvodu. Nejsou-li, potom s ohledem na 
aktuální stav p�írodních pom�r� v území. 

Komplexní pozemkové úpravy v �ešeném území zpracovány nejsou, vymezení ÚSES je 
provedeno autorizovaným zpracovatelem s p�ihlédnutím k p�írodním pom�r�m. 

4. Stanovit limity p�ípustného využití území u stávající i nov� navrhované ve�ejné a krajinné 
z elen� a v prvcích místního ÚSES – limity využití území se v územním plánu nestanovují, 
vyplývají ze zákon� a p�edpis�. P�ípustné a nep�ípustné využití je stanoveno pro jednotli-
vé funk�ní plochy, tedy i pro plochy zelen�. 

5. V lokalitách s významnými panoramatickými pohledy a cennými krajiná�skými hodnota-
mi - jako nep�ípustné stanovit umis�ování reklamních za�ízení a billboard�, nových nad-
zemních vedení, VTE, FVE a podobných staveb. 
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V �ešeném území nejsou vymezeny žádné lokality s významnými panoramatickými pohle-
dy, cenné krajiná�ské hodnoty má prakticky celé území obce, s výjimkou zastav�né �ásti. 
Problematika reklamních za�ízení apod. je podrobnost nad rámec územního plánu, foto-
voltaické elektrárny ani jiné výškové stavby se nenavrhují. Nová nadzemní vedení jsou 
navržena v krátkých úsecích – p�ípojky k navrženým trafostanicím. 

6. U lokality �. 20 - prov��it soulad umíst�ní VTE s územní studií V�trné elektrárny na úze-
mí Olomouckého kraje. V p�ípad� souladu požadujeme po investorovi konkretizovat tech-
nické �ešení stavby v�etn� doprovodných za�ízení a zajistit zpracování dokumentace o po-
souzení jejích vliv� na ŽP podle zákona �. 100/2001 Sb. v platném zn�ní. 

Od zám�ru výstavby v�trných elektráren bylo upušt�no, na celém území obce je výstavba 
v�trných elektráren uvedena jako nep�ípustná. 

7. U lokality �. 14 - zapracovat návrh na rozší�ení obory tak, aby nedošlo k rušení ve�ejn�
p�ístupných ú�elových komunikací, stezek a p�šin nebo omezení volné pr�chodnosti kraji-
nou, která je zaru�ena v souladu s § 63 zákona a podmínek v n�m uvedených. 

Spln�no, v územním plánu je stanovena podmínka, že p�i rozší�ení obory je nutno zacho-
vat pr�chodnost plochou obory pro p�ší a nep�ipustit zrušení ve�ejn� p�ístupných ú�elo-
vých komunikací. 

8. K ostatním požadavk�m na rozvoj území obce v sou�asné p�ípravné fázi nemáme p�ipo-
mínky - lokality �. 10, 11, 12, parkovišt� a chodníky – bere se na v�domí.

N�které podklady k uvád�ným skute�nostem jsou k dispozici na odboru životního prost�edí 
M�Ú Jeseník. V p�ípad� st�etu zájm� navrhujeme provést spole�né terénní šet�ení za ú�asti 
zpracovatele ÚPO. 

3.  Ochrana pozemk� ur�ených k pln�ní funkcí lesa 

1. Pro navržené plochy zastavitelného území stanovit limit – 50 m od okraje pozemk� ur�e-
ných k pln�ní funkcí lesa – tento limit nespl�ují zastavitelné plochy �. Z3, Z5, Z6, Z7, 
Z22, Z23, Z24 a Z25 a plocha p�estavby P16.  

2. P�ípadné odn�tí nebo omezení pozemk� ur�ených k pln�ní funkcí lesa navrhnout v souladu 
s ust. § 14, odst. 1) zákon �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon�, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, pouze za podmínky, že navrhovaný zábor nelze �ešit alterna-
tivou – umíst�ním navrhované plochy mimo pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa. 

V územním plánu je navržen k záboru pouze jeden pozemek ur�ený k pln�ní funkcí lesa – 
jde o pozemek, který je ve skute�nosti odlesn�n a využíván jako h�išt� (je sou�ástí zastavi-
telné plochy �. Z7). 

KÚOK ŽP-ochrana lesa, upozor�uje na ustanovení § 13 lesního zákona, kde je uvedeno, 
že veškeré pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa (dále jen PUPFL) musí být ú�eln� obhospo-
da�ovány, jejich využití k jiným ú�el�m je zakázáno. V souladu s ustanovením § 14 lesního 
zákona jsou po�izovatelé územn� plánovací dokumentace povinni dbát zachování lesa a �í-
dit se p�itom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zd�vodnit taková �eše-
ní, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prost�edí a ostatních celospole-
�enských zájm� nejvhodn�jší. Pokud dojde k dot�ení PUPFLu je nutné respektovat poža-
davky lesního zákona a vyhodnotit p�edpokládané d�sledky navrhovaného �ešení na pozem-
ky ur�ené k pln�ní funkcí lesa (PUPFL). Pokud nedojde k dot�ení PUPFL je nutné tuto sku-
te�nost uvést v textu územn� plánovací dokumentace. 

Spln�no, viz p�edchozí text. 
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4.  Ochrana zem�d�lského p�dního fondu 

1. Respektovat zásady dané zákonem �. 334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského p�dního fon-
du, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhláškou MŽP �. 13/1994 Sb., kterou se upravují n�-
které podrobnosti ochrany ZPF, Metodickým pokynem odboru ochrany lesa a p�dy ze dne 
12. 6. 1996 �j. OOLP/1067/96 k odnímání zem�d�lské p�dy pro nezem�d�lské ú�ely dle 
jejího za�azení do t�íd ochrany a zákonem �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopln�ní 
n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Spln�no. 

2. Jako zastavitelné plochy p�ednostn� navrhnout plochy uvnit� zastav�ného území, stavební 
proluky a plochy po odstran�ných stavbách. Pokud bude pro nezem�d�lské využití zabírá-
na zem�d�lská p�da mimo zastav�né území, je nutno respektovat území organizaci zem�-
d�lské výroby, nenarušit sí� zem�d�lských komunikací, zachovat  funk�nost meliorací 
a odnímat jen nejnutn�jší plochy. Pro nezastav�né území stanovit takové podmínky, které 
umožní na t�chto pozemcích vybudování polní cestní sít� a spole�ných za�ízení (vodohos-
podá�ských, protierozních, apod.). 

Spln�no, v územním plánu je vymezena �ada ploch p�estavby – ploch zbor� bývalé zástav-
by, které se navrhují k novému využití. Navržené zastavitelné plochy jsou z�ásti vymezeny 
uvni� zastav�ného území, ostatní na zastav�né území bezprost�edn� navazují. Možnost vy-
budování polní cestní sít� a spole�ných za�ízení v nezastav�ném území vyplývá ze staveb-
ního zákona a územní plán tuto možnost potvrzuje.  

KUOK ŽP-ZPF. �ešení bude v dalším stupni zpracování posuzováno a hodnoceno orgánem 
ochrany ZPF v rozsahu stanoveném v �l. II Metodického pokynu MŽP �R OOLP/1067/96, 
ve vztahu k zásadám a povinnostem stanoveným v § 4 a 5 odst. 1 zákona �. 334/1992 Sb., 
o ochran� ZPF ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a postup�m podle § 3 a § 4 provád�cí vyhláš-
ky MŽP �. 13/1994 Sb. 

Bere se na v�domí. 

MŽP. Za ochranu zem�d�lského p�dního fondu je p�íslušným orgánem ochrany zem�-
d�lského p�dního fondu (dále jen „ZPF“) k �ízení podle § 5 odst. 2 zákona �. 334/1992 
Sb., o ochran� ZPF, v platném zn�ní, Krajský ú�ad Olomouckého kraje. Pro úplnost však 
upozor�ujeme, že pokud bude p�edm�tem �ešení návrhu územního plánu i plocha o vým�-
�e nad 10 ha, je t�eba postupovat podle Metodického pokynu MŽP �R �.j. OOLP/1067/96 
(Metodický pokyn váže Krajský ú�ad Olomouckého kraje povinností projednat v�c s MŽP, 
viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010). 

Bere se na v�domí. 

5.  Ochrana ovzduší 

1. P�i návrhu rozvoje území respektovat zásady stanovené zákonem �. 201/2012 Sb., o ochra-
n� ovzduší; �ešit návaznost na plánování orgán� ochrany ovzduší – spln�no. 

2. Respektovat požadavky a opat�ení ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v Integrovaném 
programu snižování emisí Olomouckého kraje a Programu ke zlepšení kvality ovzduší 
Olomouckého kraje – spln�no. 



25

g) Požadavky na ve�ejn� prosp�šné stavby, ve�ejn� prosp�šná opat�ení a asanace  

1. Vymezit v územním plánu ve�ejn� prosp�šné stavby (stavby pro ve�ejnou dopravní a tech-
nickou infrastrukturu), ve�ejn� prosp�šná opat�ení (opat�ení nestavební povahy, sloužící 
ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochran� p�írodního a kulturního bohatství) 
a asanace.   

Spln�no, jsou vymezeny ve�ejn� prosp�šné stavby a ve�ejn� prosp�šná opat�ení. 

h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních p�edpis� (nap�íklad požadavky 
na ochranu ve�ejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe�nosti státu, ochrany 
ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany p�ed povodn�mi a ji-
nými rizikovými p�írodními jevy)     

Ochrana ložisek 

1. Respektovat výhradní ložiska, chrán�ná ložisková území a dobývací prostory nerostných 
surovin: 

- B 3099101 Vidnava 

- B 3067200 Nová �ervená Voda 

- CHLÚ 0990101 Vidnava I. 

- CHLÚ 06720000 Nová �ervená Voda 

- DP 70886 Nová �ervená Voda. 

2. Respektovat evidovaná poddolovaná území:  

- 4228 Dolní �ervená Voda 

- 4216 Stará �ervená Voda 

- 4218 Nová �ervená Voda 2 

- 4232 Nová �ervená Voda 3 

- 4191 Nová �ervená Voda 4 

- 4197 �eská Ves – Špi�ák (Klen) – jihozápad. 

3. Respektovat významné geologické lokality:  

- Nová �ervená Voda (ID 2577)  

- Kaolinový odkliz u Vidnavy (ID 2579) 

- St�íbrný vrch u Nové �ervené Vody (ID 2580). 

V územním plánu jsou uvedena, zakreslena a respektována veškerá výše uvedená chrán�ná 
ložisková území, výhradní ložiska a dobývací prostory nerostných surovin. Poddolovaná 
území jsou uvedena a zakreslena dle aktuální evidence, výše uvedený vý�et neodpovídá sku-
te�nosti – poddolované území 4197 neleží na území obce Stará �ervená Voda, poddolované 
území 4216 bylo zrušeno a ve vý�tu chybí poddolované území 4220. 

MŽP. Za státní správu geologie: na k.ú. Dolní �ervená Voda zasahuje ov��ené ložisko žá-
ruvzdorných jíl� Vidnava (�íslo lož. 099 101). Pro uvedené ložisko bylo stanoveno chrán�né 
ložiskové území. Organizací pov��enou ochranou a evidencí ložiska Vidnava je organizace 
ProGeo Colsunting s.r.o.  
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Na k.ú. Nová �ervená Voda bylo ov��eno výhradní ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou 
kamenickou výrobu Nová �ervená Voda (�íslo ložiska B3 067 200) pro ložisko byl stanovený 
stejnojmenný dobývací prostor a chrán�né ložiskové území. Organizací pov��enou ochranou 
a evidencí ložiska Nová �ervená Voda je Kamenolom Nová �ervená Voda s.r.o.  

Prostory obou výhradních ložisek nerostných surovin jsou proto v souladu s ustanovením § 13 
zákona �. 62/1988 Sb., v platném zn�ní, považovány za území se zvláštními podmínkami geo-
logické stavby. Jejich zákresy jsou zobrazeny v mapách ložiskové ochrany vydaných z pov��e-
ní MŽP �eskou geologickou službou-Geofond. Podle p�íslušných ustanovení horního zákona 
musí orgány územního plánování již v etap� zpracování ÚPD zajistit územní ochranu prosto-
ru ložiska této suroviny a v p�ípad� územního �ízení dále postupovat v souladu s § 13 zák. �. 
62/1988 Sb., v platném zn�ní.  

Bere se na v�domí, viz p�edchozí text. 

�GS, oblastní geologové: V kapitole h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních 
p�edpis�….,. jsou v souladu s legislativními požadavky uvedena ložiska, dobývací prostor 
a chrán�ná ložisková území, která jsou limitem území. P�i zpracování územního plánu by však 
m�la být alespo� v textové �ásti uvedena i další ložiska a prognózní zdroje, které se vyskytují 
v �ešeném území. Jsou to ložisko scheelitu (N 5052300 Vápenná a N 5051900 Lu�ní potok-
Liš�í vrch) a dále jedno t�leso ložiska grafitu (N 5052200 �eská Ves) a evidované prognózní 
zdroje k�emene (Q 9082200 Stará �ervená Voda), dekora�ního kamene (Q 9407100 Nová 
�ervená Voda-Kamenitý) a stavebního kamene (Q 928800 Nová �ervená Voda-Jest�ábí 
vrch). 

V seznamu poddolovaných území chybí poddolované území 4220 Nová �ervená Voda 1 a na-
víc je uvedeno poddolované území 4197 �eská Ves — Špi�ák — jihozápad, které leží již 
na k.ú. �eská Ves. V sou�asné dob� probíhá aktualizace poddolovaných území, která se týká 
i obce Stará �ervená Voda. Výrazn� omezeno bude poddolované území 4228 (kaolín) a pod-
dolované území 4216 se posune výrazn� k východu. 

V seznamu významných geologických lokalit jsou uvedeny všechny evidované lokality. 

Doplnit lze, že na �ešeném území není evidováno žádné sesuvné území. 

Výše uvedená nebilancovaná ložiska a evidované prognózní zdroje jsou dopln�ny do textové 
i grafické �ásti územního plánu, p�ehled a zákres poddolovaných území je upraven podle 
aktuálních údaj� �eské geologické služby (www.geology.cz). 

Požadavky na ochranu ve�ejného zdraví 

4. P�i návrhu �ešení respektovat imisní zatížení území, vycházet z dostupných podklad� – 
spln�no.  

5. P�i návrhu nových lokalit prov��it hlukové zatížení území (silnice, hlu�né provozy) 
dle dostupných podklad� (s�ítání dopravy, hluková mapa), vycházet z hlukové mapy 
Olomouckého kraje, Ecological Consulting a.s. – dle dostupných podklad� není �ešené 
území zatíženo nadm�rn� ani hlukem z dopravy ani hlukem z výrobních provoz�. 

6. Respektovat ochranná pásma (odstupové vzdálenosti) kolem vysokého nap�tí, pr�myslové 
výroby, zem�d�lských závod�, h�bitova (viz zák. �. 256/2001 Sb. o poh�ebnictví - § 17, 
odst.2), pro t�žbu nerostných surovin, komunikací, letišt� atd. – ochranná pásma 
vyplývající ze zákon� a vyhlášek jsou respektována, výrobní areály stanovená ochranná 
pásma nemají, letišt� se v �ešeném území nenachází. 
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Krajská hygienická stanice Ol. kraje:  

V souladu s § 77 zákona 258/2000 Sb. se souhlas váže na spln�ní t�chto podmínek:  

l)P�i vzniku nových ploch smíšených, lokalit pro bydlení v návaznosti na nové plochy pro re-
kreaci, ploch pro pr�myslovou a zem�d�lskou výrobu, p�ípadn� navazujících úpravách do-
pravního systému (sm�rové úpravy na silnicích III/4562 a III/4563, nové odstavné a parko-
vací plochy, místní obslužné komunikace, nové garáže, zastávky autobusové dopravy atd.) 
v obci �i odstran�ní n�kterých dopravních závad m�že dojít v t�chto lokalitách ke zm�nám 
zát�že obytné zástavby hlukem z dopravy, sportovní, obchodní �i výrobní �innosti. Této sku-
te�nosti je t�eba v�novat v budoucnu p�i stavebním �ízení zvýšenou pozornost s p�ihlédnu-
tím ke zpracování nových hlukových map a novým výpo�t�m v hlukových studiích. Tuto zá-
t�ž je nutno zohlednit a navrhnout ú�inná protihluková opat�ení, p�ípadn� stavební plochy 
pro obytnou zástavbu již nyní vypustit. Zvýšenou pozornost je pot�eba v�novat rovn�ž druhu 
podnikatelské �innosti ve výrobní a smíšené zástavb� ve vztahu ke zm�nám zát�že obytné zá-
stavby možným produkovaným hlukem (nutno navrhnout rovn�ž ú�inná protihluková opat-
�ení, p�ípadn� stavební plochy pro obytnou zástavbu rovn�ž vypustit-viz § 30 zákona �. 
258/2000 Sb. a §§ 11 a 12 na�ízení vlády �. 272/2011 Sb. – opat�ení týkající se ochrany 
uzdraví obyvatel p�ed hlukem). 

  Jde o obecné pžadavky, které vesm�s nejsou obsahem územního plánu – podrobnosti ne-
p�íslušející územnímu plánu. P�ípustné a nep�ípustné využití jednotlivých funk�ních 
ploch je stanoveno v rozsahu, který stavební zákon pro územní plán p�ipouští. 

2)Je bezpodmíne�n� nutno zajistit zásobování pitnou vodou do lokalit pro novou zástavbu, 
zajistit a navrhnout p�ípadná nová ochranná pásma vod. zdroj� a respektovat stávající (§ 3 
zákona �.258/2000 Sb. a § 4 vyhlášky �. 252/2004 Sb. - opat�ení týkající se ochrany zdraví 
obyvatel p�i zajišt�ní dodávky pitné vody za dodržení rozsahu požadovaných ukazatel�). 

  Pro nové zastavitelné plochy je navrženo rozší�ení vodovodní sít�, stávající ochranná pás-
ma vodních zdroj� jsou respektována, návrh nových ochranných pásem není zapot�ebí.  

3)Hlu�né provozy vymístit mimo obytnou zónu, up�esnit zp�sob a druh podnikatelské �innosti 
v návaznosti na obytnou zástavbu (viz § 30 zákona �. 258/2000 Sb. a §§ 11 a 12 na�ízení 
vlády �. 272/2011 Sb. - opat�ení týkající se ochrany uzdraví obyvatel p�ed hlukem). 

  V �ešeném území nejsou hlu�né provozy, které by bylo nutno vymístit z obytné zástavby. 
P�ípustné a nep�ípustné využití jednotlivých funk�ních ploch je stanoveno tak, aby obytná 
zástavba nebyla obt�žována hlukem. 

4)Navrhnout a respektovat ochranná pásma (odstupové vzdálenosti) kolem vysokého nap�tí, 
lé�ebných zdroj�, ZPF, lesa, p�ípadných d�tských za�ízení, budov sloužících k t�lovýchov-
ným a rekrea�ním ú�el�m, pr�myslové výroby, zem�d�lských závod�, školských za�ízení, 
budov sloužících k obytným, zdravotnickým a potraviná�ským ú�el�m, h�bitova (viz zák. 
�. 256/2001 Sb. o poh�ebnictví - § 17 odst.2), p�ípadn� pro t�žbu nerostných surovin, komu-
nikací, železnice atd. - opat�ení týkající se ochrany uzdraví obyvatel nap�. p�ed hlukem 
a dalšími noxami výše neuvedenými. 

  Územní plán nenavrhuje ochranná pásma, ta jsou stanovena zákony, vyhláškami, rozhod-
nutími apod. Stanovená ochranná pásma jsou respektována. 
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Požadavky civilní ochrany 

7. V obci nejsou evidovány zvláštní zájmy z hlediska civilní ochrany, obrany a bezpe�nosti 
státu. Stanovit podmínky pro zajišt�ní civilní ochrany. Respektovat zdroje požární vody. 

Bere se na v�domí, jde o obecné požadavky. 

Hasi�ský záchranný sbor Ol. kr. K vytvo�ení podmínek pro správnou �innost integrovaného 
záchranného systému je nutné zejména v oblasti funk�nosti systému ochrany obyvatelstva vy-
tvo�it podmínky pro vzd�lávání, varování a informování ob�an�. Dále se v�novat rozvoji 
a ochran� kritické infrastruktury, která je nezbytnou sou�ástí pot�eb pro udržitelný rozvoj 
posuzovaného území. Nedílnou sou�ástí musí být zohledn�ní dopadu nov� p�ipravovaných 
�ešení na funk�ní systém ochrany obyvatelstva hendikepovaných a zdravotn� postižených ob-
�an� a na rozvoj systému ochrany obyvatelstva v turistických a rekrea�ních oblastech.  

P�i �ešení zastavitelných ploch zohlednit další vývoj jak nových staveb, tak bývalých výrob-
ních a skladovacích areál� p�edevším z pohledu bezpe�nosti obyvatelstva (nebezpe�í vzniku 
požár�, mimo�ádných událostí s únikem nebezpe�ných látek atd.).  

Dopravní infrastrukturu požadujeme �ešit i z pohledu bezpe�nosti obyvatelstva, které je ohro-
ženo zejména hustotou silni�ního provozu a p�epln�ním ulic zaparkovanými vozidly. Totální 
nepr�jezdnost pro vozidla zasahujících složek IZS vede k zamezení možnosti poskytnout ne-
zbytnou a státem garantovanou pomoc obyvatelstvu. Stavby nových komunikací v�etn� úprav 
komunikací stávajících by m�ly odpovídat požadavk�m na zajišt�ní p�íjezdu a p�ístupu tech-
niky složek integrovaného záchranného systému v�etn� t�žké techniky jednotek požární 
ochrany, a to i v návaznosti na nástupní plochy u objekt�, kde jsou technickými a právními 
p�edpisy požadovány. S tímto souvisí i �ešení odstavných a parkovacích ploch v nových rozvo-
jových plochách, zejména u bytové výstavby.  

V technické infrastruktu�e p�i �ešení zásobování vodou požadujeme navrhnout i zásobování 
vodou k hasebním ú�el�m, a to v souladu s p�íslušnými technickými a právními p�edpisy. 
V lokalitách, které nebudou pokryty požární vodou ze stávajících odb�rných míst, ani z po-
žárních vodovod�, vytvo�it podmínky pro výstavbu a údržbu jiných zdroj� požární vody (po-
žární nádrže, studny, odb�rní místa z vodních ploch atd.).  

P�i �ešení zásobování plynem doporu�ujeme �ešit návrhy hlavních tras plynovod� i s ohledem 
na bezpe�nost ob�an�. 

Bere se na v�domí, požadavky nad rámec �ešení územního plánu. 

Ochrana p�ed povodn�mi

8. Respektovat záplavové území �erného potoka a jeho aktivní zónu, stanovit podmínky 
v záplavovém území. 

Záplavové území �erného potoka je stanoveno zcela mimo zastav�né území, kde se žád-
ná výstavba nenavrhuje ani nep�ipouští. 

i) Požadavky a pokyny pro �ešení hlavních st�et� zájm� a problém� v území  

1. Prov��it a p�ípadn� zapracovat do územního plánu konkrétní zám�ry a požadavky obce 
a ob�an�, uvedené v P�íloze �. 1 – P�ehled zám�r� a požadavk� k zapracování do územní-
ho plánu a vyzna�ené v P�íloze �. 2 – Problémový výkres – viz vyhodnocení v bod� d)6.   

2. Jednozna�n� vymezit prvky územního systému ekologické stability – spln�no. 
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3. �ešit st�ety zájm� a problémy v území vyplývající z ÚAP ORP Jeseník – viz vyhodnocení 
v bod� b)1. 

j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch p�estavby s ohledem na obnovu 
a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose   

1. �ešené území se nenachází na rozvojové ose ani v rozvojové oblasti – bere se na v�domí. 

2. V grafické �ásti vymezit zastavitelné plochy, které budou tvo�it plochy vhodné k zastav�ní 
a plochy p�estavby. V textové �ásti uvést jejich charakteristiku. 

Spln�no. 

3. Nenavrhovat nové plochy bydlení v odlou�ených lokalitách bez návaznosti na zastav�né 
území – spln�no s výjimkou zastavitelné plochy �. Z25, která je situována mimo souvis-
lou zástavbu obce; do územního plánu je zapracována na základ� schváleného zadání. 

k) Požadavky na vymezení ploch a koridor�, ve kterých bude uloženo prov��ení zm�n 
jejich využití území studií   

1. Pokud to návrh urbanistické koncepce rozvoje �ešeného území bude vyžadovat, vymezit 
plochy a koridory, ve kterých bude uloženo prov��ení zm�n jejich využití území studií.  

Navržené �ešení nevyžaduje vymezení ploch nebo koridor�, ve kterých bude uloženo 
prov��ení zm�n jejich využití území studií. 

l) Požadavky na vymezení ploch a koridor�, pro které budou podmínky pro rozhodo-
vání o zm�nách jejich využití stanoveny regula�ním plánem  

1. Pokud to návrh urbanistické koncepce rozvoje �ešeného území bude vyžadovat, vymezit 
plochy a koridory, pro které budou podmínky pro rozhodování o zm�nách jejich využití 
stanoveny regula�ním plánem.   

Navržené �ešení nevyžaduje vymezení ploch nebo koridor�, ve kterých budou podmínky 
pro rozhodování stanoveny regula�ním plánem. 

m)  Požadavky na vyhodnocení vliv� územního plánu na udržitelný rozvoj území  

1. Do �ešeného území zasahuje v EVL Rychlebské hory – Sokolský h�bet, v �ásti lesního 
území, které je stabilizované a není dot�eno žádnými zám�ry. Nep�edpokládá se, že navr-
žené zám�ry budou mít vliv na životní prost�edí, proto není stanoven požadavek na vyhod-
nocení vliv� na udržitelný rozvoj. 

Žádná stanovená pta�í oblast se v �ešeném území nenachází. 

Stanovisko Krajského ú�adu, životní prost�edí: 

-v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona: 

Koncepce (návrh zadání ÚP) nem�že mít samostatn� nebo ve spojení s jinými koncepcemi 
významný vliv na p�íznivý stav p�edm�tu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 
ani pta�í oblasti. 
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Zd�vodn�ní: Orgán ochrany p�írody vycházel z koncepce „Návrh zadání územního plánu 
Stará �ervená Voda“. Do zájmového území zasahuje evropsky významná lokalita (dále 
„EVL“) CZ0714086 Rychlebské hory – Sokolský h�bet, kde je p�edm�tem 11 typ� p�írodních 
stanoviš� a dva evropsky významní živo�ichové. Koncepce neobsahuje žádné �innosti, které by 
mohly na jmenované EVL ovlivnit její p�edm�ty ochrany. Na základ� posouzení koncepce 
lze tak konstatovat, že koncepce nem�že mít p�ímé, nep�ímé �i sekundární vlivy na p�edm�ty 
ochrany lokalit soustavy NATURA 2000. 

Bere se na v�domí. 

-podle § 10i odst. 3 zákona o posuzování vliv� na životní prost�edí 

Z posouzení obsahu návrhu zadání, na základ� kritérií uvedených v p�íloze �. 8 zákona o po-
suzování vliv� na životní prost�edí a vyjád�ení v�cn� p�íslušných odd�lení odboru životního 
prost�edí a zem�d�lství Krajského ú�adu Olomouckého kraje, provedl krajský ú�ad, jako do-
t�ený orgán ve smyslu stavebního zákona, posouzení vliv� územn� plánovací dokumentace 
na životní prost�edí podle § 10i odst. 3 zákona o posuzování vliv� na životní prost�edí, s ná-
sledujícím záv�rem: „územní plán Stará �ervená Voda“ je nezbytné a ú�elné komplexn� po-
suzovat z hlediska vliv� na životní prost�edí.  

Nedílnou sou�ástí �ešení „územního plánu Stará �ervená Voda“ v dalším stupni územn� plá-
novací dokumentace bude: Vyhodnocení vliv� územního plánu na životní prost�edí zpracova-
né, na základ� § 19 odst. 2 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu 
(stavební zákon), v rozsahu p�ílohy stavebního zákona, autorizovanou osobou dle § 10i odst. 
4 zákona o posuzování vliv� na životní prost�edí. Vyhodnocení vliv� na životní prost�edí musí 
postihnout vlivy navrhovaných zm�n na složky životního prost�edí a na ve�ejné zdraví. Sou-
�ástí vyhodnocení bude i návrh p�ípadných opat�ení k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci 
negativních vliv� na životní prost�edí a ve�ejné zdraví. Vyhodnocení vliv� na životní prost�edí 
bude zpracováno zejména s ohledem na: - Posouzení dopad� investi�ního zám�ru na krajinný 
ráz, na významné krajinné prvky, ovlivn�ní hydrologických pom�r�. - Stávající a budoucí zá-
t�ž zájmového území hlukem a imisemi. - Bude vypracována kapitola Záv�ry a doporu�ení 
v�etn� návrhu stanoviska dot�eného orgánu ke koncepci s uvedením výroku, zda lze z hlediska 
negativních vliv� na životní prost�edí s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem 
souhlasit, souhlasit s podmínkami v�etn� jejich up�esn�ní, anebo nesouhlasit. - Vyhodnocení 
záboru ZPF a nár�stu dopravy. - V p�ípad� konceptu - variantní �ešení zám�r�, ur�ení po�adí 
jednotlivých variant z hlediska vliv� na životní prost�edí, ve kterém jsou jednotlivé varianty 
p�ípustné a za jakých podmínek jsou p�ípustné, v�etn� p�ípadných kompenza�ních opat�ení, 
která by mohla tyto negativní vlivy zmírnit nebo úpln� eliminovat.  

Návrh �ešení územn� plánovací dokumentace, v�etn� vyhodnocení vliv� na životní prost�edí 
p�edá po�izovatel (v listinné a elektronické podob�) krajskému ú�adu pro ú�ely vydání stano-
viska k vyhodnocení vliv� na životní prost�edí. Zd�vodn�ní: P�edm�tem �ešení územního plá-
nu jsou funk�ních ploch bydlení pro výstavbu RD, sb�rného dvora, cvi�išt� pro hasi�e, víceú-
�elového h�išt�, ploch pro rozvoj výroby, agroturistiku, parkoviš� a chodník� a ploch pro vý-
stavbu v�trných elektráren. Krajský ú�ad uplatnil požadavek na zpracování posouzení územ-
ního plánu z hlediska vliv� na životní prost�edí (SEA) zejména z d�vodu ploch pro výstavbu 
v�trných elektráren. 3 S ohledem na obecnost ÚPD (jen obecný popis zám�r� v n�m �ešených 
bez konkrétních parametr�) sou�asn� krajský ú�ad upozor�uje, že tímto stanoviskem není 
dot�ena povinnost investora – oznamovatele zám�ru postupovat ve smyslu ustanovení § 6 
a následujících tohoto zákona, upravujících posuzování vliv� na životní prost�edí, pokud bu-
dou tyto zám�ry napl�ovat ustanovení § 4 zákona o posuzování vliv� na životní prost�edí. 
Posouzení vliv� zám�ru na životní prost�edí je pak jedním z podklad� v následujících �ízeních 
dle zvláštních právních p�edpis�. 
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V rámci od�vodn�ní ÚP bude zpracováno vyhodnocení vliv� ÚP na udržitelný rozvoj území 
v rozsahu dle p�ílohy �. 5 k Vyhlášce 500/2006 Sb.  

Spln�no, Vyhodnocení vliv� Územního plánu Stará �ervená Voda na udržitelný rozvoj 
území je zpracováno jako samostatný elaborát. 

n) Požadavek na zpracování konceptu, v�etn� požadavk� na zpracování variant 

1. Územní plán bude zpracován bez konceptu �ešení a bez variant.   

 Bere se na v�domí. 

p) Požadavky na uspo�ádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo�ádání obsahu 
jeho od�vodn�ní s ohledem na charakter území a problémy k �ešení v�etn� m��ítek 
výkres� a po�tu vyhotovení 

1. Územní plán bude zpracován v souladu se zákonem �. 183/2006 Sb., o územním plánová-
ní a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a s jeho provád�cími vyhláškami (vy-
hláška �. 500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, územn� plánovací dokumen-
taci  a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti, vyhláška �. 501/2006 Sb., o obec-
ných požadavcích na využívání území, ve zn�ní vyhlášky �. 269/2009 Sb.). 

2. Elaborát územního plánu Stará �ervená Voda bude mít dv� �ásti :  

•••• I. Návrh územního plánu  
•••• II. Od�vodn�ní územního plánu  

I. Návrh územního plánu bude obsahovat :  

I.A Textovou a tabulkovou �ást  
II.B Grafickou �ást :  

 1. Výkres základního �len�ní území           1 : 5000 
 2. Hlavní výkres                  1 : 5000 
 3. Výkres dopravy                1 : 5000 
 4. Výkres vodního hospodá�ství            1 : 5000 
 5. Výkres energetiky a spoj�             1 : 5000 
 6. Výkres ve�ejn� prosp�šných staveb, opat�ení a asanací    1 : 5000  

II. Od�vodn�ní územního plánu bude obsahovat :  

I.A Textovou a tabulkovou �ást  
II.B Grafickou �ást  

 7. Koordina�ní výkres                1 : 5000 
 8. Výkres p�epokládaných zábor� p�dního fondu       1 : 5000  

9. Výkres širších vztah�              1 : 50 000 

Spln�no, dopln�na je ješt� �ást III. Vyhodnocení vliv� Územního plánu Stará �ervená 
Voda na udržitelný rozvoj území.  

3. Územní plán Stará �ervená Voda bude p�edán: 

- v tišt�né form� - ve fázi Návrh ve 2 vyhotoveních, výsledný územní plán po vydání ve 4 
vyhotoveních   
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- ve dvou vyhotoveních na CD nosi�i: grafická �ást ve formátech shp a pdf, textová �ást 
ve formátech doc, xls a pdf. 

Grafická �ást bude odpovídat požadavk�m Metodiky digitálního zpracování územn� plá-
novací dokumentace v Olomouckém kraji, tj. datový model-metodika MINIS 2.2 digitální 
zpracování ÚPD. 

Spln�no. 

Úpravy návrhu Územního plánu Stará �ervená Voda po projednání dle § 50 stavebního 
zákona 

     M�Ú Jeseník, odbor stavebního ú�adu, majetku a investic (dále jen "po�izovatel"), jako 
ú�ad územního plánování p�íslušný podle § 6 odst. 1 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen "stavební 
zákon"), projednal v souladu s § 50 stavebního zákona návrh Územního plánu Stará �ervená 
Voda. Po�izovatel ve spolupráci s ur�eným zastupitelem, v souladu s § 51 odst. 1 stavebního 
zákona, vyhodnotil výsledky projednání návrhu ÚP dle § 50 stavebního zákona a zpracoval 
požadavky pro opravu návrhu územního plánu. 

Požadavky byly spln�ny takto:  

KUOK-Ochrana p�írody 

- sjednotit názvy prvk� územního systému ekologické stability s jejich názvy užívanými 
ZUR OK – spln�no  

- plochu Z4 vypustit z návrhu, plochu Z3 z�stane ponechána, doplnit od�vodn�ní na str. 51 
pro� se umis�uje na tomto míst� – spln�no, plocha �. Z4 byla vypušt�na, od�vodn�ní pro 
plochu �. Z3 je dopln�no 

- doplnit podmínku k oplocení obory – zachovat pr�chodnost krajinou – spln�no, podmín-
ka je dopln�na do kap. E.3 Prostupnost krajiny a do tab. �. 20 Plochy obory NO. 

KUOK-Ochrana zem�d�lského p�dního fondu 

- u navržené zastavitelné plochy Z9 – VS stanovit závazné po�adí zm�n v území (etapizace) 
v rozsahu minimáln� dvou etap zástavby, tj. I. krok stanovit v návaznosti od stávající plo-
chy VS sm�rem severním po plochu VZ – stávající fa Agro. II. krok – zástavba od VS 
sm�rem jižním postupn� k Z 10 – spln�no. 

KÚOK-Odbor SR  

1. U ploch VZ a VS v kap. F, tab. 10, 11 upravit-vypustit text v p�ípustném využití „stavby 
pro komer�ní výrobu energie“, kterými mohou být v�trné elektrárny (VTE), které ale 
nejsou dle krajské US-VTE na území obce povoleny – spln�no, text je upraven, výstavba 
v�trných elektráren je stanovena jako využití nep�ípustné. 

2. Doplnit ve výkrese širších vztah� jevy, náležející do podrobnosti ÚP s p�esahem do sou-
sedících k.ú. (nap�. VN 22 kV, lokální ÚSES, apod.) – spln�no. 

Vymezení K86 prov��it a up�esnit jeho vymezení p�i hranici s obcí �eská Ves dle ÚAP, kde 
je vymezeno i na území obce Stará �ervená Voda – v Zásadách územního rozvoje Olo-
mouckého kraje je nadregionální biokoridor K86 vymezen t�sn� za hranicí obce Stará �er-
vená Voda, na území obce �eská Ves; v Územním plánu �eské Vsi je vymezen zcela na 
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území obce �eská Ves. Do Územního plánu Stará �ervená Voda proto biokoridor K86 není 
zapracován.  

�GS, Správa oblastních geolog�  

Dokumentaci upravit dle požadavk� v p�íloze, p�im��en� v rámci ÚP. 

V textové �ásti II.A Od�vodn�ní územního plánu jsou opraveny chybné údaje o poddolova-
ných územích a hlavních d�lních dílech v kap. E.1, oddílech a) P�írodní podmínky – Ne-
rostné suroviny, poddolovaná a sesuvná území a e) Limity využití území. V Koordina�ním 
výkrese jsou upraveny zákresy poddolovaných území a hlavních d�lních d�l a dopln�ny 
zákresy prognózních zdroj�, a to podle aktuálních podklad� �eské geologické služ-
by(www.geology.cz). Radonové riziko – informace o údajn� nam��ených extrémních hod-
notách nemá zpracovatel k dispozici, proto nejsou do této kapitoly dopln�ny. Do kapitoly 
E.1 d) Kulturní a historické hodnoty území jsou dopln�ny informace o t�žb� kameniva 
ve Staré �ervené Vod�.  

AOPK-Krajské st�edisko Olomouc 

Zohlednit v textu p�ípustného využití území v kap. F tab. �. 14 návrhu text o „p�írod� blízká 
protipovod�ová opat�ení pro obnovu reten�ního potenciálu nivy“ – dopln�no.

Do p�ípustného využití pro stavby a za�ízení související s protipovod�ovými opat�eními dále 
doplnit: revitalizace vodních tok� a niv – dopln�no.

Up�esnit hranice NRBC Smolný v souladu s aktuálním vymezením v ZÚR OK. Vymezení 
na hranice lesních pozemk� a zmenšení plochy biocentra v prostoru podél �erveného potoka 
v bezprost�ední návaznosti na zastav�né území obce upravit jen pokud je zohledn�no v ZUR 
OK a v daném m��ítku z�etelné. 

Spln�no, vymezení NRBC Smolný v územním plánu je ponecháno v souladu s vymezením 
v ZÚR OK v platném zn�ní, s up�esn�ním do podrobnosti katastrální mapy (na hranice 
parcel).  

Obec Stará �ervená Voda 

- na �ástech parcel �. 584/1, 584/2 a 584/3, (souhrnné vým�ry 9879 m2) vymezit novou 
plochu (mimo OP lesa) s využitím SV, o vým��e cca 2500 m2, pro 1 RD, viz zákres – 
spln�no, vymezena zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská SV �. Z26; její vyme-
zení bylo up�esn�no s Obcí Stará �ervená Voda, vým�ra je 3100 m2

- vypustit �ást plochy Z21 za potokem z d�vodu nutnosti budování p�ístupu p�es vodní tok 
– spln�no  

- vypustit plochy Z18 a Z14 – spln�no  

- vypustit �ást plochy P14, �ást se za�lení k ploše Z20 z d�vodu rozlivové zóny vodního 
toku – spln�no   

- rozší�it plochu P15 sm�rem k jihu (na zastavitelnou), podél cesty, z vým�ry 0,06 na 0,08 
ha – spln�no  

- vypustit plochu Z11 dle požadavku obce, nahradit plochou NS – spln�no. 
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Povodí Odry 

plocha Z3-od�vodnit umíst�ní – spln�no, viz kap. E.2.1 Základní urbanistická koncepce. 

Lesy �R 

- plochu Z25 posunout a vymezit podél stávající plochy VZ mimo OP lesa – spln�no  

- doplnit návrh p�eložení ú�elových komunikací dle požadavku, viz zákres – spln�no. 

Nad rámec uvedených požadavk� jsou provedeny následující úpravy: 

- z grafické �ásti jsou vypušt�na ochranná pásma (PHO I a PHO II) vodního zdroje �. 1 
na pozemku parc. �. 2070 v k.ú. Stará �ervená Voda – 2x4 bj, která byla zrušena opat-
�ením obecné povahy M�stského ú�adu Jeseník ze dne 16. 4. 2014 a je vypušt�n zákres 
uvedeného vodního zdroje, který zanikl 

- v tabulkách ploch zem�d�lských NZ, lesních NL a smíšených nezastav�ného území NS 
je jako p�ípustné využití dopln�no – stavby a za�ízení pro t�žbu a zpracování nerostných 
surovin ve stanovených dobývacích prostorech; a to na základ� stanoviska odboru 
územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj a �eského bá�ského ú�adu ze dne 
11. 1. 2007, podle kterého je rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru ve smyslu § 27 
odst. 6 zákona �. 44/1988 Sb., o ochran� a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
zárove� rozhodnutím o využití území a s odvoláním na ustanovení § 80 odst. 2 písm. b) 
rozhodnutím o zm�n� využití území. 

Úpravy návrhu Územního plánu Stará �ervená Voda po projednání dle § 52 stavebního 
zákona 

Na základ� výsledk� ve�ejného projednání byly provedeny následující úpravy: 

- zastavitelná plocha bydlení hromadného Z12 byla zredukována tak, aby nezasahovala 
do ochranného pásma vodního zdroje 

- byla provedena díl�í úprava vymezení regionálního biokoridoru ÚSES 826 (R1) v míst�
pr�chodu zastav�ným územím 

- byly provedeny úpravy p�ípustného a nep�ípustného využití pro plochy zem�d�lské NZ 

- byly provedeny úpravy zákresu hlavních odvod�ovacích za�ízení a dopln�ny údaje k t�mto 
za�ízením 

- do Od�vodn�ní územního plánu Stará �ervená Voda, kapitoly I., byly dopln�ny záv�ry 
vyhodnocení vliv� Územního plánu Stará �ervená Voda na udržitelný rozvoj území 

- do výkresu �. 9. Výkres širších vztah� byl dopln�n zákres vodovodního �adu z �erné Vody.   
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D. VÝ�ET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU �EŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S OD�VODN�NÍM POT�EBY JEJICH 
VYMEZENÍ 

     V Územním plánu Stará �ervená Voda nejsou vymezeny žádné zám�ry nadmístního vý-
znamu, které nejsou obsaženy v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní 
Aktualizace �. 1. 
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E. KOMPLEXNÍ ZD�VODN�NÍ P�IJATÉHO �EŠENÍ V�ETN� VYBRANÉ 
VARIANTY 

E.1  Východiska navrženého �ešení – p�írodní, sociodemografické, kulturní                             
a urbanistické hodnoty území, limity využití území 

a) P�írodní podmínky  

• Geomorfologická charakteristika  

Tvary reliéfu mnohdy významn� ovliv�ují možnosti využití území a jeho zástavby, nap�. 
náklady na budování technické infrastruktury, náklady na její údržbu (zejména v zim�) a ná-
sledn� i možnosti využití území. Nejvyšší nadmo�ské výšky dosahuje �ešené území na jihu –  
Sokolský vrch 967,3 m n.m, Láze�ský vrch 806,9 m n. m., Klen 777,6 m n. m.; v�tšina zá-
stavby se nachází v nadmo�ské výšce 290 až 340 m n.m. 

Na území obce je patrná antropogenní �innost projevující se ve tvarech reliéfu, zejména 
po t�žb� kamene a kaolínu v minulosti. V sou�asnosti se zachovala pouze t�žba žuly. Vlastní 
zastav�né území obce je mírn� �lenité, zástavba se rozkládá zejména podél toku �erveného 
potoka s menšími vrstvami sediment�.  

�lenitý reliéf jižní �ásti �ešeného území a výrazn� �lenit�jší horské okolí vytvá�í atraktivní 
podmínky pro rozvoj rekreace. Geologické podmínky výrazn�ji neovliv�ují využití �ešeného 
území.  

�ešené území se z hlediska geomorfologického �len�ní nachází v následujících geomorfo-
logických jednotkách:  

provincie: �eská vyso�ina 
subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava 
                   oblast: Krkonošsko-jesenické podh��í 
                                celek:  Žulovská pahorkatina (v�tšina �ešeného území) 
                                          podcelek: Žulovská pahorkatina 
                                                   okrsek:  �ervenovodská pahorkatina 

jižní a jihovýchodní �ást �ešeného území, zejména k.ú. Nová �ervená Voda: 

                  oblast: Jesenická oblast 
                                celek:  Rychlebské hory 
                                          podcelek: Sokolský h�bet                                                   

východní okraj �ešeného území, k.ú. Stará �ervená Voda: 
                  oblast: Jesenická oblast 
                                celek:  Zlatohorská vrchovina 
                                          podcelek: B�lská pahorkatina                                                

• Významné geologické lokality       

     V �ešeném území se nacházejí t�i významné geologické lokality: 

- Nová �ervená Voda (ID 2577) – opušt�ný lom na sv�tlý drobn� až st�edn� zrnitý bioti-
tický monzogranit

- Kaolinový odkliz u Vidnavy (ID 2579) – kaolinové ložisko, ukázka t�žby kaolinu povr-
chovými dobývkami, transportní štola s vle�kou do blízké šamotárny; profil glacifluviál-
ními kvarterními sedimenty
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- St�íbrný vrch u Nové �ervené Vody (ID 2580) – morfologicky nápadná, 30 m vysoká 
kuželovitá elevace tvo�ená sekvencí vápenato-silikátových hornin až krystalického vápen-
ce a migmatit�; horniny jsou nejlépe odkryty v n�kolika opušt�ných a zarostlých l�mcích 
na krystalický vápenec p�i východním úpatí St�íbrného vrchu.

• Klimatické podmínky 

V�tšina �ešeného území leží v mírn� teplé klimatické oblasti MT 7 a MT 9, jižní �ást 
ve vyšších polohách v klimatické oblasti chladné CH 7. Léto je zde pom�rn� dlouhé, mírné 
až teplé, zima mírná, s vyšším množstvím sn�hu, dlouhá – výrazn� v závislosti na nadmo�ské 
výšce. Ro�ní úhrn srážek na této náv�trné stran� Hrubého Jeseníku je nadpr�m�rný.  

Vybrané klimatické charakteristiky oblastí CH 7, MT 7 a MT 9 

CH 7 MT 7 MT 9 
Po�et letních dn�: 10 –30 30-40 40-50 
Po�et mrazivých dn�: 140 – 160 110-130 110-130 
Pr�m�rná teplota v lednu: -3 až -4°C -2 až -3 -3 až -4 
Pr�m�rná teplota v �ervenci: 15 – 16°C 16 – 17°C 17 – 18°C 
Srážkový úhrn ve vegeta�ním období: 500 – 600 mm 400 – 450 mm 400 – 450 mm 
Srážkový úhrn v zimním období: 350 – 400 mm 250 – 300 mm 250 – 300 mm 
Po�et dn� se sn�hovou pokrývkou: 100-120 60-80 60-80 

Relativní �etnost sm�ru v�tr� v %

sm�r S SV V JV J JZ Z SZ klid 
�etnost v % 6,9 5,5 4,8 3,1 6,2 26,9 16,4 10,4 19,8 

V �ešeném území výrazn� p�evládá jihozápadní a západní proud�ní v�tr�. 

• Nerostné suroviny 

V �ešeném území se nacházejí následující výhradní ložiska, chrán�ná ložisková území 
a dobývací prostory nerostných surovin: 

�íslo Název  Surovina Zp�sob               
t�žby 

I� Organizace 

CHLÚ 
09910101 

Vidnava I. jíly, kaolin d�ív�jší  
povrchová 

25358847 ProGeo                   
Consulting s.r.o., 

Zlaté Hory 
B 3099101 Vidnava     
CHLÚ 
06720000 

Nová �ervená Voda kámen                
pro hrubou      

a ušlechtilou 
kamenickou 

výrobu 

sou�asná  
povrchová 

26849887 Kamenolom 
Nová �ervená 

Voda s.r.o.,                
Praha 

DP 70886 Nová �ervená Voda     
B 3067200 Nová �ervená Voda     

Vysv�tlivky: CHLÚ – chrán�né ložiskové území 
   DP – dobývací prostor 
   B – výhradní ložisko 

Organizace – název organizace vlastnící t�žební oprávn�ní, p�ípadn� název 
organizace pov��ené ochranou a evidencí ložiska  
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     Dále se v �ešeném území vyskytují nebilancovaná ložiska scheelitu (N 5052300 Vápenná 
a N 5051900 Lu�ní potok – Liš�í vrch) a grafitu (N 5052200 �eská ves) a evidované pro-
gnózní zdroje k�emene (Q 9082200 Stará �ervená Voda), dekora�ního kamene Q 9407100 
Nová �ervená Voda – Kamenitý) a stavebního kamene (Q 928800 Nová �ervená Voda – 
Jest�ábí vrch). 

• Poddolovaná území, d�lní díla, sesuvná území 

Na �ešeném území se nachází n�kolik poddolovaných území,  která jsou poz�statkem 
hornické �innosti v minulosti: 

Klí� Název Stá�í  Surovina Rozsah  
4228 Dolní �ervená Voda p�ed i po 1945 kaolin ojedin�lá 
4220 Nová �ervená Voda 1 p�ed i po 1945 cín-wolframová ruda ojedin�lá 
4218 Nová �ervená Voda 2 po r. 1945 polymetalické rudy ojedin�lá 
4232 Nová �ervená Voda 3 neznámé polymetalické rudy ojedin�lá 
4191 Nová �ervená Voda 4 po r. 1945 grafit ojedin�lá 

V �ešeném území se dále nacházejí evidovaná hlavní d�lní díla: 

Klí� Název Lokalita Surovina Druh díla Rok                  
ukon�ení 
provozu 

29112 Šachtice 44 Klen grafit šachta po r. 1945 

29110 Šachtice 48 Klen grafit šachta po r. 1945 
29122 Vidnava – jáma Vidnava – nový lom kaolin šachta po r. 1945 
29120 Divo�ák – jáma Divo�ák nezjišt�ná šachta neznámé 

Sesuvná území se v �ešeném území nenacházejí. 

• P�írodní hodnoty  

Krajinný celek 

Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1 spadá obec Sta-
rá �ervená Voda do krajinného celku Javornické úpatí (Nisské Slezsko). Jde o vrcholn�
st�edov�kou zem�d�lskou krajinu. Na jihozápadu je celek ohrani�en h�ebenem Rychlebských 
hor a na severu je krajina otev�ena až k Sudetskému podh��í. 

V tomto krajinném celku je žádoucí udržení typické sídelní struktury dlouhých spádnico-
vých �et�zových vsí v rovinách a úbo�ích, obklopených otev�enou zem�d�lskou krajinou 
s dominantní zem�d�lskou funkcí, v úpatí výrazn� p�echázejících v krajinu lesozem�d�lskou. 
Je nutno rozvíjet fenomén menších singularit (vyt�žené a �asto zatopené lomy a doly, úzké 
poto�ní nivy apod.). 
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Soustava Natura 2000 

Na �ešené území zasahuje lokalita soustavy Natura 2000: 

• Evropsky významná lokalita Rychlebské hory – Sokolský h�bet 

• Kód lokality: CZ0714086 

• Rozloha lokality: 8045,7786 ha 

• Vyhlášeno: Na�ízením vlády �.132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým 
se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, zm�n�no Na�ízením vlády 
ze dne 26. �íjna 2009, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných 
lokalit, ve zn�ní na�ízení vlády �. 301/2007 Sb. 

• Charakteristika: Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené 
jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, aktivní vrchovišt�, jeskyn�
nep�ístupné ve�ejnosti, lokalita netopýra velkého (Myotis myotis) a vrápence malého 
(Rhinolophus hipposideros).

Památný strom  

    V k.ú. Nová �ervená Voda se nachází památný strom – Lípa velkolistá (Tilia platyphyl-
los), po levé stran� komunikace sm�r Stará �ervená Voda – Nová �ervená Voda, u domu 
�.p. 112. Obvod kmene 675 cm, výška 21 m, stá�í cca 350 – 450 let. 

Významné krajinné prvky  

V rámci obecné ochrany p�írody a krajiny dle zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody 
a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, mají zvláštní postavení významné krajinné prvky –
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné �ásti krajiny, které utvá�ejí její typický 
vzhled nebo p�ispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou obecn�
lesy, rašeliništ�, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné �ásti krajiny, které p�í-
slušný orgán ochrany p�írody zaregistrují podle §6 zákona.  

Významné krajinné prvky musí být chrán�ny p�ed poškozením a ni�ením. Využívají se 
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich 
stabiliza�ní funkce. K zásah�m, které by mohly vést k poškození nebo zni�ení významného 
krajinného prvku nebo ohrožení �i oslabení jeho ekologicko-stabiliza�ní funkce, si musí ten, 
kdo takové zásahy zamýšlí, opat�it závazné stanovisko orgánu ochrany p�írody. Mezi takové 
zásahy pat�í zejména umis�ování staveb, pozemkové úpravy, zm�ny kultur pozemk�, 
odvod�ování pozemk�, úpravy vodních tok� a nádrží a t�žba nerost�. 

Registrované významné krajinné prvky se v �ešeném území nenacházejí.

 b) Životní prost�edí  

• Zne�išt�ní ovzduší  

Zne�išt�ní ovzduší je obvykle nejvýrazn�jším problémem obcí a jednotlivých sídel 
z hlediska ochrany životního prost�edí. Zna�ný vliv na kvalitu ovzduší v obcích mají obvykle 
velké zdroje zne�išt�ní v širším regionu, které jsou však v p�ípad� �ešeného území v�tšinou 
vzdálené.  
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     V �ešeném území má negativní vliv na �istotu ovzduší doprava a místní, p�edevším ma-
lé a st�ední zdroje zne�išt�ní. Situaci p�ízniv� ovliv�uje plynofikace obce, obecn� nep�ízniv�
p�sobí zejména nestabilní cenová (dota�ní) politika v oblasti paliv. P�i použití d�eva a uhlí 
pro vytáp�ní dochází ke zvýšení emisí �ástic, polyaromatických uhlovodík� a t�žkých kov�. 
Pokud je v lokálních topeništích spalován odpad, dochází navíc k emitování nebezpe�ných 
dioxin�. Možnosti omezení negativních vliv� dopravy jsou na úrovni obcí pom�rn� omezené 
a �asto finan�n� náro�né (údržba zpevn�ných ploch, zkvalitn�ní a p�eložky komunikací 
apod.).  

     V pr�b�hu 90. let 20. století bylo v regionu zaznamenáno významné snížení koncentrací 
škodlivin v p�ízemních vrstvách atmosféry i emisí vypoušt�ných ze stacionárních zdroj�. 
Na celkovém sestupném trendu množství emisí ze zdroj� zne�iš�ování se vedle postupných 
hospodá�ských zm�n výrazn� projevila �ada opat�ení ke snížení emisí realizovaných provozo-
vateli zdroj� a postupná zm�na palivové základny u všech kategorií stacionárních zdroj�. 
Obecný vývoj v posledních letech však z hlediska vývoje kvality ovzduší není p�íliš p�íznivý 
a je nejednozna�ný. 

V roce 2009 byla provedena Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni 
zóny Olomouckého kraje (CITYPLAN spol. s r.o.) a Aktualizace rozptylové studie Olo-
mouckého kraje (Mgr. Josef Ambrož pro APAZ GROUP s.r.o., Olomouc). Globálním cílem 
PZKO je zajistit na celém území Olomouckého kraje kvalitu ovzduší spl�ující zákonem sta-
novené požadavky (imisní limity a cílové imisní limity) a p�isp�t k dodržení závazk�, které 
�eská republika p�ijala v oblasti omezování emisí zne�iš�ujících látek do ovzduší (národní 
emisní stropy). Pom�rn� novým dokumentem je Hodnocení imisní situace v Olomouckém 
kraji pro pot�eby Krajského regula�ního �ádu (�HMÚ Ostrava, 2010).  

Podle Sd�lení odboru ochrany ovzduší MŽP v letech 2005 – 2010 o vymezení oblastí 
se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) nepat�ilo �ešené území k oblastem se zhoršenou 
kvalitou ovzduší, nedocházelo zde k p�ekro�ení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí.  
V úvahu je však t�eba brát skute�nost, že na hodnocení v jednotlivých letech mají významný 
vliv i klimatické podmínky a pro jednotlivé lokality pak zejména možnosti jejich odv�trání, 
�etnost výskytu inverzí apod.   

S ohledem na obytnou funkci �ešeného území a stávající situaci z hlediska kvality ovzduší 
je nezbytné zabezpe�it udržení a pokud možno i zlepšení stávající kvality ovzduší, zejména 
p�im��en� posuzovat povolování umíst�ní dalších zdroj� zne�išt�ní ovzduší v �ešeném území, 
prosazovat optimální �ešení v oblasti dopravy (zkvalitn�ní a p�im��ená údržba komunikací 
a zpevn�ných ploch, výsadba ochranné zelen�) a novou bytovou výstavbu navrhovat mimo 
málo prov�trávané inverzní sníženiny podél vodních tok� a intenzivn� využívané komunika-
ce. 

• Zne�išt�ní vod 

     Územím obce Stará �ervená Voda protékají �erný potok, �ervený potok, Kop�ivový po-
tok a K�emená�. Na území Staré �ervené Vody se m��í jakost vod na �erveném potoce 
v profilu ústí. 

     Kvalita povrchových vod v �í�ním systému �ešeného území je pravideln� hodnocena pod-
nikem Povodí Odry, s.p. Hodnocení jakosti vody v profilu �erveném potoce – ústí za rok 
2009 – 2010 (podle Zprávy o jakosti vody v tocích za rok 2010, Povodí Odry, Ostrava 2011)  
je následující: 
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     �ervený potok jako p�ítok �erného potoka byl kvalitativn� sledován v profilu ústí. Voda 
je celkov� podle vybraných ukazatel� klasifikována II. t�ídou jakosti, a to vlivem vyšší kon-
centrace organických látek (BSK5, CHSKCr) a celkového fosforu. Jinak je voda �istá, nevyka-
zuje žádné zne�išt�ní amoniakálním ani dusi�nanovým dusíkem (I.t�.) a i ve v�tšin� sledova-
ných ukazatelích fyzikáln� chemických je hodnocena p�evážn� nejlepší I. t�ídou jakosti. Podle 
po�tu nalezených termotolerantních koliformních bakterií je voda v �erveném potoku je hod-
nocena I. t�ídou jakosti jako �istá. 

• Radonové riziko 

Orienta�ní zat�íd�ní v�tších území do kategorie radonového indexu lze provést na základ�
údaj� z odvozených map radonového indexu. Podklad mapy vyjad�uje radonové riziko klasi-
fikované t�emi základními kategoriemi (nízké, st�ední a vysoké riziko) a jednou p�echodnou 
kategorií (nízké až st�ední riziko pro nehomogenní kvartérní sedimenty). 

Dle mapy radonového indexu lze konstatovat, že na �ešeném území p�evládá p�echodná 
kategorie st�edního radonového indexu, která se prolíná se st�ední kategorií a s vysokou 
kategorií radonového indexu. Podloží horniny klasifikované p�echodným indexem mají sice 
vyšší objemovou aktivitu radonu než horniny klasifikované nízkým indexem, ale radon díky 
nižší propustnosti a p�ítomnosti jílovitého pokryvu mén� proniká do objektu.   

c) Demografie    

• Sociodemografické podmínky  

Soudržnost spole�enství obyvatel území, jako jeden ze t�í hlavních p�edpoklad� (pilí��) 
udržitelného rozvoje území, vyplává p�edevším ze sociodemografických podmínek území. 
Obyvatelstvo, jeho bydlení a zam�stnanost (podmínky pro hospodá�ský rozvoj území) tvo�í 
vzájemn� propojený systém osídlení. Tento systém osídlení se postupn� vyvíjí, zna�nou setr-
va�nost má demografický vývoj a zejména vlastní systém bydlení.  Zam�stnanost (p�edevším 
v regionálním pohledu) má prvo�adý význam pro prosperitu v�tšiny sídel, v�etn� �ešeného 
území. Analýza tohoto vzájemn� propojeného systému je podkladem pro formulování kon-
cepce rozvoje území obce (prognózy vývoje po�tu obyvatel a bilance vývoje bytového fon-
du). Prognóza pak je východiskem pro p�im��ený návrh ploch pro bydlení a navazující opti-
malizaci technické infrastruktury obce. Prognózy v územních plánech jsou obvykle mírn�
optimistickým odhadem optimálního vývoje. 

     Úvodem je pot�eba p�ipomenout, že poslední s�ítání 2011 zahájilo p�echod od evidence 
trvalého k obvyklému bydlení (jedním z hlavních impuls� zde byly požadavky Eurostatu). 
Charakteristiky obyvatel podle trvalého bydlišt� a povolení p�echodného pobytu (cizinci) byly 
podkladem pro p�edb�žné výsledky s�ítání, podle obvyklého bydlišt� pak pro definitivní vý-
sledky s�ítání. Tento údaj má deklarativní charakter, pro jeho odvození byla ur�ující deklara-
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ce na s�ítacím formulá�i týkající se faktického bydlišt� osoby (bez ohledu na formální místo 
trvalého pobytu, resp. povoleného p�echodného pobytu); vyhodnocovány byly i další infor-
mace o faktickém bydlišti p�ed rokem, údaje o míst� trvalého pobytu, resp. povoleného p�e-
chodného pobytu, a míst� se�tení. Tyto definitivní údaje ze s�ítání mnohem lépe odpovída-
jí požadavku na postižení skute�ného po�tu obyvatel (i charakteristik bydlení) v území.
Na rozdíl od minulých s�ítání se p�edb�žné a definitivní výsledky liší metodicky, nikoliv 
zp�esn�ním údaj�. Následující analýza podmínek území je s ohledem na tyto definitivní údaje 
aktualizována. 

U �ešeného území se projevují na jeho demografickém a sídelním vývoji p�edevším: 

• Nevýhodná dopravní poloha v okrajovém regionu u státní hranice s Polskem.  

• Dlouhodob� omezené možnosti hospodá�ského rozvoje regionu, projevující se v poklesu 
po�tu obyvatel již p�ed 1. sv�tovou válkou, kdy v�tšina obcí v jiných regionech vykazova-
la výrazný r�st. 

• Omezujícím faktorem i v sou�asnosti je vysoká úrove� nezam�stnanosti v obci i v širším 
regionu, hospodá�ské problémy zejména Javornicka a Vidnavska. 

     Pro vývoj po�tu obyvatel v minulosti (po r. 1869, prvním moderním s�ítání obyvatel) je 
charakteristický dlouhodobý pokles, který výrazn� urychlily d�sledky druhé sv�tové války. 
K mírnému poklesu po�tu obyvatel docházelo až do období p�ed cca 10 lety, p�edevším 
v d�sledku migrace mladých rodin.   

Vývoj po�tu obyvatel od roku 1869 v jednotlivých sídlech �ešeného území je patrný z násle-
dující tabulky. 

Dlouhodobý vývoj po�tu obyvatel  (zdroj: �SÚ) 

skute�nost prognóza 
rok                     1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2012 2025 
celkem                  2235 2108 2101 958 922 794 723 681 654 687 700 
Nová �. 
Voda 

812 868 791 445 422 327 318 267   

Stará                      
�. Voda 

1423 1240 1310 513 500 467 405 414   

    V �ešeném území bylo na za�átku roku r. 2012 687 obyvatel (podle pr�b�žné evidence 
�SÚ, založeném na trvalém bydlišti). Po�et obyvatel v posledních letech mírn� roste, i p�es 
mírnou opravu po�tu obyvatel provedenou na základ� výsledk� s�ítání. Vývoj po�tu obyvatel 
vykazuje v jednotlivých letech pom�rn� zna�né výkyvy, svou roli v jednotlivých letech hraje 
i výstavba byt� v jednotlivých letech, která je také nerovnom�rná. 

     Vývoj po�tu obyvatel po r. 2001 v �ešeném území (zdroj: �SÚ) 

rok stav 1.1. narození zem�elí 
p�ist�ho-

valí 
vyst�ho-

valí 
p�irozená 

m�na 
saldo 

migrace 
zm�na 
celkem 

2001 659 6 4 16 27 2 -11 -9 
2002 650 5 11 33 8 -6 25 19 
2003 669 7 6 13 14 1 -1 - 
2004 669 10 8 9 23 2 -14 -12 
2005 657 5 9 29 20 -4 9 5 
2006 662 7 8 10 28 -1 -18 -19 
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2007 643 14 8 20 13 6 7 13 
2008 656 7 9 31 10 -2 21 19 
2009 675 7 6 8 16 1 -8 -7 
2010 668 7 5 26 4 2 22 24 

Oprava s ohledem na výsledky s�ítání 2011 -10 
2011 682 3 7 31 22 -4 9 5 
2012 687 

Pr�m�r 2001-2011 7 7 21 17 0 4 4 

   Celkov� je vývoj po�tu obyvatel po r. 2001 v �ešeném území p�ízniv�jší než 
v p�edcházejícím desetiletí; projevují se tak p�ízniv�jší obecné demografické podmínky i po-
ptávka po bydlení v obcích s p�íznivým životním prost�edím. P�ím�stské obce p�edstavují 
v sou�asnosti nejrychleji rostoucí skupinu sídel v �R, naopak vlastní m�sta vykazují poklesy 
po�tu obyvatel.  

    V�ková struktura obyvatel �ešeného území byla v minulosti p�íznivá. Podíl p�edproduk-
tivní v�kové skupiny (0 – 14 let) byl v r. 2011(definitivní výsledky s�ítání) 17,0 % (23,8 % 
v r. 1991), p�i srovnatelném pr�m�ru �R – 15,5 % (21,0 % v r. 1991). Podíl obyvatel v po-
produktivním v�ku byl v r. 2011 v �ešeném území 12,4 %, zatímco pr�m�r �R byl nep�íz-
niv�jší – 14,8 %. Po�et d�tí 0 – 14 let v �ešeném území poklesl ze 162 v r. 1991 na 113 na 
za�átku roku 2011, byl však vyšší než v roce 2001 (111 d�tí). V dlouhodobém výhledu podíl 
obyvatel nad 65 let dále mírn� poroste, podíl d�tí bude stagnovat �i mírn� klesat, tj. i p�i even-
tuálním mírném r�stu po�tu obyvatel do r. 2025 bude absolutní po�et d�tí nejspíše klesat, 
v lepším p�ípad� stagnovat. 

Obyvatelstvo a jeho v�ková struktura (zdroj: �SÚ, definitivní výsledky s�ítání 2011)

Územní jednotka 
Obyvatelstvo 

celkem 
Obyvatelstvo  
v�k  0 – 14 let 

Obyvatelstvo  
v�k  15 – 64 let 

Obyvatelstvo   
v�k  65 a více let 

�eská republika abs. 1 289 217 199 306 895 024 190 911 

% 100 % 15,5 % 69,4 % 14,8 % 
Olomoucký kraj abs. 628430 90401 434573 101647 

% 100 % 14,4 % 69,2 % 16,2 % 
Stará �ervená Voda abs. 663 113 466 82 

% 100 % 17,0 % 70,3 % 12,4 % 

Z následující tabulky je patrný rozdíl mezi definitivními a p�edb�žnými výsledky s�í-
tání. Definitivní údaj o celkovém po�tu obyvatel je o více než 3 % nižší (z metodických d�-
vod�, které byly popsány v p�edchozím textu). Pro sledování po�tu obyvatel mezi s�ítáním 
jsou k dispozici pouze evidence obyvatel (obce a �SÚ) vycházející z trvalého bydlišt�, tyto 
údaje je pot�eba hodnotit jako mírn� navýšené.  Problémy s p�esností evidence obyvatel jsou 
v �R dlouhodobé, mají problematické dopady zejména do rozpo�tového ur�ení daní, které je 
rozhodujícím zp�sobem ovlivn�no tímto parametrem.  

Vývoj v�kové struktury a po�tu obyvatel v �ešeném území a srovnání s �R  
(zdroj: �SÚ, p�edb�žné výsledky s�ítání 2011) 

v�ková skupina – s�ítání  26. 3. 2011 1. 3. 2001 3. 3. 1991 
obyvatel 688 654 681 
0 –14 let (p�edproduktivní) 118 111 162 
15 – 64 let (produktivní) 479 461 458 
65+ let (poproduktivní) 91 82 61 
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Stárnutí obyvatel – nep�íznivý vývoj v�kové struktury se dlouhodob� promítá do poklesu 
pot�eb školských za�ízení a naopak r�stu poptávky po sociáln� zdravotních za�ízeních, zejmé-
na do oblasti komunitního plánování.  Je však nutno p�ipomenout, že rozsah poptávky po so-
ciálních službách je citlivý na nastavení sociálního systému a sociální soudržnost obyvatel 
území.  

Vzhledem k vývoji po�tu obyvatel v posledních letech, rozvojovým podmínkám obce 
a obecným tendencím v rozvoji osídlení je možno p�edpokládat do r. 2025 další stagnaci 
až mírný nár�st po�tu obyvatel na cca na 700 obyvatel. Limitujícími faktory jsou zejména 
nabídka disponibilních stavebních pozemk� pro bydlení a hospodá�ské podmínky regionu.   

• Hospodá�ské podmínky 

    Jak již bylo uvedeno, pro rozvoj �ešeného území má velký význam nabídka pracovních 
míst a úrove� nezam�stnanosti v celém regionu pohybu za prací. Údaje z roku 1991 uvád�ly 
353 ekonomicky aktivních obyvatel v obci. V r. 2001 bylo vykázáno 314 ekonomicky aktiv-
ních osob, p�i�emž za prací vyjížd�lo 112 osob, dojížd�lo 35 osob. Saldo pohybu za prací 
bylo a dlouhodob� je záporné. Podle výsledk� s�ítání z r. 2011 po�et ekonomicky aktivních 
mírn� vzrostl na 323 osob.  

     Po�et pracovních míst v �ešeném území stagnuje, v sou�asnosti je zde asi 160 pracov-
ních míst, a to p�edevším ve službách, výrob� a zem�d�lství. Obyvatelé obce vyjížd�jí 
za prací p�edevším do Žulové, Jeseníku a okolních obcí. Možnosti pohybu za prací jsou ome-
zené dopravní polohou i malou nabídkou pracovních míst v okolí. 

Ekonomická aktivita obyvatel (zdroj: �SÚ, p�edb�žné výsledky s�ítání 2011) 

Územní jednotka 
Obyvatelstvo 

celkem 

Ekonomicky 
aktivní 
celkem 

Ekonomicky                   
aktivní –                

zam�stnaní 
Nezam�stnanost 

�eská republika abs. 10 436 560 5 080 573 4 580 714 499 859 

% 100 % 48,7 % 43,9 % 9,8 %
Olomoucký kraj abs. 628430 303992 268013 35979 

% 100 % 48,4 % 42,6 % 11,8 %
Stará �ervená               

Voda 
abs. 663 323 253 70 

% 100 % 48,7 % 38,2 % 21,7 %

     Na za�átku roku 2011 bylo v �ešeném území 70 nezam�stnaných, míra nezam�stnanosti 
byla cca 22 %, výrazn� vyšší než pr�m�r �R (kolem 10 % ve srovnatelném období). Okres 
Jeseník pat�í z hlediska dlouhodobé úrovn� nezam�stnanosti k výrazn� postiženým okres�m, 
nadpr�m�rn� p�i srovnání celé �eské republiky. Nep�íznivým faktorem je mimo jiné dopravní 
poloha obce na hranici s Polskou republikou. Z celkového pohledu je pot�eba vnímat ome-
zené možnosti zam�stnanosti obyvatel jako jeden z rozhodujících negativních faktor�
pro rozvoj �ešeného území, omezující r�st po�tu trvale bydlících obyvatel. 

• Bydlení  

    V �ešeném území bylo na za�átku roku 2011 211 obydlených byt�, v r. 2001 (podle vý-
sledk� s�ítání) zde bylo 217 trvale obydlených byt�, z toho 187 v rodinných domech. Neo-
bydlených byt� v r. 1991 bylo 37, individuálních rekrea�ních objekt� 5. Ke druhému byd-
lení, zahrnujícímu v sob� i rekrea�ní bydlení v �ásti individuálních rekrea�ních objekt�, je 



45

podobn� jako v jiných obcích využívána zna�ná �ást formáln� neobydlených byt� (byty 
nejsou vyjmuty z bytového fondu). Rozsah druhého bydlení je odhadován v sou�asnosti na 
cca 55 jednotek druhého bydlení, p�i�emž je pot�eba vnímat i problémy klasifikace druhého 
bydlení zejména s ohledem na charakter n�kterých chat a i jinak obyvatelných objekt�. 

Bydlení v �ešeném území – v�etn� širšího srovnání    
(zdroj: �SÚ, SLDB 2011 – podle obvyklého bydlišt�, vlastní výpo�ty)

výsledky 
s�ítání 

obyvatel 
celkem 

obydlené 
domy 

obydlené 
byty 

obyvatel/ byt byt�/d�m 

Stará �ervená 
Voda 

definitivní 663 177 211 3,14 1,19 

�R definitivní 10 436 560 1 800 084 4 104 735 2,54 2,28 

Bytový fond (�SÚ, s�ítání 2001)

územní jednotka byty                  
celkem 

trvale obydlené neobydlené byty pr�m�rné 
stá�í celkem   bytových 

domech 
v rodinných                         

domech 
 celkem nezp�sobilé 

k bydlení 
  �R 4366293 3827678 2160730 1632131 538615 53196 47 
 okres Jeseník  16164 14530 6906 7338 1634 181 50 
obec celkem 263 217 27 187 46 17,5% 35 
Nová �ervená Voda 103 79 11 67 24 23,3% 22 
Stará �ervená Voda 160 138 16 120 22 13,8% 13 

     R�st bytové výstavby nenastal v �ešeném území ani po r. 2000. Rozsah bytové výstavby 
v jednotlivých letech kolísá a dlouhodob� je velmi nízký, což je patrné i z následující tabulky. 

Bytová výstavba v �ešeném území po r. 2000 (zdroj: �SÚ) 

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
dokon�ené 
byty 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

     V následující tabulce jsou uvedeny údaje o vývoji po�tu dom�, v�etn� neobydlených do-
m�, v jednotlivých cenzech po r. 1991. Nár�st obydlených rodinných dom� nastal i p�es vel-
mi nízkou bytovou výstavbu, výrazn� rostl i podíl neobydlených rodinných dom�. Pouze 3 
domy byly deklarovány jako nezp�sobilé k bydlení (2011). I když nejsou k dispozici defini-
tivní výsledky s�ítání z r. 2011 (o neobydlených bytech), je možné reáln� p�edpokládat pokra-
�ující expanzi druhého bydlení v �ešeném území, což se samoz�ejm� projevuje ve vysokém 
úbytku obydlených byt�.  

Domovní fond (zdroj: �SÚ, p�edb�žné výsledky s�ítání 2011)

 26.3.2011 1.3.2001 3.3.1991 
 domy celkem 235 229 220 
 z toho obydlené 182 186 183 

 z toho 
 rodinné domy 173 176 169 
 bytové domy 7 7 14 

neobydlené domy celkem 53 43 37 
  z toho rodinné domy 53 42 36 
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Pro �ešené území do r. 2025 uvažujeme: 

1) S odpadem cca 5 – 10 byt� ve všech formách, p�edevším p�em�nou �ásti rodinných do-
m� na druhé bydlení a pro jiné využití. Demolice budou tvo�it  pouze malou �ást odpadu 
byt�, tzn. že je možno uvažovat s pom�rn� nízkou intenzitou odpadu trvale obydlených 
byt� – asi 0,3 % ro�n� z celkového výchozího po�tu byt� (tj. s životností byt� jako 
hrubých staveb p�ekra�ující 150 let, p�i�emž tato hrubá stavba tvo�í mén� než 50 % celé 
hodnoty stavby a sou�asn� zna�ná �ást instalací a vybavení domu/bytu se m�ní v mnohem 
kratší period�, nap�. po 20 – 40 letech). 

2) S pot�ebou 5 – 10 byt� pro zlepšení úrovn� bydlení, p�edevším pro pokrytí nárok�
vznikajících v d�sledku poklesu pr�m�rné velikosti domácnosti, což bude p�edstavovat 
nejv�tší �ást z celkové „pot�eby“ nových byt�. Tato p�edevším demograficky odvozená 
pot�eba však do r. 2025 nebude pln� uspokojena, limitujícím prvkem je koup�schopná po-
ptávka. Je možné o�ekávat i mírný r�st soužití cenzových domácností, které však nelze 
ve vesnickém území považovat za jednozna�n� negativní jev, ur�ení jeho p�irozené míry 
je problematické. Soužití domácností snižuje nároky na sociáln� zdravotní služby a je 
do jisté míry i p�irozenou reakcí na snižování pr�m�rné velikosti domácností (r�st podílu 
jedno�lenných domácností d�chodc� a samostatn� žijících osob). Kone�ný po�et bilanco-
vaných nov� získaných byt� je nutno redukovat i s ohledem na odhad koup�schopné po-
ptávky v regionu. 

3) S pot�ebou cca 5 byt� pro eventuální p�ír�stek po�tu obyvatel. 

     V �ešeném území je reálné b�hem o�ekávané platnosti územního plánu (tj. cca do r. 
2025) získání celkem cca 20 nových byt�. Sou�asn� je však pro p�im��ené fungování trhu 
s pozemky doporu�ena výrazná p�evaha nabídky pozemk� nad o�ekávanou poptávkou, cca 
o 100 %. �ást pozemk� z nabídky odpadne už p�i projednání územního plánu, pozd�ji z ma-
jetkoprávních �i jiných neodhadnutelných d�vod� nemusí být nabídnuty k prodeji a zástavb�.  

Vývoj po�tu obyvatel a byt� v �ešeném území

 obec-�ást obce obyvatel byt� úbytek  byt�
 rok 2012 2025 2012 2025 do r. 2025 
   celkem 680 700 215 225 5 – 10 
z toho v BD 65 60 25 25 - 

nových byt� do r. 2025 druhé bydlení 

v bytových     
domech (BD) 

v rodinných    
domech (RD) 

obytných jednotek 

obec r. 2012 r. 2025 
Stará �ervená               

Voda 
0 20 55 cca 60 

     Mírný nár�st druhého bydlení o cca 5 byt� se realizuje zejména formou „odpadu“ trvale 
obydlených byt�.  
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d) Kulturní a historické hodnoty území  

První písemná zmínka o obci pochází z listiny hlásící se k roku 1291, avšak popisující stav 
v letech 1266 – 1268. Tehdy se ozna�uje jako "Rutta aqua". N�mecká podoba Rotin Was-
ser se p�ipomíná poprvé roku 1373. Na po�átku 15. století je ves ozna�ována jako zpola pustá. 
V té dob� se v okolí údajn� dobývalo st�íbro. Ves pat�ila k biskupskému hradu Kaltenštejn 
a po jeho zániku k Otmuchovu a nakonec k Frýdberku. Postupn� bylo kolonizováno i zales-
n�né okolí a p�ed rokem 1560 byla vysazena nová �ást vsi, která byla vratislavskými biskupy 
ozna�ena jako Nová �ervená Voda. 

Již roku 1305 je zmi�ováno zdejší zákupní fojtství. Z jeho majetku, soust�ed�ného kolem 
tzv. Dolního dvora, se postupn� vyvinul samostatný statek Dolní �ervená Voda. V�tšina vsi 
však z�stala v majetku vratislavských biskup� a byla spravována nejd�íve z Kaltenštejna, 
po jeho zni�ení z Otmuchova a pozd�ji z Vidnavy. S Vidnavou pak byla �ervená Voda kon-
cem 15. století zastavována. Nakonec tvo�ila sou�ást panství Jánský Vrch. 

Kostel zasv�cený p�vodn� Nanebevzetí P. Marie pochází z 13. století a poprvé se p�ipomí-
ná roku 1305.  

Ves utrp�la pr�chody vojsk za t�icetileté války a tábo�ením vojsk za slezských vá-
lek roku 1759. Po rozd�lení Slezska roku 1742 se ocitla na rakousko-pruské hranici. Kolem 
roku 1770 byly v sousedství Dolní �ervené Vody, která se uvádí jako další díl vsi již roku 
1722, založeny osady Stachlovice a Johanka. 

T�žba nerost�, rozší�ená na Jesenicku od po�átku 19. století, zasahovala na území obce 
spíše okrajov� – v Dolní �ervené Vod� se t�žil kaolín, kamenivo se t�žilo hlavn� ve Staré 
�ervené Vod�.  

Nemovité kulturní památky  

     V Úst�edním seznamu nemovitých kulturních památek �R jsou evidovány následující 
objekty:  

�. 32405/8-2147    Kostel Božího T�la se sloupem s k�ížem, k�titelnicí (kropenkou)                
a sloupem Nejsv�t�jší Trojice 
parc. �. 120 st., 2445/9 

/1    Kostel Božího T�la, parc. �. 120 st. 
                 V jádru  ran�  gotický  jednolodní  kostel  ze 13.  století,  upravený                  

v  1.  polovin�  18.  století.  V presbytá�i  uchovány fragmenty  p�vodních 
fresek  ze 13. století. 

/2    Sloup s k�ížem, parc. �. 120 st. 
                               Ran�  barokní  sloup  z  r.  1666,  sou�ást areálu  kostela. 

/3    K�titelnice (kropenka), parc. �. 2445/9 
                               Barokní  kamenická  práce  z  po�átku 18. století,  sou�ást areálu kostela. 

/4    Sloup Nejsv�t�jší Trojice, parc. �. 2445/9 
Barokní skulptura z po�átku  18. století (r. 1713)  s reliéfem  sv. Jana                 
Nepomuckého, sou�ást  areálu  kostela. 

      



48

Dále se v �ešeném území nacházejí památky místního významu: 

– k�íže, kapli�ky, boží muka, pomníky 
– kaple ve Farském lese 
– kostelík v Nové �ervené Vod�
– figurální pomník padlým v I. sv�tové válce od socha�e Josefa Obetha z roku 1929 
– Stará a Nová kaolinová jáma (povrchové doly na kaolinit); v druhé z nich železni�ní tunel 

s portálem s pilastry z roku 1921. 

V územn� analytických podkladech SO ORP Jeseník je evidován architektonicky vý-
znamný objekt – panství, záme�ek, park; jde o bývalý lovecký záme�ek v Dolní �ervené 
Vod�, dnes sou�ást zem�d�lského areálu.

V obci jsou vymezeny t�i lokality s vyšší pravd�podobností výskytu archeologických 
situací – zahrnují centrální �ást Staré �ervené Vody, zástavbu Nové �ervené Vody a prostor 
kaolinových lom� na severním okraji obce.   

e) Limity využití území 

Limity využití území omezují zm�ny v území z d�vod� ochrany ve�ejných zájm�; vyplý-
vají z právních p�edpis� nebo jsou stanoveny na základ� zvláštních právních p�edpis�, p�íp. 
vyplývají z vlastností území. 

Limity využití území obce Stará �ervená Voda jsou: 

• limity využití území, vyplývající ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje: 

- vymezení nadregionálního biocentra �. 89 Smolný 

- vymezení regionálního biocentra �. 483 Kamenný vrch 

- vymezení regionálního biokoridoru �. 826 

• limity využití území, vyplývající z právních p�edpis� a správních rozhodnutí:  

- Evropsky významná lokalita Rychlebské hory – Sokolský h�bet, vymezená na�íze-
ním vlády �. 132/2005 Sb., ve zn�ní na�ízení vlády �. 301/2007 Sb. 

- památný strom v�etn� ochranných pásem dle ustanovení § 46 zákona �. 114/1992 
Sb.,  o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�:

- Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), k. ú. Nová �ervená Voda

- významné krajinné prvky dle ustanovení § 6 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�í-
rody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� – lesy, rašeliništ�, vodní toky, rybníky, 
jezera, údolní nivy

- vzdálenost 50 m od okraje lesa dle zákona �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n�
a o dopln�ní n�kterých zákon� (lesní zákon)

- nemovité kulturní památky dle zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�:  

- �. 32405/8-2147    Kostel Božího t�la se sloupem s k�ížem, k�titelnicí (kropen-
kou) a sloupem Nejsv�t�jší Trojice, parc. �. 120 st., 2445/9, k.ú. Stará �ervená 
Voda 

- ochranné pásmo h�bitova 100 m od hranice pozemku dle zákona �. 256/2001 Sb., 
o poh�ebnictví a o zm�n� n�kterých zákon�
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- výhradní ložiska, chrán�ná ložisková území a dobývací prostory, dle zákona 
�. 44/1988 Sb., o ochran� a využití nerostného bohatství (horní zákon): 

-   B 3099101 Vidnava 

-   B 3067200 Nová �ervená Voda 

-   CHLÚ 09910101 Vidnava I. 

-   CHLÚ 06720000 Nová �ervená Voda 

-   DP 70886 Nová �ervená Voda 

- poddolovaná území, dle zákona �. 44/1988 Sb., o ochran� a využití nerostného bohat-
ství (horní zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhlášky MŽP �. 363/1992 Sb., 
o zjiš�ování starých d�lních d�l a jejich registru:  

- 4228 Dolní �ervená Voda  

- 4220 Nová �ervená Voda 1 

- 4218 Nová �ervená Voda 2 

- 4232 Nová �ervená Voda 3 

- 4191 Nová �ervená Voda 4 

- ochranná pásma silnic II/456, III/4562 a III/4563 15 m od osy komunikace 
v nezastav�ném území dle zákona �. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn�-
ní pozd�jších p�edpis�   

- ochranná pásma vodovodních a kanaliza�ních �ad� 1,5 m/2,5 m (do DN 500 v�et-
n�/nad DN 500) od vn�jšího líce potrubí dle zákona �. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích  pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�

- ochranná pásma vodních zdroj� dle zákona �. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n�
n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�: 

- ochranná pásma I. a II. stupn� vodních zdroj� stanovená rozhodnutím ONV 
v Šumperku ze dne 24. 11. 1982, �.j. voda/3099/R/238/82/Ko/233 

- ochranné pásmo II. stupn� vodního zdroje �eská Ves stanovené rozhodnutím 
ze dne 16. 8. 2000, �.j. 2461/2000/RŽP/R/146/Vo/231/2 

- ochranná pásma vedení VN 22 kV – bez izolace 7 (10) m od krajního vodi�e (údaj 
v závorce platí pro vedení realizovaná p�ed 1. 1. 1995), dle zákona �. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích a o zm�-
n� n�kterých zákon� (energetický zákon),  ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

- ochranná pásma vedení VN 22 kV – pro vodi�e s izolací základní/pro kabelové 
vodi�e – 2/1 m od krajního vodi�e, dle zákona �. 458/2000 Sb., o podmínkách podni-
kání a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon�
(energetický zákon),  ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

- ochranná pásma stožárových trafostanic VN/NN 7 (10) m od objektu (údaj 
v závorce platí pro za�ízení realizovaná p�ed  1. 1. 1995), dle zákona  �. 458/2000 Sb.,  
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích a o zm�-
n� n�kterých zákon� (energetický zákon),  ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

- ochranná pásma zd�ných/vestav�ných trafostanic VN/NN  2 /1m od objektu, 
dle zákona �. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
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v energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon),  ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�

- ochranná pásma VTL plynovod� 4 m od povrchu potrubí, dle zákona �. 458/2000 
Sb., o podmínkách  podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích 
a o zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon),  ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

- ochranná pásma STL plynovod� 1 m od povrchu potrubí, dle zákona �. 458/2000 
Sb., o podmínkách   podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích 
a o zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon),  ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

- bezpe�nostní pásma VTL plynovod� 40/20/15 m od povrchu potrubí (pro DN nad 
150/ DN do 150/DN do100) dle zákona �. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon�
(energetický zákon),  ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (platí pro plynovody vybudované 
do r. 2009) 

- ochranná pásma vysokotlakých regula�ních stanic plynu  4 m od za�ízení dle zá-
kona �. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�  

- bezpe�nostní pásma vysokotlakých regula�ních stanic plynu 10 m od hranice oplo-
cení dle zákona �. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odv�tvích a o zm�n� n�kterých zákon� (energetický zákon),  ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�

- ochranná pásma podzemních telekomunika�ních vedení 1,5 m od krajního vedení, 
dle zákona �. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o zm�n� dalších zákon�

- radioreléové spoje dle zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon�. 

E.2 Komplexní zd�vodn�ní p�ijatého �ešení 

E.2.1 Základní urbanistická koncepce 

     �ešeným územím Územního plánu Stará �ervená Voda jsou t�i katastrální území – Dolní 
�ervená Voda, Stará �ervená Voda  a Nová �ervená Voda. Celková rozloha �ešeného 
území je 3661,33 ha, z toho 2124,36 ha, tj. 58,0 % zaujímají lesy. Zem�d�lské pozemky 
zaujímají rozlohu 1398,56 ha, tj. 38,2 % území obce; z toho je 1047,83 ha orné p�dy, 
tj. 74,9 %. 

     P�evládajícími funkcemi obce jsou funkce obytná a zem�d�lská, �áste�n� rekrea�ní, 
obslužná a výrobní.

Zástavba obce tvo�í souvislý pás ve sm�ru sever – jih podél toku �erveného potoka; její 
komunika�ní osu tvo�í v severní �ásti silnice III/4563, ve st�ední �ásti silnice II/456 a v jižní 
�ásti silnice III/4562. Centrum obce je situováno v prostoru k�ižovatky silnic II/456 a III/4563  
pod Kostelním vrchem kolem kostela  Božího t�la, který je významnou stavební dominan-
tou obce. 

     Obytnou zástavbu  obce tvo�í vesm�s  starší zem�d�lské usedlosti, dopln�né novými ro-
dinnými domy a  n�kolika bytovými domy. Nov�jší zástavba je soust�ed�na p�edevším 
ve Staré �ervené Vod�, která tvo�í st�ední �ást obce. Katastrální území Dolní �ervená Voda 
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zahrnuje severní okraj zástavby jen s n�kolika domy a areálem zem�d�lské výroby, katastrální 
území Nová �ervená Voda zaujímá jižní �ást �ešeného území (jižn� od k�ižovatky silnic 
II/456 a III/4562) s p�evážn� starší (p�vodní) zástavbou, která je dnes v �ad� p�ípad� využívá-
na k rekrea�ním ú�el�m. 

     V�tšina za�ízení ob�anské vybavenosti je soust�ed�na v centru obce, ve Staré �ervené 
Vod�. Je zde základní škola, mate�ská škola, obecní ú�ad, kulturní d�m s hospodou Na roz-
cestí a prodejnou, kostel, sportovní areál TJ Sokol, pošta, požární zbrojnice a další. V severní 
�ásti obce se krom� malé prodejny smíšeného zboží žádná za�ízení ob�anské vybavenosti 
nevyskytují, v jižní �ásti, v Nové �ervené Vod�, jsou dv� prodejny potravin a hospoda 
U dobré nálady.   

     Nový h�bitov je situován v odtržené poloze, na východní stran� Kostelního vrchu, 
cca 1 km od centra obce. Starý h�bitov, ležící v blízkosti kostela Božího t�la, je opušt�ný 
a zarostlý náletem. Významn�jší plochy ve�ejné zelen� se nacházejí v centru obce, v prostoru 
k�ižovatky silnic II/456 a III/4563 a v okolí základní a mate�ské školy. 

    Výrobní za�ízení p�edstavují p�edevším t�i  areály zem�d�lské výroby, situované na se-
verním okraji obce – v Dolní �ervené Vod�, v blízkosti centra obce a v Nové �ervené Vod�. 
Další výrobní areály jsou soust�ed�ny v centru obce, na jihovýchodním okraji Nové �ervené 
Vody je kamenolom. Další drobná výrobní za�ízení jsou roztroušena mezi obytnou zástav-
bou. 

     Rekrea�ní za�ízení v�tšího rozsahu v obci nejsou, jsou zde pouze rekrea�ní chalupy 
a rekrea�n� využívané obytné objekty, soust�ed�né vesm�s v jižní �ásti obce, v Nové �ervené 
Vod�. 

     Ze za�ízení technické vybavenosti  je v obci regula�ní stanice plynu a vodojem. V obci je 
�ada vodních nádrží – rybník� a zatopených bývalých lom�, dále jsou zde dv� obory.  

     Bývalá osada Johanka, ležící na hranici s Polskou republikou, je již pustá. 

Zastav�né území je vymezeno k 1. 5. 2014. 

Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je vytvo�ení podmínek pro budoucí rozvoj 
�ešeného území a vytvo�ení p�edpoklad� k zabezpe�ení udržitelného rozvoje v území. Hlavní 
zásadou navrženého �ešení byly požadavky na ochranu architektonických, urbanistických 
a p�írodních hodnot �ešeného území. 

Z hlediska budoucího rozvoje obce Stará �ervená Voda jsou hlavními prioritami dosta-
te�ná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu, podpora podnikání a zvyšování po�tu pra-
covních míst, rozvoj dopravní a technické infrastruktury, zlepšení kvality životního a obytné-
ho prost�edí a ochrana sídelní a krajinné zelen�. 

Obec Starou �ervenou Vodu je nutno vnímat jako stabilizované sídlo SO ORP Jeseník,
s vyváženým podílem obytných a výrobních funkcí. Rozvojové možnosti obce jsou podmí-
n�ny zachováním atraktivity bydlení a využitím rekrea�ního potenciálu �ešeného území i šir-
šího regionu. Základním problémem �ešeného území je nerovnovážný stav hospodá�ského 
pilí�e �ešeného území; posílení hospodá�ských podmínek je t�eba �ešit p�edevším s ohledem 
na kvalitu bydlení, rozvoj rekreace a infrastrukturní podmínky území (dopravní obslužnost 
lokalit) a na podmínky ochrany p�írody a krajiny.

Na základ� komplexního zhodnocení rozvojových p�edpoklad� (podmínek životního pro-
st�edí, hospodá�ských podmínek a podmínek soudržnosti obyvatel území) je p�edpokládán 
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mírný r�st po�tu obyvatel ve st�edn�dobém �asovém horizontu na cca 700 obyvatel 
v r. 2025, p�i odpovídajícím rozvoji obytných, výrobních, rekrea�ních a obslužných funkcí 
�ešeného území; pot�ebu nové bytové výstavby (pro trvalé bydlení) b�hem tohoto období 
odhadujeme asi na 20 byt�.

Základní bilance vývoje po�tu obyvatel a byt� slouží p�edevším jako podklad pro koncepci 
rozvoje ve�ejné infrastruktury a hodnocení p�im��enosti návrhu územního rozvoje jednotli-
vých funk�ních ploch, zejména pro bydlení a podnikání.

Návrh se soust�edil p�edevším na nalezení nových ploch pro obytnou výstavbu.
Pro rozvoj za�ízení ob�anského vybavení je vymezena plocha p�estavby v centru obce 
na míst� bývalé fary, pro posílení ekonomických podmínek území (pracovní p�íležitosti) 
jsou navrženy plochy pro rozvoj výroby a skladování. Sou�ástí návrhu je dopln�ní 
komunikací v lokalitách s navrženou výstavbou, návrh rozvoje sítí a za�ízení technické 
infrastruktury a vymezení územního systému ekologické stability.
  
     Z hlediska budoucího rozvoje �ešeného území jsou hlavními prioritami:

- dostate�ná nabídka ploch pro novou obytnou výstavbu  
- podpora podnikání a zvyšování po�tu pracovních míst 
- rozvoj rekrea�ních funkcí obce 
- zlepšení kvality životního a obytného prost�edí 
- ochrana ovzduší a vod 
- rozvoj sídelní a krajinné zelen�
- ochrana kulturních, historických a urbanistických hodnot. 

Navržená urbanistická koncepce respektuje stávající urbanistickou strukturu a charakter 
zástavby, tj. kompaktní sídelní útvar s p�evažující nízkopodlažní obytnou zástavbou, 
dopln�nou v centru sídla skupinami bytových dom� a s rozsáhlými výrobními areály, v Nové 
�ervené Vod� s významnou rekrea�ní funkcí. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v prvé �ad�
na nezastav�ných plochách uvnit� zastav�ného území (dostavby proluk) a v bezprost�ední 
a logické návaznosti na n�. V zájmu zachování kontinuity rozvoje �ešeného území jsou 
do územního plánu p�ebírány tém�� všechny rozvojové plochy, obsažené v platném územním 
plánu, s výjimkou n�kterých již neplatných zám�r�. 

Návrh koncepce rozvoje �ešeného území vychází z následujících zásad: 

- jsou respektovány architektonické, urbanistické a p�írodní hodnoty �ešeného území 
- je vymezen dostate�ný rozsah zastavitelných ploch pro novou obytnou výstavbu v�etn�

p�íslušných ve�ejných prostranství, zejména ploch ve�ejn� p�ístupné zelen�
- jsou navrženy plochy pro rozvoj ob�anského vybavení, zejména sportovních za�ízení 
- jsou navrženy plochy pro rozvoj výroby a skladování
- je navržen rozvoj dopravní a technické infrastruktury pro navržené zastavitelné plochy. 

Nejv�tší rozsah navržených zastavitelných ploch a ploch p�estavby p�edstavují plochy ur-
�ené pro obytnou výstavbu, a to v souladu s charakterem stávající zástavby vymezené jako 
plochy smíšené obytné venkovské SV. Jsou navrženy v lokalitách Sever (plochy �. Z1 a Z2), 
Pod Ov�ím vrchem (plocha �. P1), St�ed (plocha �. Z5), Pod Oborou (plocha �. P7), U Pošty 
(plochy �. Z13 a P8), Na Rozcestí (plochy �. Z15, Z16, Z17, P10 a P11), U Zahradnictví (plo-
cha �. P12), Pod Strážným vrchem (plochy �. Z19, Z20 a P14), Jih (plochy �. Z21, Z22, Z23, 
Z24, Z26 a P15) a U Statku (plochy �. Z25 a P16).    
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Stávající plochy bydlení v bytových domech BH z�stávají beze zm�ny, pro novou vý-
stavbu bytových dom� je vymezena zastavitelná plocha v lokalit� U Bytovek (plocha �. Z12) 
a plocha p�estavby v lokalit� Mate�ská škola (plocha �. P13).  

Stávající plochy ob�anského vybavení OV z�stávají beze zm�ny s tím, že jako plochy 
ob�anského vybavení OV jsou vymezeny pouze ty plochy, u nichž považujeme za ú�elné, aby 
pro stávající funkci z�staly zachovány (základní a mate�ská škola, obecní ú�ad, kulturní d�m); 
ostatní za�ízení jsou zahrnuta do ploch smíšených obytných venkovských SV a p�edpokládá-
me, že jejich využití se m�že zm�nit (jde o objekty a za�ízení, u nichž není d�vod, pro� by 
nemohly být využity nap�. pro bydlení). Pro rozvoj za�ízení ob�anského vybavení je navr-
žena pouze jedna plocha, a to plocha p�estavby v lokalit� Za Kostelem, na míst� bývalé 
fary (plocha �. P5). Využití této plochy není konkrétn� ur�eno.  

Stávající plochy ob�anského vybavení – t�lovýchovná a sportovní za�ízení OS z�stávají 
beze zm�ny, nové zastavitelné plochy jsou navrženy v centrální �ásti obce – zastavitelná plo-
cha v lokalit� Pod Kostelním vrchem je ur�ena pro rozší�ení sportovního areálu (plocha 
�. Z7), zastavitelná plocha v lokalit� Za Potokem je ur�ena pro vybudování h�išt� pro hasi�e 
(plocha �. Z10). 

Plochy ob�anského vybavení – h�bitovy OH zahrnují plochu stávajícího h�bitova a z�-
stávají beze zm�ny; h�bitov má dostate�né plošné rezervy i do budoucna. 

Plochy ve�ejných prostranství PV zahrnují p�edevším místní komunikace a ostatní ve�ej-
ná prostranství v obci; stávající plochy z�stávají zachovány, nová zastavitelná plocha je navr-
žena pro vybudování obslužné komunikace pro lokalitu St�ed I. (plocha �. Z6). 

Plochy ve�ejných prostranství – zele
 ZV stabilizují v území plochy ve�ejn� p�ístupné 
zelen�; stávající plochy z�stávají zachovány. Navržené plochy ve�ejných prostranství – 
zele
 ZV jsou ur�eny pro vybudování ve�ejn� p�ístupných ploch zelen� – park�. Jsou navrže-
ny jednak v návaznosti na stávající ve�ejnou zele� v lokalit� St�ed (plocha �. Z8), jednak 
na drobných plochách zbor� v lokalit� U Potoka  a U Pošty (plochy �. P2 a P9). 
K vybudování ve�ejné zelen� – parku je navržena také plocha bývalého h�bitova v centru obce 
za bytovými domy (plocha �. P6). 

Stávající plochy výroby a skladování VS jsou ponechány beze zm�ny; pro rozvoj výroby 
a skladování jsou navrženy rozsáhlé nové plochy v centrální �ásti obce, navazující na stávající 
výrobní areály (plochy �. Z9, P3 a P4); plocha P3 a �ást plochy Z9 byly pro rozvoj výrobních 
areál� navrženy i v p�edchozím, dosud platném územním plánu. 

     Pro zastavitelnou plochu �. Z9 je vzhledem k velkému rozsahu plochy stanovena etapiza-
ce, aby výstavba (a tím i zábor zem�d�lské p�dy) probíhala postupn� – v 1. etap� bude zasta-
v�na severní �ást plochy, navazující na stávající výrobní areály, ve 2. etap� bude výstavba 
pokra�ovat v jižní �ásti plochy, p�i�emž zastav�ním se rozumí vydání územního rozhodnutí 
nebo jiné formy povolení výstavby. 

Stávající plochy výroby a skladování – zem�d�lská výroba VZ z�stávají beze zm�ny, 
s jedinou výjimkou, kterou je plocha p�estavby smíšená obytná venkovská, vymezená v �ásti  
areálu zem�d�lské farmy v Nové �ervené Vod� (plocha �. P16); plochy pro rozvoj zem�d�l-
ské výroby se nenavrhují.  

Stávající plochy výroby a skladování – zahradnictví VX z�stávají beze zm�ny.  

Stávající plochy dopravní infrastruktury – silni�ní DS z�stávají beze zm�ny.  

Stávající plochy technické infrastruktury TI z�stávají beze zm�ny, pro výstavbu �istírny 
odpadních vod je navržena zastavitelná plocha v severní �ásti obce (plocha �. Z3); lokalizace 
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navržené �OV je již jednozna�n� ur�ena, pro stavbu bylo vydáno stavební povolení, realizace 
však dosud nebyla zahájena z finan�ních d�vod�. 

Pro rozší�ení obory Rokliny je vymezena plocha zm�n v krajin� – plocha obory NO (plo-
cha �. K1). Pro zajišt�ní prostupnosti krajiny musí být p�i rozší�ení obory umožn�n pr�chod 
oborou pro p�ší a musí být zachovány stávající ve�ejn� p�ístupné ú�elové komunikace.   

 Pro vybudování protipovod�ových opat�ení jsou vymezeny plochy zm�n v krajin� – plo-
chy vodní a vodohospodá�ské – protipovod
ová opat�ení PPO (plochy �. K2, K3 a K4). 

 Koncepce návrhu dopravního �ešení, �ešení technické infrastruktury a vymezení 
územního systému ekologické stability jsou podrobn� popsány v následujících kapitolách. 

E.2.2 Vymezení ploch s rozdílným zp�sobem využití  

 Pro pot�ebu rozhodování o využití ploch je celé �ešené území roz�len�no na plochy 
s rozdílným zp�sobem využití. Pro každý typ ploch s rozdílným zp�sobem využití jsou 
územním plánem stanoveny: 

• podmínky pro využití ploch s ur�ením: 
- hlavního využití (p�evažujícího ú�elu využití) 
- p�ípustného využití (využití, které lze v ploše obecn� p�ipustit s podmínkou, že nebude 

negativn� ovliv�ovat hlavní využití)  
- nep�ípustného využití (využití, které se v dané ploše nep�ipouští) 

• podmínky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu. 

Podmínky pro využití ploch (zejména zastav�ného a zastavitelného území) jsou stanoveny 
tak, aby budoucí (dnes neznámé) zám�ry na zm�ny v území mohly být realizovány bez nut-
nosti po�izovat zm�nu územního plánu; podmínkou je samoz�ejm� požadavek, aby tyto zám�-
ry rozvoj obce negativn� neovlivnily. Proto je p�evážná �ást zastav�ného území, zastavitel-
ných ploch a ploch p�estavby vymezena jako plochy smíšené obytné venkovské SV, v nichž 
je možná pom�rn� zna�ná variabilita využití. Monofunk�ní charakter mají pouze ty plochy, 
u nichž je funkce a využití p�edem jednozna�n� ur�ena a nep�edpokládá se, že dojde k její 
zm�n� (nap�. h�bitov, sportovní areál, škola, apod.). 

Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rá-
zu jednotlivých ploch jsou uvedeny v tabulkách, které jsou sou�ástí textové �ásti I.A. Tyto 
podmínky je nutno respektovat p�i rozhodování o využití ploch, o lokalizaci objekt�, za�ízení, 
areál� a �inností na jednotlivých pozemcích. Dále je nutno p�i rozhodování o využití ploch 
respektovat limity využití území, kterými m�že být využití ploch omezeno. 

V územním plánu jsou vymezeny následující plochy s rozdílným zp�sobem využití: 

plochy bydlení (§ 4):        

- plochy bydlení v bytových domech            BH

plochy ob�anského vybavení  (§ 6):        

- plochy ob�anského vybavení              OV 

- plochy ob�anského vybavení – t�lovýchovná a sportovní za�ízení OS 

- plochy ob�anského vybavení – h�bitovy          OH  
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plochy ve�ejných prostranství (§ 7):      

- plochy ve�ejných prostranství             PV 

- plochy ve�ejných prostranství – zele�           ZV 

plochy smíšené obytné (§ 8):         

- plochy smíšené obytné venkovské            SV 

plochy dopravní infrastruktury (§ 9):       

- plochy dopravní infrastruktury – silni�ní           DS

plochy technické infrastruktury (§ 10)           TI 

 plochy výroby a skladování (§ 11):        

- plochy výroby a skladování               VS 

- plochy výroby a skladování – zem�d�lská výroba       VZ 

- plochy výroby a skladování – zahradnictví         VX 

plochy vodní a vodohospodá�ské (§ 13): 

- plochy vodní a vodohospodá�ské            VV 

- plochy vodní a vodohospodá�ské – protipovod�ová opat�ení   PPO    

plochy zem�d�lské (§ 14)                NZ 

plochy lesní (§ 15)                  NL 

plochy p�írodní (§ 16)                 NP  

plochy smíšené nezastav�ného území (§ 17)         NS 

plochy t�žby nerost� (§ 18)               NT 

plochy obory                    NO 

Charakteristika jednotlivých typ� ploch  

Plochy bydlení v bytových domech  BH 

 Zahrnují plochy stávající a navržené vícepodlažní bytové zástavby v�etn� ploch zelen�, 
d�tských h�iš�, komunikací, parkovacích, odstavných a manipula�ních ploch, chodník� a p�-
ších stezek. Plochy jsou ur�eny p�edevším pro bydlení, možná je kombinace s ob�anským 
vybavením, nap�. využití n�kterých bytových i nebytových prostor pro obchod, služby, kul-
turní za�ízení (klubovny), apod., proto jsou jako p�ípustné využití stanoveny také stavby ob-
�anského vybavení v�etn� za�ízení sportovních a t�lovýchovných. Koeficient zastav�ní po-
zemku je stanoven na max. 0,30, aby byl zachován dostate�ný podíl ploch obytné zelen�, ma-
ximální výšková hladina zástavby 3 NP a podkroví. 

Plochy ob�anského vybavení OV 

Zahrnují stávající i navržené pozemky staveb a za�ízení ob�anského vybavení ur�ených jak 
pro za�ízení ve�ejné infrastruktury, tak pro za�ízení komer�ního typu, a to v�etn� ploch ve�ej-
ných prostranství, ploch ve�ejné zelen�, komunikací, parkovacích, odstavných a manipula�-
ních ploch, chodník�, apod. Jde o plochy, které mají jednozna�ný ú�el (funkci) a které 
v územním plánu považujeme za nutné pro tento ú�el chránit. Koeficient zastav�ní pozemku 



56

je stanoven na max. 0,50, aby byl zajišt�n dostate�ný rozsah ve�ejn� p�ístupné zelen�, maxi-
mální výšková hladina zástavby 2 NP a podkroví. 

Plochy ob�anského vybavení – t�lovýchovná a sportovní za�ízení OS  

     Zahrnují stávající a navržené plochy za�ízení sportovních a t�lovýchovných areál�
pro organizovanou i neorganizovanou sportovní a rekrea�ní �innost v�etn� provozního záze-
mí, ploch ve�ejné zelen�, ploch ve�ejných prostranství apod. P�ipoušt�jí se zde i stavby 
pro ubytování, stravování, maloobchod a služby s p�ímou vazbou na hlavní funkci.  Koefici-
ent zastav�ní pozemku je stanoven na max. 0,70, aby byl zajišt�n ur�itý rozsah ploch zelen�
(zpravidla jde o zele� vyhrazenou, tzn. s omezeným p�ístupem); maximální výšková hladina 
zástavby na 1 NP a podkroví. 

Plochy ob�anského vybavení – h�bitovy OH 

Zahrnují plochy stávajícího h�bitova (ve�ejného poh�ebišt�). P�ipouští se zde pouze vý-
stavba za�ízení bezprost�edn� souvisejících s funkcí a provozem h�bitova. Koeficient zastav�-
ní pozemku ani maximální výšková hladina nejsou stanoveny, funkce a charakter t�chto ploch 
to nevyžaduje. 

Plochy ve�ejných prostranství  PV 

 Zahrnují plochy stávajících i navržených místních komunikací, ve�ejn� p�ístupných ú�elo-
vých komunikací, p�ších prostranství, chodník� a p�ších stezek. P�ipoušt�jí se zde zejména 
stavby související s dopravní funkcí plochy. Koeficient zastav�ní pozemku není stanoven, 
funkce a charakter t�chto ploch p�edpokládá zastav�ní (nebo zpevn�ní) ploch v celém rozsa-
hu. 

Plochy ve�ejných prostranství – zele
 ZV 

Zahrnují stávající i navržené  samostatné plochy ve�ejn� p�ístupné zelen� (parky, parkov�
upravená zele�). P�ipoušt�jí se zde drobné stavby a za�ízení pro ú�ely kulturní a církevní, 
relaxa�ní, rekrea�ní a sportovní za�ízení, apod. Koeficient zastav�ní pozemku je stanoven 
na max. 0,10, protože hlavní funkcí t�chto ploch je ve�ejn� p�ístupná okrasná zele�; maximál-
ní výšková hladina vzhledem k charakteru plochy není stanovena. 

Plochy smíšené obytné venkovské SV 

Zahrnují stávající a navrženou obytnou zástavbu. Charakteristické je zde prolínání funkcí – 
funkce obytná je dominantní, dopl�uje ji funkce obslužná (ob�anské vybavení) a výrobní 
(zem�d�lské usedlosti, drobná a �emeslná výroba), plochy ve�ejné zelen�, p�ípadn� i drobná 
sportovní za�ízení (d�tská h�išt�). Koeficient zastav�ní pozemku je stanoven na max. 0,30, 
aby byl zachován rozvoln�ný charakter zástavby, maximální výšková hladina v souladu 
s charakterem stávající zástavby na 1 NP a podkroví. 
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Plochy dopravní infrastruktury – silni�ní DS 

     Zahrnují pozemky stávajících silnic; p�ipoušt�jí se zde pouze takové stavby a za�ízení, 
které neomezí hlavní využití ploch a nejsou v rozporu se silni�ním provozem. Koeficient za-
stav�ní pozemku není stanoven, funkce a charakter t�chto ploch p�edpokládá zastav�ní (nebo 
zpevn�ní) ploch v celém rozsahu. 

Plochy technické infrastruktury  TI 

Zahrnují stávající a navržená plošná za�ízení technické infrastruktury v�etn� souvisejících 
staveb a za�ízení. Jde o plochy monofunk�ní, ur�ené pro konkrétní využití. Koeficient zasta-
v�ní pozemku ani maximální výšková hladina nejsou stanoveny, funkce a charakter t�chto 
ploch je natolik specifický, že toto stanovení není nutné. 

Plochy výroby a skladování VS 

Zahrnují stávající a navržené výrobní areály ve st�ední �ásti obce. Hlavní využití t�chto 
ploch p�edstavuje výroba (s výjimkou t�žkého pr�myslu) a skladování, dále pak výrobní 
a opravárenské služby neslu�itelné s bydlením, tj. provozy, u nichž lze p�edpokládat ur�ité 
negativní vlivy na okolí (nap�. autoservisy, pneuservisy), �erpací stanice pohonných hmot, 
technické služby obce v�etn� za�ízení pro nakládání s odpady, drobná a �emeslná výroba, 
apod. P�ipouští se také využití pro ob�anské vybavení komer�ního typu (nap�. pro obchod 
a služby – firemní prodejny, apod.), sportovní za�ízení (m�že jít nap�. o sportovní za�ízení 
pro zam�stnance), stavby pro komer�ní výrobu energie z obnovitelných zdroj� s výjimkou 
staveb v�trných elektráren, apod. Koeficient zastav�ní pozemku je stanoven na max. 0,70, aby 
byl zajišt�n ur�itý rozsah ploch zelen� (ochranná zele� po obvodu areálu, apod.); maximální 
výšková hladina se vzhledem k charakteru staveb nestanovuje. 

Plochy výroby a skladování – zem�d�lská výroba VZ 

Zahrnují stávající areály zem�d�lské výroby. Hlavní využití t�chto ploch p�edstavují stav-
by a za�ízení zem�d�lských provoz� pro živo�išnou a rostlinnou výrobu, p�ipoušt�jí se zde 
také stavby pro nezem�d�lskou výrobu a skladování, p�ípadn� i stavby pro obchod, ubytová-
ní, stravování, sport a t�lovýchovu (nap�. farmá�ské prodejny, využití pro agroturistiku, využi-
tí pro technické sporty, apod.), stavby pro komer�ní výrobu energie z obnovitelných zdroj�
s výjimkou staveb v�trných elektráren, apod. Koeficient zastav�ní pozemku je stanoven 
na max. 0,75, aby byl zajišt�n ur�itý rozsah ploch zelen� (alespo� ochranná zele� po obvodu 
areálu); maximální výšková hladina se vzhledem k charakteru staveb nestanovuje. 

Plochy výroby a skladování – zahradnictví VX 

 Zahrnují areál stávajícího zahradnictví. P�ipouští se zde poze stavby související 
s provozem zahradnictví v�etn� p�íslušné dopravní a technické infrastruktury. Koeficient za-
stav�ní pozemku ani maximální výšková hladina nejsou stanoveny, funkce a charakter této 
plochy je natolik specifický, že toto stanovení není nutné. 
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Plochy vodní a vodohospodá�ské VV 

     Zahrnují stávající vodní plochy a vodní toky. P�ipouští se zde pouze technické vodohospo-
dá�ské stavby, úpravy pro zlepšení reten�ních schopností krajiny, stavby most� a lávek, stav-
by malých vodních elektráren, apod. Koeficient zastav�ní pozemku není stanoven, jde o vodní 
plochy s b�ehovou zelení. 

Plochy vodní a vodohospodá�ské – protipovod
ová opat�ení PPO 

     Zahrnují plochy navržených protipovod�ových opat�ení, zahrnující p�eložky vodních tok�, 
meandry, revitalizaci vodních tok� a niv, apod. �ásti ploch, které nebudou p�ímo dot�eny 
stavbami protipovod�ových opat�ení, budou i nadále zem�d�lsky využívány. Koeficient za-
stav�ní pozemku není stanoven, plochy jsou ur�eny p�edevším pro p�írod� blízká opat�ení. 

Plochy zem�d�lské NZ 

 Zahrnují plochy zem�d�lského p�dního fondu v�etn� drobných ploch náletové zelen�
na nelesní p�d�, ploch ostatních, ploch ú�elových komunikací apod. Sou�ástí t�chto ploch 
jsou také lokální biokoridory územního systému ekologické stability. Jsou u�eny p�edevším 
pro zem�d�lskou prvovýrobu (rostlinná výroba, pastevní chov skotu a ovcí) a p�ipoušt�jí se 
na nich v zásad� pouze takové stavby, které jsou v souladu s jejich prvo�adou funkcí, tj. stav-
by pro zem�d�lskou prvovýrobu, dále pak stavby pro ochranu p�írody a krajiny, pro ve�ejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu a n�které vybrané stavby pro ú�ely rekreace a cestovního 
ruchu. Ve vymezených plochách lokálních biokoridor� ÚSES je realizace staveb a za�ízení 
výrazn� omezena.  

Plochy lesní  NL 

     Zahrnují pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa; jejich sou�ástí jsou i lokální prvky územní-
ho systému ekologické stability. Na t�chto plochách lze realizovat p�edevším takové stavby, 
které jsou v souladu s jejich prvo�adou funkcí, tj. stavby pro lesní hospodá�ství a myslivost; 
dále se p�ipoušt�jí stavby pro ochranu p�írody a krajiny, pro ve�ejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu a n�které vybrané stavby pro ú�ely rekreace a cestovního ruchu. Ve vymeze-
ných plochách lokálních biokoridor� ÚSES je realizace staveb a za�ízení výrazn� omezena.  

Plochy p�írodní  NP 

 Zahrnují plochy regionálního a nadregionálního významu územního systému ekologické 
stability a plochy lokálních biocenter. P�edstavují t�žišt� zájmu ochrany p�írody a území 
a základní p�edpoklad jeho ekologické stability. Na t�chto plochách je realizace jakýchkoliv 
staveb a za�ízení výrazn� omezena, nezbytné st�ety komunikací a sítí technické infrastruktury 
s plochami p�írodními je nutno minimalizovat. 

Plochy smíšené nezastav�ného území NS 

Zahrnují pozemky p�irozených a p�írod� blízkých ekosystém� (náletovou zele�), zejména 
zele� podél vodních tok�. Sou�ástí t�chto ploch jsou také lokální biokoridory územního sys-
tému ekologické stability. Na t�chto plochách lze realizovat pouze takové stavby, které neo-
hrozí jejich ekostabiliza�ní funkci.
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Plochy t�žby nerost� NT 

     Zahrnují stávající plochy povrchové t�žby. P�ipouští se zde pouze realizace takových sta-
veb a za�ízení, které bezprost�edn� souvisejí s t�žbou, zpracováním kamene a provozem lom�. 

Plochy obory NO 

Zahrnují plochy stávajících obor a plochy pro rozší�ení obory Rokliny. P�ipouští se zde 
pouze stavby oplocení a stavby související s provozem obory v�etn� staveb p�íslušné doprav-
ní a technické infrastruktury. 

E.2.3 Bydlení 

V �ešeném území p�edpokládáme do r. 2025 realizaci celkem cca 20 byt� v rodinných 
domech.  

 Rozsah a kapacita navržených zastavitelných ploch v územním plánu by však m�la být 
vyšší než je p�epokládaný rozsah nové výstavby, a to proto, že vzhledem k efektivnímu fun-
gování trhu s pozemky je žádoucí, aby nabídka stavebních ploch p�evyšovala potenciální po-
ptávku. Tím se vytvá�í p�evis nabídky, sloužící regulaci cen pozemk�.  

Navržené zastavitelné plochy a plochy p�estavby, ur�ené pro výstavbu rodinných dom�, 
jsou vesm�s poze proluky mezi stávající zástavbou, umož�ující výstavbu 1 – 2 RD. 

Kapacita rozsáhlejších zastavitelných ploch a ploch p�estavby ur�ených pro výstavbu ro-
dinných dom� je následující: 

- lokalita St�ed (plocha �. Z5) – cca 8 RD 
- lokalita Pod Strážným vrchem I. (plocha �. Z19) – cca 4 RD 
- lokalita Pod Strážným vrchem II. (plocha �. Z20) – cca 4 RD 
- lokalita Jih (plochy �. Z22, Z23, Z24 a Z26) – cca 8 RD. 

Celková kapacita navržených zastavitelných ploch ur�ených pro výstavbu rodinných do-
m� je tedy cca 30 – 40 byt�, což je více než odhadnutá demografická prognóza. Vesm�s však 
jde o plochy, které jsou jako návrhové obsaženy již v p�edchozím územním plánu z r. 2001; 
tyto plochy považujeme za vhodné (pokud tomu nebrání limity využití území) i nadále re-
spektovat, aby byla zachována kontinuita rozvoje obce a právní jistoty vlastník� pozemk�. 
Ve v�tšin� p�ípad� jde o nezastav�né plochy uvnit� zastav�ného území nebo o plochy, které 
na zastav�né území logicky a bezprost�edn� navazují, p�ípadn� o plochy p�estavby.  

Dále jsou v územním plánu vymezeny dv� plochy ur�ené pro výstavbu bytových dom�: 

Lokalita Mate�ská škola (plocha �. P13) s kapacitou cca 4 byty – jde o p�estavbu (zm�nu 
funk�ního využití) objektu bývalé mate�ské školy na byty pro sociální ú�ely. 

Lokalita U Bytovek (plocha �. Z12) s kapacitou cca 12 byt� – jde o rezervu pro p�ípad po-
t�eba výstavby byt�, zejména pro sociální ú�ely. 
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E.2.4 Ob�anské vybavení 

     Rozsah za�ízení ob�anské vybavenosti v obci je pom�rn� omezený, odpovídá však pot�e-
bám obce této velikosti, za širší škálou ob�anského vybavení dojížd�jí do Jeseníku, p�íp. 
do Žulové a do Vidnavy.  

a) Za�ízení ve�ejné infrastruktury 

     Za�ízení školství – v obci je základní škola pro 1. – 5. ro�ník, kterou navšt�vuje cca 30 
d�tí a mate�ská škola s kapacitou cca 25 míst. 

     Za�ízení zdravotnická, za�ízení sociální pé�e – v obci nejsou žádná zdravotnická za�íze-
ní ani za�ízení sociální pé�e. 

     Za�ízení kulturní a církevní – v centru obce je Kulturní d�m se sálem s kapacitou cca 
150 míst, v n�ž je umíst�na také hospoda Na rozcestí a obchod, knihovna je v budov� obec-
ního ú�adu. Z církevních za�ízení  je ve Staré �ervené Vod� kostel Božího t�la, v Dolní 
�ervené Vod� kaple.

     Za�ízení obecní samosprávy, ve�ejn� prosp�šné služby – obecní ú�ad je umíst�n 
v centru Staré �ervené Vody, spole�n� s knihovnou, pošta je situována ve Staré �ervené Vo-
d�, jižn� od centra obce; v blízkosti hasi�ské zbrojnice. H�bitov leží východn� centra obce, 
pod Kostelním vrchem. 

     Všechna výše uvedená stávající za�ízení ob�anského vybavení z�stávají v územním plánu 
beze zm�ny. 

b) Za�ízení sportovní a t�lovýchovná 

     V centrální �ásti obce je sportovní areál TJ Sokol (fotbalové h�išt�, tenisový kurt, víceú-
�elové h�išt�), t�locvi�na je sou�ástí ZŠ. 

Stávající sportovní a t�lovýchovná za�ízení z�stávají v územním plánu beze zm�ny.
Pro nová sportovní za�ízení jsou navrženy dv� zastavitelné plochy v centrální �ásti obce. 
Zastavitelná plocha v lokalit� Pod Kostelním vrchem je ur�ena pro rozší�ení sportovního areá-
lu (plocha �. Z7), zastavitelná plocha v lokalit� Za Potokem je ur�ena pro vybudování h�išt�
pro hasi�e (plocha �. Z10). 

c) Za�ízení komer�ního typu  

     V obci jsou dv� stravovací za�ízení – hospoda Na Rozcestí v centru obce a hospoda 
U Dobré Nálady jižn� k�ižovatky silnic II/456 a III/4562, n�kolik prodejen potravin a smíše-
ného zboží, kade�nictví v objektu obecního ú�adu a drobné provozovny služeb v obytné 
zástavb�. S výjimkou hospody Na Rozcestí, která je umíst�na v objektu Kulturního domu, 
jsou všechna tato za�ízení zahrnuta do ploch smíšených obytných venkovských SV a nejsou 
pro n� vymezeny samostatné funk�ní plochy. 

     V územním plánu je navržena pouze jedna plocha ur�ená konkrétn� pro výstavbu za�ízení 
ob�anského vybavení, a to plocha p�estavby v centru obce na míst� bývalé fary (plocha �. P5); 
její konkrétní využití není stanoveno. Za�ízení ob�anského vybavení mohou být rovn�ž 
realizována v jiných funk�ních plochách v souladu s podmínkami pro jejich využití. 
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E.2.5 Výroba   

a) Zem�d�lská výroba  

Struktura zem�d�lského p�dního fondu 

 vým�ra  
(ha) 

podíl na vým��e 
v �ešeného území   

(%) 

podíl na vým��e  
zem�d�lských pozemk�

(%) 
Stará �ervená Voda 
celkem 1324 100 - 
zem�d�lské pozemky 872 66 100 
orná p�da 714 54 82 
TTP  138 10 16 
Nová �ervená Voda 
celkem 2061 100 - 
zem�d�lské pozemky 398 19 100 
orná p�da 226 11 57 
TTP  157 8 39 
Dolní �ervená Voda 
celkem 276 100 - 
zem�d�lské pozemky 119 43 100 
orná p�da 108 39 91 
TTP  9 3 8 

Poznámka: Uvedené údaje jsou p�evzaty z katastru nemovitostí, ve skute�nosti je zastoupení 
trvalých travních porost� vyšší. 

Z pedologického hlediska jde o hn�dozemní oblast. P�evažují hn�dé p�dy, hlinitopís�ité 
až pís�ité, m�lké, v�tšinou st�edn� skeletovité až skeletovité. 

Obec je z v�tší �ásti za�azena do zem�d�lské p�írodní oblasti nížinné, katastrální území 
Nová �ervená Voda do zem�d�lské p�írodní oblasti pahorkatinné. Terénní pom�ry jsou 
p�íznivé, terén je mírn� zvln�ný, �áste�n� �lenitý s dobrou mechaniza�ní p�ístupností. Oblast
je vhodná až velmi vhodná pro b�žnou zem�d�lskou výrobu – pro p�stování obilovin, bram-
bor, zeleniny, �epky, technických plodin, v živo�išné výrob� pro pastevní chov skotu a ovcí. 

Katastrální území Stará �ervená Voda a Dolní �ervená Voda je za�azeno do zem�d�lské 
výrobní oblasti �3 – �epa�ská horší, p�evažuje výrobní podtyp �epa�sko-žitný, katastrální 
území Nová �ervená Voda do zem�d�lské výrobní oblasti B1 – bramborá�ská dobrá, p�e-
važuje výrobní podtyp bramborá�sko-je�ný. 

Meliorace – v �ešeném území jsou zastoupeny velkoplošnými i lokálními odvod�ovacími 
akcemi. Celkem je odvodn�no 968 ha, tj. 70 % z celkové vým�ry zem�d�lských pozemk�. 

Organizace zem�d�lské výroby 

Provoz st�edisek živo�išné výroby m�že mít negativní vliv na okolí – zejména zápach, 
proto jsou v územním plánu kolem t�chto st�edisek vymezena území, v nichž m�že docházet 
k negativním vliv�m. V tomto území není vhodné umis�ovat stavby vyžadující hygienickou 
ochranu (školská a d�tská za�ízení, budovy sloužící k obytným, potraviná�ským, 
t�lovýchovným a rekrea�ním ú�el�m, apod.). Pro vymezení t�chto území jsme jako 
nejvhodn�jší vodítko použili Metodický návod pro posuzování chov� zví�at z hlediska 
ochrany zdravých životních podmínek (zpracoval ing. M. Klepal, Brno). Výpo�ty jsou 
orienta�ní a slouží jen pro pot�eby územního plánu. 
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P�evládající sm�r v�tr� je jihozápadní. Korekce dle �etnosti v�tru se omezuje 30 % 
v kladném i záporném smyslu.  

Relativní �etnost sm�ru v�tr� v %:  

S SV V JV J JZ Z SZ klid sou�et 
6,9 5,5 4,8 3,1 6,2 26,9 16,4 10,4 19,8 100 

1/8 calmu = 2,475   
sm�r podíl podíl + 1/8 x 8 + korekce aktuální 
v�tru  calmu    sm�r 

S 6,9 9,375 75,0       - 25       - 25 J 
SV 5,5 7,975 63,8       - 36,2       - 30 JZ 
V 4,8 7,272 58,2       - 41,8 - 30 Z 
JV 3,1 5,575 44,6       - 55,4 - 30 SZ 
J 6,2 8,675 69,4       - 30,6 - 30 S 

JZ 26,9 29,375 235,0 + 135      + 30 SV 
Z 16,4 18,875 151,0 + 51      + 30 V 

SZ 10,4 12,875 103,0 + 3       + 3 JV 

Vysv�tlivky: 
En = emisní �íslo 
K = korekce v % 
EKn = emisní �íslo korigované 
rOP = polom�r ochranného pásma  

V �ešeném území hospoda�í následující subjekty: 

AGRO A.R.W., s.r.o. – hospoda�í na 820 ha zem�d�lských pozemk�, z toho je v �ešeném 
území 640 ha.  Jde p�evážn� o trvalé travní porosty. V rostlinné výrob� je zam��ení na travní 
osiva.  

Farma pro živo�išnou výrobu (Stará �ervená Voda) – t�i stáje pro chov skotu bez tržní 
produkce mléka – 300 VDJ. Administrativní budova, sklady, garáže, silážní žlaby, opraváren-
ská hala. Jde o pastevní chov skotu, ve stájích je umíst�n jen v zimním období. V územním 
plánu z�stává areál beze zm�ny. 

kategorie zví�at skute�ný 
po�et 
(ks) 

pr�m�rná 
váha 
(kg) 

po�et             
standardizova-

ných kus�

emisní 
konstanta 

emisní 
�íslo 

krávy bez TPM 300 500 300 0,005 1,5 

 S SV V JV J JZ Z SZ 
K - 30 + 30 + 30 + 3 - 25 - 30 - 30 - 30 

EKn 1,05 1,95 1,95 1,545 1,125 1,05 1,05 1,05 
rOP 128,5 182,88 182,88 160,15 133,66 128,5 128,5 128,5 

rOP = m 128 až 183 m. V ochranném pásmu se nacházejí �ty�i rodinné domy.  

Farma Dolní �ervená Voda – dv� stáje, v dob� zpracování pr�zkum� a rozbor� nevyužíva-
né, p�íst�ešek na stroje a sklad. V jedné ze stájí se p�edpokládá v budoucnu chov ovcí. Protože 
není ujasn�na kapacita, ochranné pásmo nenavrhujeme. V územním plánu z�stává areál beze 
zm�ny. 

Chovný rybník (Stará �ervená Voda) – 0,55 ha, chov ryb. 
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Karel Rybár s.r.o. – Ekologicky hospoda�ící zem�d�lská farma s chovem koní. Celkem ob-
hospoda�uje 500 ha, z toho v �ešeném území 380 ha. 

Farma Nová �ervená Voda – dv� stáje pro skot, sklad, administrativní budova.   

kategorie zví�at skute�ný 
po�et 
(ks) 

pr�m�rná 
váha 
(kg) 

po�et standar- 
dizovaných 

kus�

emisní 
konstanta 

emisní 
�íslo 

krávy bez TPM 150 500 150 0,005 0,75 
telata 50 300 30 0,005 0,15 
býci 5 700 7 0,005 0,035 
kon� 20 500 20 0,003 0,006 

En = 0,941 

 S SV V JV J JZ Z SZ 
K - 30 + 30 + 30 + 3 - 25 - 30 - 30 - 30 

EKn 0,6587 1,2233 1,2233 0,96923 0,70575 0,6587 0,6587 0,6587 
rOP 98,51 140,19 140,19 122,77 102,46 98,51 98,51 98,51 

rOP = 99 m až 140 m. V ochranném pásmu se nenachází žádný objekt hygienické ochrany.  

V územním plánu z�stává areál v zásad� beze zm�ny, pouze v jeho okrajové �ásti je navržena 
plocha p�estavby pro obytnou výstavbu – plocha smíšená obytná venkovská �. P16. 

Manfred Reinold – celkem obhospoda�uje 150 ha zem�d�lských pozemk�. Chov 50 ks krav 
bez tržní produkce mléka je celoro�n� umíst�n na pastvinách.  

Obora Rokliny (Manfred Reinold) – 70 ha oplocené obory, z toho 43 ha trvalých travních 
porost� a 27 ha lesních pozemk�, chov jelení, mufloní a da��í zv��e. V územním plánu je 
navrženo rozší�ení obory o cca 67 ha sm�rem k zastav�nému území obce (plocha �. K1). 

Obora Stará �ervená Voda – Myslivecké sdružení Stará �ervená Voda – 16 ha oplocené 
obory, z toho 13 ha lesních pozemk� a 3 ha trvalých travních porost�, chov da��í zv��e. 
V územním plánu z�stáva obora beze zm�ny. 

GARDNER zahrady s.r.o. (Nová �ervená Voda) – oplocený areál 1,55 ha. Prodej kv�tin, 
d�evin, zahrádká�ských pot�eb, poradenská �innost – návrhy okrasných zahrad. V územním 
plánu z�stává areál beze zm�ny. 

 b) Lesní hospodá�ství  

 Lesy v �ešeném území jsou za�azeny do lesní oblasti �. 28 – P�edho�í Hrubého Jesení-
ku; jsou zastoupeny velkým lesním komplexem v jižní �ásti �ešeného území, menšími lesními 
celky, drobnými lesíky v polích a b�ehovými porosty podél vodních tok�.  

Lesnatost 

katastrální území vým�ra 
(ha) 

vým�ra lesních                 
pozemk�

(ha) 

podíl na vým��e 
�ešeném území   (%)

Stará �ervená Voda 1324 371 28 
Nová �ervená Voda 2061 1610 78 
Dolní �ervená Voda 276 143 52 
celkem  3661 2124 58 
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     V�ková a druhová skladba – jde se o r�znov�ké porosty od 1 do 110 let. P�evažujícím 
porostním typem je smrk – 60 – 75 %. P�ím�sí jsou javor, lípa, jedle, borovice, mod�ín, buk, 
dub, habr, jedle, jasan, b�íza, osika, je�áb a olše.  

     V �ešeném území jsou zastoupeny následující kategorie lesa: 

Lesy hospodá�ské – lesy podle § 9 zákona �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopln�ní 
n�kterých zákon� (lesní zákon), v nichž jiný d�ležitý ve�ejný zájem nevyžaduje odlišný zp�-
sob hospoda�ení. Do kategorie �. 10 les� hospodá�ských je za�azena v�tšina lesních porost�
v �ešeném území.

Lesy zvláštního ur�ení – lesy podle § 8 zákona �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopl-
n�ní n�kterých zákon� (lesní zákon), a to:   

32 f) lesy pot�ebné pro zachování biologické r�znorodosti – Genová základna �ervená 
Voda, 230 ha.

     Na v�tšin� lesních pozemk� v �ešeném území hospoda�í Lesy �eské republiky s. p. Hra-
dec Králové – Lesní správa Javorník. Lesní hospodá�ský plán (LHP) pro lesní hospodá�ský 
celek Javorník je zpracován s platností od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2017. 

Obec Stará �ervená Voda má ve vlastnictví celkem 164 ha lesních pozemk�. �ást lesních 
pozemk� je v soukromém vlastnictví – jen menší vým�ry, lesy v soukromém vlastnictví jsou 
za�azeny do kategorie �. 10 – lesy hospodá�ské. Pro lesní pozemky v soukromém vlastnictví 
jsou zpracovány Osnovy pro hospoda�ení na lesních pozemcích s platností od 1. 1. 2008 
do 31. 12. 2017.  

c) Ostatní výroba, t�žba nerostných surovin 

     V obci je n�kolik výrobních areál�. Nejv�tší z nich je firma Reinold s.r.o., umíst�ná 
v centru  obce;  zabývá se výrobou  plastových oken, dve�í a výloh, dále d�evovýrobou a vý-
robou speciálních palet.   

Firma VK Profil, výrobn� obchodní sdružení, umíst�ná v centru obce v blízkosti areálu 
firmy Reinold, se zabývá klempí�skou výrobou, st�íháním a tvarováním plech� apod. 

Firma Barabáš, stavební a zemní práce, provozovna Stará �ervená Voda, umíst�ná 
v areálu v centru obce, provádí kompletní zemní práce, demoli�ní práce, bourací práce a vý-
kopy a vyrábí kamenobetonové bloky. 

Dále je  v obci n�kolik  drobných podnikatel�, provozujících r�zné �innosti bez výrob-
ních areál�. 

Všechny stávající výrobní areály jsou územn� stabilizované a v územním plánu z�stávají 
beze zm�ny. Pro rozvoj výroby a skladování jsou navrženy nové plochy v cenrální �ásti 
obce, navazující na stávající výrobní areály (plochy �. Z9, P3 a P4); plocha P3 a �ást plochy 
Z9 byly pro rozvoj výrobních areál� navrženy i v p�edchozím, dosud platném územním plánu 
z r. 2001. 

T�žbu žuly v lomu v Nové �ervené Vod� provádí v sou�asné dob� firma Kamenolom 
Stará �ervená Voda s.r.o. Plocha kamenolomu je vymezena jako stávající plocha t�žby 
nerost� NT, t�žba nerostných surovin je však možná i mimo takto vymezené plochy v rámci 
stanovených dobývacích prostor�.
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E.2.6 Rekreace, cestovní ruch  

     �ešené území není p�íliš intenzivn� rekrea�n� využíváno, leží stranou hlavních rekrea�-
ních zájm� a má p�edpoklady pro rozvoj klidových forem pobytové rekreace. 

     V obci je k r. 2014 evidováno 5 objekt� užívaných k rekreaci. Ke druhému bydlení, ši-
roce definovanému, které zahrnuje všechny jeho formy, je však využívána zna�ná �ást trvale 
neobydlených byt�, nejen ty, které slouží k rekreaci; mnohé z nich p�itom nejsou vyjmuty 
z bytového fondu. Rozsah druhého bydlení je tedy odhadován celkov� na cca 50 jednotek. 
Ubytovací za�ízení v sou�asné dob� v obci nejsou.  

     Jižní �ástí území obce Stará �ervená Voda jsou vedeny dv� zna�ené turistické trasy – 
�erven�  zna�ená trasa �. 0601 a mod�e zna�ená trasa �. 2204.  

     Rekrea�nímu cyklistickému provozu slouží n�kolik zna�ených cykloturistických tras. 
Jde o trasy �. 6041 (Bílá Voda – Javorník – Vidnava – Terezín), �. 6046 (Vidnava – �erná 
Voda – Žulová) a �. 6047 (Vidnava – �erná Voda), které jsou p�evážn� vedeny po silni�ních 
a místních komunikacích. V jižní �ásti území jsou dále vyzna�eny tzv. Rychlebské stezky, 
které jsou ur�eny p�edevším pro horská kola.  

Pro rozvoj cykloturistiky jsou navrženy nové cyklotrasy (podrobn�ji viz kap. E.2.8 Do-
prava). 

     Vzhledem k charakteru obce nejsou v územním plánu navrženy žádné zastavitelné plo-
chy ur�ené pro výstavbu rekrea�ních za�ízení, jejich realizace je však možná v rámci ploch 
smíšených obytných venkovských SV (stavby pro rodinnou rekreaci, stavby pro ubytování), 
p�íp. ploch ob�anského vybavení OV a ploch ob�anského vybavení – t�lovýchovná a spor-
tovní za�ízení OS (stavby pro ubytování). 

E.2.7 Systém sídelní zelen�

Nejvýznamn�jším druhem zelen� v �ešeném území jsou lesní masivy, které pokrývají 
tém�� 60 % jeho rozlohy; jsou situovány zejména v jižní �ásti �ešeného území, na svazích 
Žulovské pahorkatiny. Z krajiná�ského hlediska je významná také doprovodná zele
 vod-
ních tok� – zejména �erveného potoka. 

   Zele� v zastav�né �ásti obce tvo�í p�evážn� soukromé zahrady u obytné zástavby a rekre-
a�ních objekt�. Významn�jší plochy parkov� upravené ve�ejn� p�ístupné zelen� jsou 
v centru obce, v prostoru k�ižovatky silnic II/456 a III/4563 a v okolí základní a mate�ské ško-
ly. 

V územním plánu jsou vyzna�eny dva druhy ploch systému sídelní zelen�, a to:  

a) plochy ve�ejných prostranství – zele� ZV 
b) plochy ob�anského vybavení – h�bitovy OH. 

a) Plochy ve�ejných prostranství – zele
 ZV – navržená koncepce systému sídelní zelen�
v �ešeném území respektuje stávající plochy ve�ejné zelen� a dopl�uje je novými plocha-
mi, situovanými p�edevším v lokalitách s navrženou soust�ed�nou obytnou výstavbou. 
Nové plochy ve�ejn� p�ístupné zelen� jsou navrženy jednak v návaznosti na stávající ve-
�ejnou zele� v lokalit� St�ed (plocha �. Z8), jednak na drobných plochách zbor� v lokalit�
U Potoka  a U Pošty (plochy �. P2 a P9). K vybudování ve�ejné zelen� – parku je navrže-
na také plocha bývalého h�bitova v centru obce za bytovými domy (plocha �. P6). 
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Navržené plochy ve�ejné zelen� dostate�n� spl�ují požadavek § 7 vyhlášky �. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, na vyme-
zení p�íslušné rozlohy ploch ve�ejných prostranství pro navržené zastavitelné plochy ur-
�ené pro bydlení. 

b) Plochy ob�anského vybavení – h�bitovy OH zahrnují plochu stávajícího h�bitova. Bý-
valý h�bitov jižn� od kostela je navržen k úprav� na ve�ejnou zele� s pietním místem (viz 
p�edchozí text). 

E.2.8 Doprava  

a) Výchozí stav dopravy na pozemních komunikacích 

Základní dopravní kostru �ešeného území (komunika�ní systém vyššího dopravního vý-
znamu) p�edstavují v sou�asné dob� silnice II/456 (Žulová – Stará �ervená Voda – Velké 
Kun�tice), II/457 (Javorník – Vidnava – Mikulovice – Zlaté Hory – Jind�ichov – Osoblaha), 
III/4562 (Stará �ervená Voda – Nová �ervená Voda) a III/4563 (Stará �ervená Voda – Vid-
nava). 

Silnice II/456 a II/457 pat�í mezi krajské dopl�kové tahy. Na území Olomouckého kraje 
zajiš�ují dopravní obslužnost, a to mezi Žulovou a Mikulovicemi (silnice II/456) a Javorní-
kem a Mikulovicemi (silnice II/457). Význam ostatních silni�ních komunikací, tedy silnic 
III/4562 a III/4563, je lokální. Slouží spojení Staré �ervené Vody s okolními sídly (Nová 
�ervená Voda a Vidnava). 

Dopravní zatížení základní komunika�ní sít� v obci je v sou�asné dob� nízké. Nejvyšší ob-
jem dopravy p�evádí silnice II/456 (cca 824 motorových vozidel/24 hodin v r. 2010 dle s�ítání 
dopravy). P�edstavu o dopravním zatížení v okolí Staré �ervené Vody dopl�ují údaje o do-
pravním zatížení silnice II/457, která prochází zcela mimo zástavbu podél státní hranice 
s Polskem. Intenzity dopravy na této komunikaci jsou rovn�ž velice nízké (cca 726 mV/24h). 
Hodnoty t�chto intenzit indikují vyšší úrovn� kvality dopravy (stupe� B nebo C závislosti na 
ší�kovém uspo�ádání – kategorie S 6,5 nebo S 7,5). Údaje o intenzitách dopravy na ostatních 
silni�ních komunikacích nebo na síti místních komunikací nejsou k dispozici. 
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Výsledky s�ítání dopravy na silni�ní síti v �ešeném území (rok 2010) 

Výsledky s�ítání dopravy na silni�ní síti v �ešeném území (�SD �R) 

Stan. 
�. 

Sil. �. Úsek mezi: Rok

motocykly, 
osobní 

vozidla a 
dodávky

t�žká motorová 
vozidla – 
nákladní 

automobily a 
soupravy

voz./24 hod. 
sou�et všech 
mot. vozidel 

a p�ív�s�

koeficient 
r�stu/pokles

u proti 
p�edchozímu 

období 

7-4170 II/456 Žulová  – Stará 
�ervená Voda 

1995 908 284 1192 - 

2000 862 232 1084 0,91 

2005 691 180 871 0,80 

2010 730 94 824 0,95 

7-4176 II/456 Stará �ervená Voda – 
Velké Kun�tice  

1995 251 106 357 - 

2000 477 173 650 1,82 

2005 502 194 606 0,93 

2010 730 94 824 1,36 

7-4200 II/457 Velká Kraš – Velké 
Kun�tice  

2000 668 91 759 - 

2005 376 134 510 0,67 

2010 616 110 726 1,42 

Na silni�ní komunikace v �ešeném území navazuje sí� místních a ú�elových komunikací
(komunikace nižšího dopravního významu). Sí� komunikací ve Staré �ervené Vod� je 
uspo�ádána živeln� (bezplánovit�) dle historického vývoje zástavby. Z hlediska technického 
jde výhradn� o jednopruhové úseky s nehomogenní ší�kou vozovky (nejednozna�nou 
kategorií). Místní komunikace mají p�edevším obslužný charakter, dle �SN 73 6110 
odpovídající z hlediska urbanisticko-dopravního funk�ní skupin� C (místní komunikace III. 
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t�ídy) a zajiš�ují obsluhu zástavby, která není p�ímo obsloužena ze silni�ních pr�tah�; jejich 
dopravní význam je nízký. Ú�elové komunikace, ve form� polních a lesních cest, dopln�né 
p�íjezdovými komunikacemi k rozptýleným lokalitám zástavby (jde vesm�s o ve�ejn�
p�ístupné ú�elové komunikace), slouží p�edevším ke zp�ístupn�ní jednotlivých objekt�, 
polních a lesních pozemk� nebo výrobních areál� a navazují na místní nebo silni�ní 
komunikace. V p�ípad� lesních a polních cest jde o jednopruhové komunikace s r�znou 
povrchovou úpravou.  

Infrastrukturu silni�ní dopravy v �ešeném území dále dopl�ují obslužná dopravní za�ízení. 
Obecn� se k nim �adí autobusové zastávky, �erpací stanice pohonných hmot, parkovišt�  
a p�ípadn� odpo�ívky. Ve Staré �ervené Vod� se nachází v sou�asnosti celkem sedm autobu-
sových zastávek (viz bod f) Ve�ejná doprava a za�ízení ve�ejné dopravy) a rozptýlené parko-
vací plochy v centru obce a u objekt� a za�ízení ob�anské vybavenosti (viz bod e) Statická 
doprava – parkování a odstavování vozidel). 

b) Základní koncepce �ešení dopravy na pozemních komunikacích 

Hlavním podkladem pro �ešení dopravy v Územním plánu Stará �ervená Voda jsou nad�a-
zené rozvojové dokumenty – Politika územního rozvoje �R (PÚR �R 2008), Dopravní poli-
tika �eské republiky pro léta 2005 – 2013 a Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
ve zn�ní Aktualizace �. 1 (ZÚR OK). Dle t�chto dokument� je území obce Stará �ervená Vo-
da na úseku dopravy považováno za stabilizované, rozvoj nebo úpravy nad�azené silni�ní sít�
tedy nejsou �ešeny ani územním plánem. D�vodem je zejména nízké dopravní zatížení, 
pro které je možno stávající uspo�ádání silni�ních komunikací považovat za uspokojivé. Tyto 
záv�ry podporuje i orienta�n� provedená prognóza dopravního zatížení, která ani 
v dlouhodobém �asovém horizontu nep�edpokládá p�ekro�ení intenzit dopravy, které by nut-
nost úprav silni�ních komunikací vyvolávaly. V p�edchozím územním plánu z r. 2003 bylo 
navrženo n�kolik díl�ích úprav na silnicích II/456, III/4562 a III/4563, vzhledem ke stávají-
cím i výhledovým intenzitám dopravy v �ešeném území již však tyto zám�ry dále nejsou sle-
dovány. Územní plán však p�ipouští realizaci zám�r� zlepšujících parametry silni�ních komu-
nikací lokálního charakteru (viz níže).  

Dopravní systém nižšího významu (místní a ú�elové nebo ve�ejn� p�ístupné ú�elové ko-
munikace), z jehož tras je obsluhována v�tšina �ešeného území, je pro stávající rozsah zástav-
by v obci dostate�ný. Nové úseky místních komunikací jsou navrženy pouze ve vztahu k no-
vým plošn� významn�jším zám�r�m, jejichž dopravní obsluha není možná ze stávajících ko-
munikací. V územním plánu jsou tedy navrženy následující nové místní komunikace: 

- nová místní komunikace v lokalit� St�ed pro dopravní obsluhu zastavitelné plochy �. Z5  

- prodloužení stávající místní komunikace v lokalit� Pod Oborou pro p�íjezd k ploše 
p�estavby �. P7 

- nová místní komunikace v lokalit� U Pošty pro dopravní obsluhu plochy p�estavby 
�. P8 

- prodloužení stávající místní komunikace u bytových dom� v centrální �ásti obce
do zastavitelné plochy �. Z12. 

Ostatní zastavitelné plochy nebo plochy p�estavby jsou dopravn� p�ístupné ze stávajících 
komunikací. Vnit�ní obsluha rozsáhlejších navržených zastavitelných ploch a ploch p�estavby 
není územním plánem konkrétn� navržena a bude �ešena podrobn�jší projektovou dokumen-
tací. Zárove� je p�i realizaci výše uvedených úprav a budování nových místních nebo ve�ejn�
p�ístupných ú�elových komunikací nutno respektovat p�íslušné dopravní právní p�edpisy a 
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oborové normy. Lokální úpravy stávající komunika�ní sít�  (nap�. díl�í úpravy k�ižovatek 
spo�ívající v uvoln�ní rozhledových polí nebo ve zlepšení pr�jezdnosti úpravou polom�r�
obrub k�ižovatek, ší�kové homogenizace jednotlivých úsek�, dopln�ní výhyben a obratiš�, 
úpravy komunika�ních prostor� pro vymezení parkovacích stání podél hlavního dopravního 
prostoru, realizace chodník� nebo stezek pro cyklisty nebo úpravy za�ízení ve�ejné hromadné 
dopravy), které vzhledem k omezené rozlišovací schopnosti územního plánu nelze zobrazit v 
grafické �ásti, lze realizovat v jednotlivých plochách s rozdílným zp�sobem využití v souladu 
s podmínkami pro jejich využití. 

Ú�elové komunikace v �ešeném území lze ve stávajících trasách považovat za stabilizova-
né, zvýšenou pozornost je t�eba v�novat úsek�m, po kterých jsou vedeny cykloturistické tra-
sy, tzn. provést úpravy krytu jeho zpevn�ním, úpravy propustk�, realizovat informa�ní zna�e-
ní a úpravy dopravního zna�ení. U ostatních stávajících ú�elových komunikací se p�edpoklá-
dá pouze nutná údržba a úpravy jejich vybavení (propustky, mosty apod). 

c) Dopravní prognóza intenzit silni�ní dopravy 

Pro výchozí zatížení silni�ní sít� z r. 2010 je provedena orienta�ní prognóza k r. 2025 
(st�edn�dobý �asový horizont) a k r. 2035 (dlouhodobý �asový horizont) založená na vý-
po�tových mechanismech TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích.  

Výhledové dopravní zatížení na silni�ní síti  

Stan. �. Sil. �. Úsek mezi: Rok

motocykly, 
osobní 

vozidla a 
dodávky

t�žká motorová 
vozidla – 
nákladní 

automobily a 
soupravy

voz./24 hod. 
sou�et všech 
mot. vozidel 

a p�ív�s�

koeficient 
r�stu/pokles

u proti 
p�edchozímu 

období 

7-4170 II/456 
Žulová  – Stará 
�ervená Voda 

2010 730 94 824 - 

2025 934 98 1032 1,25 

2035 1066 101 1167 1,13 

7-4176 II/456 
Stará �ervená 
Voda – Velké 

Kun�tice  

2010 730 94 824 - 

2025 934 98 1032 1,25 

2035 1066 101 1167 1,13 

7-4200 II/457 
Velká Kraš – 

Velké Kun�tice 

2010 616 110 726 - 

2025 788 114 902 1,24 

2035 899 118 1017 1,13 

Z provedené prognózy a rozboru dosavadního vývoje dopravního zatížení je z�ejmé, 
že v oblasti Staré �ervené Vody je intenzita dopravy na silni�ních komunikacích dlouhodob�
stabilizovaná v rozp�tí cca 350 – 1200 voz/24hod (�asová �ada 1995 – 2035). Tyto hodnoty 
lze obecn� na silnicích nižšího dopravního významu, tedy silnicích II. t�ídy, považovat 
za velmi nízké (výkyvy zatížení v letech 1995 – 2005 mohly být zp�sobeny hospodá�skou 
situací v regionu, v r. 2010 pak i s p�isp�ním zm�ny metodiky s�ítání dopravy). Dosažení li-
mitních intenzit provozu (kapacity komunikací nebo dosažení limitních úrovní kvality dopra-
vy), které by vyvolaly nutnost dalších úprav komunika�ní sít�, se ve st�edn�dobém (rok 2025) 
ani dlouhodobém �asovém horizontu (rok 2035) neo�ekává (viz následující tabulku). 
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Orienta�ní rozp�tí úrov
ových intenzit k p�edb�žnému stanovení návrhové kategorie 
silnic, rychlostních silnic a místních sb�rných komunikací  

Typ komunikace 
Návrhová                
kategorie 

Rozp�tí úrov�ových intenzit                           
pro požadovaný stupe� úrovn� kvality 

dopravy (voz./24hod.) 

Požadovaný                    
stupe� úrovn�

kvality dopravy 

silnice III. t�ídy 
S 7,5 8000 13000 E 
S 6,5 1000 4000 E 

V t�chto souvislostech tak lze vypušt�ní zám�r� p�edchozího územního plánu z r. 2001 
na sm�rové úpravy silnic II/456, III/4562 a III/4563 z dalšího sledování považovat za opod-
statn�né. Nenavrhují se ani ší�kové homogenizace na technicky vyšší ší�kovou kategorii.  

Takto provedený rozbor, založený na r�stových koeficientech, však poskytuje pouze zkres-
lené údaje (neuvažuje nap�. s p�ípadnou zm�nou dopravních vazeb apod.) a podává jen hru-
bou p�edstavu o dopravních tocích v �ešeném území. Pro koncep�ní rozhodování o doprav-
ních zám�rech v územním plánu je však považován za dosta�ující.  

d) Provoz chodc� a cyklist�

Infrastruktura p�ší dopravy je ve Staré �ervené Vod� zastoupena komunikacemi 
s vylou�eným provozem motorové dopravy (nap�. stezky pro chodce) a chodníky podél ko-
munikací. Bezkolizní provoz chodc� je zajišt�n pouze ve st�ední �ásti obce u kostela a obec-
ního ú�adu. Mimo centrum, v okrajových �ástech obce, chodci využívají prostory místních 
nebo silni�ních komunikací. Tento stav lze však vzhledem k nízkým intenzitám dopravy po-
važovat za vyhovující. 

Cyklisté v �ešeném území využívají pro b�žný provoz p�edevším stávající sí� silnic a míst-
ních komunikací, samostatné komunikace pro cyklisty nejsou v �ešeném území vybudovány. 
Rekrea�nímu cyklistickému provozu slouží n�kolik zna�ených cykloturistických tras. Jde 
o trasy �. 6041 (Bílá Voda – Javorník – Vidnava – Terezín), �. 6046 (Vidnava – �erná Voda – 
Žulová) a �. 6047 (Vidnava – �erná Voda), které jsou p�evážn� vedeny po silni�ních a míst-
ních komunikacích. V jižní �ásti území jsou dále vyzna�eny tzv. Rychlebské stezky, které 
jsou ur�eny p�edevším pro horská kola. Jsou vedeny v trasách lesních cest, p�šin a starých 
loveckých chodník�. 

Dopravní �ešení územního plánu obecn� navrhuje realizovat nové chodníky podél komuni-
kací nebo stezky pro chodce dle místní pot�eby, a to v rámci prostor� místních komunikací 
a v souladu se zásadami stanovenými dle �SN 73 6110. Tyto chodníky a stezky lze realizovat 
v jednotlivých plochách s rozdílným zp�sobem využití v souladu s podmínkami stanovenými 
pro jejich využití, bez konkrétního vyzna�ení v grafické �ásti územního plánu. V územním 
plánu jsou p�ímo navrženy chodníky podél pr�tah� silnic II/456 (od mostu p�es �ervený 
potok po centrum), III/4562 (od k�ižovatky se silnicí II/456 po bytové domy) a III/4563 
(od centra po konec zástavby). D�vodem pro jejich vymezení je p�edpokládané vyšší do-
pravní zatížení silni�ních komunikací v zástavb� (nad 500 voz/24 hod) v porovnání 
s ostatními místními komunikacemi v obci. Stranové vedení chodník� vymezených 
v územním plánu má však pouze doporu�ující charakter. Rovn�ž není �ešeno jejich ší�kové 
uspo�ádání, p�edpokládá se však jejich realizace v normových hodnotách, ve stísn�ných pod-
mínkách pak i s uplatn�ním výjime�ných parametr� (nap�. min ší�ka 1,00 m s p�íslušnými 
bezpe�nostními odstupy v nejv�tší délce 50 m apod.). Nové turistické trasy nejsou navrže-
ny, lze je však realizovat, s ohledem na jejich charakter (turistické trasy jsou vymezovány 



71

p�edevším ve stopách stávajících komunikací bez nutnosti provád�t stavební úpravy), ve v�t-
šin� ploch s rozdílným zp�sobem využití. 

Infrastruktura cyklistické dopravy, sloužící pro b�žný cyklistický provoz, je v �ešeném 
území považována za stabilizovanou. Vzhledem k nízkým intenzitám silni�ního provozu 
na silni�ních pr�tazích není nutno navrhovat opat�ení k segregaci silni�ní a cyklistické dopra-
vy. Tyto záv�ry potvrzují i výsledky celostátního s�ítání cyklistické dopravy z r. 2010. 

Intenzity cyklistického provozu na vybraných profilech (�SD �R, rok 2010) 

Stan. �. Sil. �. Úsek: Rok 

cyklist�/24 
hod. 

sou�et 
všech 

cyklist�
v obou 

sm�rech

špi�ková 
hodina 

(cca 20 % 
z celkového 

po�tu 
za den) 
v obou 

sm�rech

Doporu�ené mezní intenzity 
pro návrh odd�leného 

provozu cyklist� od motorové 
dopravy (TP 179) 

cyklist�/24 hod. v jednom 
sm�ru 

území zastav�né / nezastav�né

7-4170 II/456
Žulová  – Stará 
�ervená Voda 2010 27 6 150 / 90 

7-4176 II/456
Stará �ervená 
Voda – Velké 

Kun�tice  
2010 27 6 150 / 90 

7-4200 II/457
Velká Kraš – 

Velké Kun�tice  2010 60 12 - / 90 

Pozn.: Na síti místních nebo ú�elových komunikací nebylo s�ítání cyklist� provád�no.  

V územním plánu jsou navrženy následující nové cyklotrasy: 

- propojení cyklotrasy �. 6047 z Nové �ervené Vody s Rychlebskými stezkami vede-
nými jižn� kolem Jest�ábího vrchu 

- propojení Nové �ervené Vody a �erné Vody kolem Bukového vrchu (v �erné Vod�) 

- propojení Staré �ervené Vody a Velkých Kun�tic, vedené od k�ižovatky silnic II/456 
a III/4562 po stávající komunikaci východním sm�rem do Velkých Kun�tic, lokality 
Strachovi�ky 

- propojení navržené trasy Stará �ervená Voda – Velké Kun�tice se stávající trasou 
�. 6047, které je vedeno kolem Kamenitého kopce s navrženou odbo�kou Solný vrch – 
Kamenný vrch 

- dopl
ková propojení cyklotrasy �. 6047 z Uhlí�ského údolí s Rychlebskými 
stezkami vedenými kolem Klenu a Liš�ího vrchu. 

 Navržené trasy dopl�ují stávající systém a slouží p�edevším ke zp�ístupn�ní atraktivních 
�ástí �ešeného území a k rekreaci. Ostatní zám�ry podporující rozvoj infrastruktury cyklistic-
ké dopravy, které nejsou �ešeny územním plánem, je p�ípustné realizovat za p�edpokladu do-
držení stejných zásad jako pro upravování technických parametr� komunikací. 

e) Statická doprava – parkování a odstavování vozidel 

Odstavování a garážování osobních automobil� obyvatel rodinných dom� se p�edpokládá 
na vlastních pozemcích, odstavování a garážování nákladních automobil� ve výrobních 
a podnikatelských areálech. Nároky na parkování osobních automobil� návšt�vník� ob�anské 
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vybavenosti jsou v �ešeném území dány p�edevším typem vybavenosti. V blízkosti význam-
n�jších objekt� (obecní ú�ad, prodejny apod.) jsou vybudována stávající parkovišt� na terénu. 
Jejich rozsah je však malý a k parkování se využívá i zpevn�ných zbytkových ploch 
v blízkosti jednotlivých objekt�. Základní úlohou územního plánu není tedy p�esná lokalizace 
jednotlivých za�ízení, ale stanovení základních parametr� a podmínek pro návrh a budování 
odstavných nebo parkovacích stání, event. garáží, podle kterých bude p�i realizaci staveb 
v jednotlivých funk�ních plochách postupováno. Dopln�ní stávajících kapacit novými zám�ry 
je tedy územním plánem navrženo pouze obecn�, tzn., že nap�. výstavba nových bytových 
dom� nebo p�estavba stávajících objekt� na bytové domy bude podmín�na výstavbou odpo-
vídajícího po�tu odstavných stání. Tento princip je nutno uplatnit i v p�ípad� realizace nových 
objekt� v rámci ob�anské vybavenosti, sportoviš�, výrobních areál� apod. 

Sou�asný trend nazna�uje postupný r�st stupn� automobilizace. Pot�ebné kapacity, a� už 
pro pot�eby parkování, odstavování nebo garážování, je tedy navrženo realizovat pro stupe�
automobilizace 1:2,5. Plocha s monofunk�ním využitím pouze pro pot�eby statické do-
pravy je navržena u sportovního areálu TJ Sokol Stará �ervená Voda a je p�ístupná 
ze silnice II/456.  

Obecn� se realizace nových parkovacích stání p�ipouští v jednotlivých plochách 
s rozdílným zp�sobem využití v souladu se stanovenými podmínkami pro jejich využití. 
P�i výstavb� nových parkovacích a odstavných stání je nutno respektovat platné p�edpisy a 
legislativu. Realizace ploch pro odstavování nákladních a speciálních vozidel se p�ipouští 
pouze v  plochách výroby a skladování. 

f) Ve�ejná doprava a za�ízení ve�ejné dopravy 

Základ ve�ejné dopravy v �ešeném území tvo�í p�edevším autobusová hromadná doprava 
osob. Pro její zajišt�ní se v �ešeném území nachází celkem sedm autobusových zastávek. Je-
jich dostupnost je v centrální �ásti obce dostate�ná, mimo standardní dostupovou vzdálenost 
(cca 500 m, cca 7 – 8 min. ch�ze b�žnou rychlostí) se nacházejí pouze n�které odlehlé lokali-
ty situované mimo souvislou zástavbu nebo �ídce osídlené oblasti podél stávajících silni�ních 
pr�tah� (nap�. podél silnice III/4563). 

Provoz ve�ejné dopravy je za�azen do integrovaného dopravního systému Olomouckého 
kraje – IDSOK (viz následující obr). 
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Mapa obcí a zón IDSOK pro �ešené území a okolí (zdroj: http://www.kidsok.cz/) 

Stávající stav infrastruktury ve�ejné dopravy v území je považován za dostate�ný, za p�ed-
pokladu, že nebudou rušena stávající za�ízení ve�ejné dopravy. To se týká p�edevším stávají-
cích autobusových zastávek situovaných na silni�ních pr�tazích, kde docházková vzdálenost 
�iní až 600 m. Tato vzdálenost je však dle normových hodnot (�SN 73 6110) pro menší obce 
p�ípustná (limitem je cca 600 m až 700 m). Ostatní komunika�ní sí� v oblastech, které se na-
cházejí mimo dostupovou vzdálenost, neumož�uje provoz pravidelné konven�ní autobusové 
dopravy. Proto není ani další rozvoj infrastruktury ve�ejné dopravy v t�chto lokalitách navr-
hován. 

Dopln�ní vybavení u stávajících zastávek (p�íst�ešky, zastávkové pruhy) není p�edm�tem 
�ešení územního plánu, obecn� lze �íci, že u zastávek, které nejsou vybaveny zastávkovými 
pruhy a p�íst�ešky, by toto vybavení m�lo být  dopln�no.  

g) Ostatní druhy dopravy 

Pro pot�eby územního plánu se ostatními druhy dopravy rozumí doprava letecká, vodní 
a ostatní za�ízení dopravy (nap�. hipotrasy). Za�ízení letecké ani vodní dopravy se v �ešeném 
území nenacházejí.  

Pro realizaci hipotras nebo hipostezek nejsou v územním plánu navrženy žádné konkrétní 
trasy. Jejich realizace je, vzhledem k jejich p�írodnímu charakteru (zpravidla nejsou vymezo-
vány stavebními úpravami), p�ipušt�na ve v�tšin� ploch s rozdílným zp�sobem využití, stejn�
jako realizace cyklotras a p�ších turistických tras.  
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h) Ochranná dopravní pásma, ochrana p�ed nep�íznivými ú�imky hluku a vibrací 

V �ešeném území je nutno respektovat: 

- silni�ní ochranná pásma, stanovená k ochran� silnic II. a III. t�íd mimo souvisle za-
stav�né území podle zákona �. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn�ní poz-
d�jších p�edpis�, vymezená prostorem ohrani�eným svislými plochami vedenými 
do výšky 50 m ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky  

- rozhledová pole k�ižovatek, stanovená alespo� v minimálních hodnotách dle �SN 
73 6102 

- podmínky pro ochranu p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací – negativní 
ú�inky hluku jsou v �ešeném území kvantifikovány z p�edpokládaného provozu b�žné 
silni�ní dopravy pro venkovní prostor, a to v zastav�ném území. Výpo�ty hlukových 
imisí jsou provedeny pouze v okolí silnice II/456 pro známé intenzity dopravy vychá-
zející z celostátního s�ítání dopravy z roku 2010 a pro r. 2025 a 2035 dle „Novely me-
todiky pro výpo�et hluku silni�ní dopravy“. Orienta�ní výpo�et je proveden bez zapo-
�ítání vlivu nové výstavby a vlivu navržených dopravních prvk� na silni�ní síti. Vzhle-
dem k nehomogenním podmínkám v okolí silnice II/456, je uvažováno s odrazivým 
i pohltivým terénem (viz Novela metodiky pro výpo�et hluku silni�ní dopravy). 

Hluk ve venkovním prostoru pro území podél silnice II/456 

Typ teré-
nu 

Výpo�tový 
rok 

LAeq (do) pro den / noc ve vzdálenosti od zdroje hluku:
LAeq (p�íp.) 

dB (A) 
den/noc 

s korekcemi dle 
na�. vlády �. 
148/2006 Sb. 

8 m 10 m 15 m 20 m 30 m 50 m 

Odrazivý 

2010 
53,8 / 
45,8 

52,9 / 
44,9 

51,2 / 
43,3 

50,0 / 
42,1 

48,3 / 
40,3 

46,0 / 
38,0 

60/50 2025 
54,3 / 
46,2 

53,5 / 
45,3 

51,8 / 
43,7 

50,6 / 
42,5 

48,8 / 
40,7 

46,5 / 
38,4 

2035 
54,7 / 
46,5 

53,8 / 
45,6 

52,1 / 
43,9 

50,9 / 
42,7 

49,2 / 
41,0 

46,9 / 
38,7 

Pohltivý 

2010 
53,8 / 
45,8 

52,7 / 
44,7 

50,3 / 
42,3 

48,4 / 
40,4 

45,5 / 
37,5 

41,7 / 
33,7 

60/50 2025 
54,4 / 
46,2 

53,2 / 
45,1 

50,8 / 
42,7 

48,9 / 
40,8 

46,0 / 
37,9 

42,2 / 
34,1 

2035 
54,7 / 
46,5 

53,6 / 
45,4 

51,2 / 
43,0 

49,3 / 
41,0 

46,4 / 
38,2 

42,6 / 
34,4 

(pozn.: pro pohltivý terén uvažováno s výškou posuzovaného bodu 3,5 m, ve výpo�tu nejsou uplatn�ny další 
korekce, pr�m�rný podélný sklon vozovky uvažován mezi cca 2 – 3 %) 

Vypo�tená intenzita hluku na pr�tahu silnice II/456 podává p�edb�žnou hrubou p�edstavu 
o jeho p�sobení v okolí komunikace. Z provedených výpo�t� vyplývá, že k p�ekra�ování nyní 
platných hygienických limit� nedochází ani v bezprost�edním okolí komunikace, a to ani 
pro nejvyšší zatížení pro r. 2035. Vzhledem k tomu, že silnice II/456 p�evádí nejvyšší 
dopravní zatížení v území, nejsou v územním plánu stanoveny žádné podmínky doložení 
spln�ní hygienických hlukových limit� p�i situování budov vyžadujících ochranu z hlediska 
hygienického (p�sobení hluku) v blízkosti silni�ních komunikací. Doložení spln�ní 
hygienických podmínek by tak m�lo být vyžadováno pouze p�i realizaci zám�r�, které by 
svým charakterem zvyšovaly dopravní zatížení v obci, a to zejména nákladní dopravou.  
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E.2.9 Vodní hospodá�ství 

a) Zásobování pitnou vodou 

     Obec Stará �ervená Voda má vybudovaný ve�ejný vodovod, který je v majetku obce. 
Vodovod byl postupn� budován v letech 1995 – 1999 a navazuje na vodovod v obci �erná 
Voda. Oba vodovody tvo�í spole�ný systém zásobování pitnou vodou, zdrojem vody je pra-
meništ� Pod Pet�ekem, které bylo ur�eno hlavn� pro vodovod v �erné Vod� a prameništ�
Zelená Hora, které bylo zprovozn�no až p�i rozší�ení vodovodu pro Starou �ervenou Vodu; 
ob� prameništ� leží mimo území obce Stará �ervená Voda. Prameništ� Pod Pet�ekem má mi-
nimální vydatnost 3,60 l/s. V prameništi je provedena pramenní jímka (418 m n. m.), ze které 
je voda gravita�n� dopravována �adem DN 80 v celkové délce cca 1 km do vodojemu �erná 
Voda 400 m3 (380,00 – 375,00 m n. m.). Prameništ� Zelená Hora má minimální vydatnost 
1,08 l/s. V prameništi je provedena pramenní jímka (436 m n. m.), ze které je voda gravita�n�
dopravována �adem DN 80 v celkové délce cca 1,4 km do vodojemu �erná Voda 150 m3

(380,00 – 375,00 m n. m.). P�vodní vodojem �erná Voda 400 m3 byl pro pot�eby vodovodu 
ve Staré �ervené Vod� rozší�en o nový vodojem 150 m3, situovaný v bezprost�ední blízkosti 
p�vodního vodojemu. Oba vodojemy spolup�sobí jako jeden vícekomorový vodojem 150 m3

+ 400 m3 (380,00 – 375,00 m n. m.). Z vodojemu �erná Voda 150 m3 + 400 m3 je voda gravi-
ta�n� dopravována zásobovacím �adem DN 100 do obce �erná Voda, kde se tento �ad rozv�t-
vuje v rozvodnou vodovodní sí�. Na konci obce �erná Voda je na zokruhovanou rozvodnou 
sí� napojen p�ívodní �ad DN 150 do obce Stará �ervená Voda. Rozvodná sí� v obci Stará 
�ervená Voda je rozd�lena na dv� tlaková pásma. Horní tlakové pásmo (HTP) je �ízeno vo-
dojemem �erná Voda, tvo�í je jižní �ást Staré �ervené Vody a Nová �ervená Voda. V dolním 
tlakovém pásmu (DTP) je tlak regulován reduk�ním ventilem na odbo�ce z hlavního p�ívod-
ního �adu. DTP tvo�í severní �ást obce. Rozvodná sí� v obci je zhotovena z materiál� PVC 
a IPE DN 80 – DN 150 v celkové délce cca 10 km. 

     Ve st�ední �ásti Staré �ervené Vody je v�žový vodojem a vodní zdroj, který slouží 
pro pot�eby zem�d�lského areálu. 

     Na území obce Stará �ervená Voda se nachází jedenáct vodních zdroj�, které mají sta-
novená ochranná pásma I. a II. stupn� rozhodnutím ONV v Šumperku 
�j. Voda/3099/R/238/82/Ko/233 ze dne 24. 11. 1982, p�i�emž ochranná pásma (PHO I a PHO 
II) vodního zdroje �. 1 na pozemku parc. �. 2070 v k.ú. Stará �ervená Voda – 2x4 bj. byla 
zrušena Opat�ením obecné povahy M�stského ú�adu Jeseník ze dne 26. 6. 2014.  

     Do jižní �ásti �ešeného území zasahuje ochranné pásmo II. stupn� vodního zdroje �es-
ká Ves, které bylo vyhlášeno rozhodnutím �j. 2461/2000/RŽP/R/146/Vo/231/2 ze dne 
16. 8. 2000. 

Bilance pot�eby vody 

     Výpo�et pot�eby vody k r. 2025 je orienta�n� proveden na základ� údaj� obsažených 
v Plánu rozvoje vodovod� a kanalizací území Olomouckého kraje, ve sm�rnici �. 9 z roku 
1973 a ve vyhlášce �. 428/2001 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

obec 
po�et 

obyvatel 
k r. 2025 

obyvatelstvo
(m3/d) 

vybavenost 
základní 

(m3/d) 

koeficient 
denní                                   

nerovnom�rnosti 
Stará �ervená Voda 700 84 14 1,5 
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obec 
obyvatelstvo zem�d�lství  
QP              

(m3/d) 
Qm         

(m3/d) 
QP              

(m3/d) 
Qm         

(m3/d) 
� Qm

(m3/d)

Stará �ervená Voda 98 147 1 1,75 148,75

     Územní plán p�edpokládá pot�ebu vody v obci Stará �ervená Voda ve výši 
Qm = 148,75 m3/den, tj. 1,72 l/s. Akumulace pitné vody pro Starou �ervenou Vodu je spole�-
ná s obcí �erná Voda a je zajišt�na ve vodojemech 400 + 150 m3 v k. ú. �erná Voda. 
Dle �SN 73 6650 se má využitelný objem vodojem� rovnat 60 % maximální denní pot�eby. 

     Pro zajišt�ní dodávky kvalitní pitné vody je územním plánem navrženo rozší�it vodo-
vodní sí� o další vodovodní �ady DN 80 až DN 100 v délce cca 1,5 km pro zásobování zasta-
vitelných ploch. Navržené �ady DN 80 až DN 100 budou rovn�ž plnit funkci vodovodu po-
žárního. Samostatné v�tve, které budou zásobovat objekty v dosahu hydrant� do 200 m, mo-
hou mít profil DN 50. 

    Do doby než bude navržený vodovod vybudován a pro objekty, které jsou mimo dosah vo-
dovodních �ad� pitné vody, bude zajišt�no zásobení pitnou vodou individuáln� (ze studní). 
Pro zásobení pitnou vodou ze studní je pot�eba vypracovat hydrogeologický pr�zkum, který 
posoudí kvalitu vody a vydatnost vodního zdroje a zhodnotí, zda p�i vybudování studen nedo-
jde ke zm�n� hydrogeologických podmínek v �ešeném území nebo k negativnímu ovlivn�ní 
stávajících studen. 

     Ve výkrese �. 4. Vodní hospodá�ství jsou vyzna�eny pouze trasy navrhovaných páte�ních 
vodovodních �ad�, nikoli p�ípojek. Jejich poloha m�že být dále up�es�ována podrobn�jší pro-
jektovou dokumentací. Dimenze �ad� je nutno považovat za orienta�ní a up�esnit je s ohledem 
na protipožární zabezpe�enost jednotlivých objekt�. V celém území je povoleno stav�t jak 
p�ípojky, tak i vodovodní �ady, jejichž trasy budou up�esn�ny podrobn�jší projektovou doku-
mentací. 

     Navrhovaná výstavba ve�ejného vodovodu v obci Stará �ervená Voda je v souladu 
s Plánem rozvoje vodovod� a kanalizací území Olomouckého kraje a se Zásadami územního 
rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1. 

b) Odkanalizování a likvidace odpadních vod  

      V obci Stará �ervená Voda není v sou�asné dob� vybudovaný systém ve�ejné kanali-
zace. Likvidace odpadních vod probíhá p�ímo u zdroje pomocí žump s vyvážením odpadu 
nebo v domovních �OV s vyúst�ním do vhodného recipientu. Deš�ové vody jsou odvád�ny 
p�íkopy a propustky p�ímo do tok�. 

     Pro odkanalizování stávající a navržené zástavby je dle zpracované projektové dokumenta-
ce Obec Stará �ervená Voda, �OV a tlaková splašková kanalizace (Recprojekt s.r.o., �erven 
2011) navržena výstavba splaškové tlakové kanalizace oddílné stokové soustavy se za-
kon�ením na navržené obecní �istírn� odpadních vod; pro stavbu je již vydáno stavební 
povolení. Stoky tlakové splaškové kanalizace DN 50 – 110 jsou navrženy v celkové délce cca 
10 km a na stokové síti je navrženo 242 �erpacích stanic. Mechanicko-biologickou �OV je 
navrženo vybudovat na parc. �. 2066/1 v k. ú. Stará �ervená Voda, kapacita �OV je navržena 
pro 834 EO. Recipientem pro�išt�ných splaškových vod z �OV bude bezejmenný levob�ežní 
p�ítok �erveného potoka. Dále územní plán navrhuje navrženou stokovou sí� dle výše uvede-
ného projektu rozší�it o další stoky splaškové kanalizace pro navržené zastavitelné plochy 
v celkové délce cca 0,3 km (gravita�ní DN 300). 
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     Do doby, než bude provedena výstavba splaškové kanalizace, bude likvidace odpadních 
vod zajišt�na individuáln� pomocí žump s vyvážením odpadu nebo v domovních �OV s vy-
úst�ním do vhodného recipientu, stejn� jako pro objekty, které jsou mimo dosah stávající 
a navržené kanalizace. Technologické odpadní vody z výrobních areál� lze vypoušt�t do ka-
nalizace, pokud zne�išt�ní vod odpovídá podmínkám kanaliza�ního �ádu. V opa�ném p�ípad�
je nutno technologické vody náležit� p�ed�istit. 

    Deš�ové vody, které nevsáknou do terénu, je nutné odvád�t �ízen� p�es reten�ní za�ízení 
(nádrže �i podzemní bloky) deš�ovou kanalizací �i otev�enými zatravn�nými p�íkopy do stá-
vající deš�ové kanalizace �i vodních tok�. Deš�ové vody z v�tších parkoviš� (cca nad 10 stá-
ní) a jiných zpevn�ných ploch, kde m�že dojít ke kontaminaci deš�ových vod ropnými látka-
mi, je nutno p�ed�iš�ovat v odlu�ova�ích ropných látek (lapolech). Trasy stok deš�ové kanali-
zace a p�íkop� bude možno ve v�tšin� p�ípad� navrhnout až po zam��ení území. 

    Ve výkrese �. 4. Vodní hospodá�ství jsou vyzna�eny pouze trasy navrhovaných páte�ních 
kanaliza�ních stok, nikoli p�ípojek. Jejich poloha m�že být up�es�ována podrobn�jší projek-
tovou dokumentací. V celém území je povoleno stav�t jak p�ípojky, tak i kanaliza�ní stoky, 
jejichž trasy budou up�esn�ny podrobn�jší projektovou dokumentací. 

    Navržená výstavba ve�ejné splaškové kanalizace v obci Stará �ervená Voda je v souladu 
s Plánem rozvoje vodovod� a kanalizací území Olomouckého kraje a se Zásadami územního 
rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1. 

c) Vodní toky a plochy  

     P�evážná �ást území obce Stará �ervená Voda spadá do �HP 2-04-04-055 a 2-04-04-053 – 
povodí �erveného potoka, západní �ást území spadá do �HP 2-04-047-052 a 2-04-04-050 – 
povodí �erného potoka, severní �ást �ešeného území spadá do �HP2-04-04-057 – povodí 
Widny a do �HP 2-04-04-060 – povodí Luzy, východní �ást území spadá do �HP 2-04-04-
054 – povodí K�emená�e a do �HP 2-04-04-061 – povodí Luzy. 

     �ervený potok pramení v jižní �ásti �ešeného území u úpatí hory Klen a protéká zastav�-
nou �ástí obce. Na území obce se do n�j vlévají jeho pravob�ežní p�ítoky Kop�ivový potok, 
K�emená� a n�kolik bezejmenných p�ítok�, levob�ežní p�ítoky �erveného potoka protékající 
�ešeným územím jsou bezejmenné. Kop�ivový potok pramení v jižní �ásti �ešeného území 
u úpatí hory Bílé kameny, protéká nezastav�nou �ástí obce a do �erveného potoka se vlévá 
v jižní �ásti zastav�ného území. K�emená� pramení mimo �ešené území u úpatí hory K�eme-
ná� a protéká p�evážn� nezastav�nou �ástí �ešeného území, do �erveného potoka se vlévá 
v centru obce poblíž obecního ú�adu. Západní nezastav�nou �ástí k. ú. Stará �ervená Voda 
protéká �erný potok. 

     �erný potok je na území obce Stará �ervená Voda od soutoku s �erveným potokem 
po hranici s obcí Velká Kraš dle vyhlášky �.178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam význam-
ných vodních tok� a zp�sob provád�ní �inností souvisejících se správou vodních tok�, �azen 
mezi vodohospodá�sky významné vodní toky.

     Správcem �erveného potoka, Kop�ivového potoka, K�emená�e a jejich bezejmenných 
p�ítok� jsou Lesy �R, s.p., správcem �erného potoka a bezejmenných pravob�ežních p�ítok�
�erveného potoka protékajících k. ú. Stará �ervená Voda je Povodí Odry, s.p. 

     Do západní �ásti území obce Stará �ervená Voda zasahuje záplavové území �erného 
potoka a jeho aktivní zóna, které bylo stanoveno KÚ OK dne 9. 7. 2007, �.j. KUOK 
120972/2006. Záplavové území ani jeho aktivní zóna nezasahuje do zastav�ného území obce 
Stará �ervená Voda a nelimituje tím jeho rozvoj.   
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     V �ešeném území se nachází n�kolik rybník�, které jsou soukromé nebo obecní a slouží 
k chovným a krajinnotvorným ú�el�m, dále je zde �ada zatopených bývalých lom�. 

Dále se v �ešeném území nachází 16 staveb vodních d�l – hlavních odvod
ovacích za�í-
zení v celkové délce cca 6 km. V�tšina z nich je zatrubn�ná, jen t�i jsou otev�ená. Za�ízení 
jsou ve správ� Státního pozemkového ú�adu. Pro umožn�ní výkonu správy a údržby t�chto 
za�ízení je nutno zachovat podél trubních hlavních odvod�ovacích za�ízení nezastav�ný ma-
nipula�ní pruh v ší�i 4 m od osy potrubí na ob� strany a podél otev�ených hlavních odvod�o-
vacích za�ízení oboustranný manipula�ní pruh v ší�ce 6 m. Do hlavních odvod�ovacích za�í-
zení nesmí být vypoušt�ny žádné odpadní ani deš�ové vody. 

     Území obce Stará �ervená Voda nenáleží do žádné z chrán�ných oblastí p�irozené akumu-
lace vod ani do zranitelné oblasti vod. 

     Vody �erveného potoka, �erného potoka a K�emená�e jsou dle Na�ízení vlády �. 71/2003 
Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci druh� ryb a dalších vod-
ních živo�ich� a o zjiš�ování hodnocení stavu jakosti t�chto vod, ve zn�ní �. 169/2006 Sb. 
�azeny jako lososový typ vody Vidnavky �. 209. Pro ostatní vodní toky na území obce typ 
vody není stanoven. 

     Povrchové vody v obci spadají do vodních útvar� s pracovním �íslem 111 (�erný potok 
po soutok s tokem �ervený potok), 112 (�ervený potok po soutok s tokem �erný potok) 
a 113 (Vidnavka po státní hranici) a jsou dle Plánu oblasti povodí Odry potenciáln� rizikové, 
p�írodní vodní útvary. 

     Podzemní vody spadají do vodních útvar� 64312 (Krystalinikum severní �ásti Východních 
Sudet – SZ �ást). Z hlediska kvantitativního a chemického jsou dle Plánu oblasti povodí Odry 
hodnoceny útvary 32110 jako nevyhovující. 

d) Protipovod
ová opat�ení 

    P�i povodních v �ervnu 2009 došlo k poškození koryta �erveného potoka. Obec má vy-
pracované projekty na revitalizaci koryta �erveného potoka v p�ti úsecích: 

�ervený potok v km 2,000 – 5,186 (DSP) – revitalizace je navržena v k. ú. Stará �ervená Vo-
da ve t�ech úsecích �erveného potoka. Je navrženo zkapacitn�ní a výškové a sm�rové sta-
bilizace koryta toku. V sou�asné dob� je kapacita v severn�jším úseku Q10-20, navržená je Q20-

50. Kapacita koryta ve st�edním úseku je dnes Q2-5, navržená je Q20. Kapacitu v jižním úseku 
revitalizace je navrženo zachovat stejnou jaká je dnes Q10-20. 

�ervený potok v km 5,186 – 7,800 (DSP) – revitalizace vodního toku �ervený potok je navr-
žena v k. ú. Nová �ervená Voda na dvou místech a spo�ívá ve zkapacitn�ní a výškové a sm�-
rové stabilizaci koryta toku. Revitalizace má prob�hnout jen v rámci stávajícího koryta. Sou-
�asná kapacita v severn�jším úseku revitalizace je Q10-20, navržená Q20-50. Kapacita v jižn�j-
ším úseku revitalizace je dnes Q2-5, navržená Q10-20. 

     Dalšími projekty protipovod�ových opat�ení jsou PB �erveného potoka v km 4,600 (DSP) 
a LB K�emená�e v km 0,600 (DSP). Bezejmenný pravob�ežní p�ítok �erveného potoka a be-
zejmenný levob�ežní p�ítok K�emená�e protékají p�evážn� nezastav�nou �ástí �ešeného úze-
mí. Kapacita koryt tok� je Q50-100, což má za následek rychlý odtok p�ívalových vod z neza-
stav�ného území do zastav�né �ásti obce, kde dochází k ohrožení zástavby. Pomocí revitali-
zace vodních tok� má dojít k zpomalení odtoku p�ívalových vod z nezastav�né �ásti území 
a zvýšení reten�ních prostor� v okolí bezejmenných tok� pro zadržení vody ve volné krajin�. 
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E.2.10 Energetika a elektronické komunikace                 

a) Zásobování elektrickou energií 

     Výroba elektrické energie – podle licencí ud�lených Energetickým regula�ním ú�adem 
(ERÚ) se na území obce Stará �ervená Voda za�ízení pro výrobu elektrické energie nenachá-
zejí. V územním plánu se nová za�ízení konkrétn� nenavrhují, p�ípustná je obecn� realizace 
za�ízení pro výrobu energie z obnovitelných zdroj� (fotovoltaické panely) umíst�ných na ob-
jektech a ur�ených pro p�ímou spot�ebu staveb a za�ízení v p�íslušné ploše, v plochách výroby 
a skladování také stavby pro komer�ní výrobu energie z obnovitelných zdroj� krom� v�trných 
elektráren, jejichž výstavba je zakázána na celém území obce. 

Nad�azená soustava VVN – územím obce Stará �ervená Voda vedení nad�azené sousta-
vy 110 kV – 400 kV neprocházejí; v územním plánu se nenavrhují. 

      
    Distribu�ní soustava VN – obec Stará �ervená Voda je zásobována elektrickou energií 
z rozvodné soustavy 22 kV, napojené z TS 110/22 kV �eská Ves linkami:  

                                           VN 72 T�emešná – He�manovice  
                                           VN 73 T�emešná – Krnov    

  Možnost vzájemného propojení napájecích linek a jejich dimenze zajiš�ují vysokou pro-
vozní jistotu zásobování elektrickou energií. 

    Distribu�ní soustavu VN dále tvo�í 12 distribu�ních trafostanic (DTS 22/0,4 kV) s celko-
vým výkonem 1 720 kVA,  z toho  do sít� NN dodává 7 DTS výkon 970 kVA, ostatní tra-
fostanice jsou odb�ratelské. Distribu�ní trafostanice jsou r�zných typ� venkovního provedení, 
osazené transformátory 50 až 250 kVA. P�ípojky VN k jednotlivým DTS jsou provedeny jako 
nadzemní, s  vodi�i AlFe r�zných pr��ez�.  

P�ehled distribu�ních trafostanic (DTS) je uveden v následující tabulce:    

�íslo DTS 
podle �EZ 

Název umíst�ní 
 trafostanice  

Typ 
DTS 

Výkon 
DTS (kVA) 

  DTS JE_0077    Stará �ervená Voda – Kravín �ty�sloupová 100

  DTS JE_0078    Stará �ervená Voda – U Obecního ú�adu ocel. p�íhradová 250

  DTS JE_0079    Stará �ervená Voda – U mostu ocel. p�íhradová 100

DTS JE_0080    Stará �ervená Voda – Dolní ocel. p�íhradová 100

DTS JE_0081    Stará �ervená Voda – U okál� dvousloupová 160

DTS JE_9137    Stará �ervená Voda – Granulárna t�ísloupová 100

DTS JE_9138    Stará �ervená Voda – Stolárna Reinhold jednosloupová 250

DTS JE_0073    Nová �ervená Voda – Polesí dvousloupová 100

DTS JE_0074    Nová �ervená Voda – St�ed ocel. p�íhradová 100

DTS JE_0075    Nová �ervená Voda – U kina ocel. p�íhradová 160

DTS JE_9133    Nová �ervená Voda – Soukromý statek ocel. p�íhradová 50

DTS  JE_9135    Nová �ervená Voda – Kamenolom ocel. p�íhradová 250

Napájecí vedení a v�tšina DTS jsou v  dobrém technickém  stavu a zajistí pot�ebný p�íkon 
i v dlouhodobém �asovém horizontu.  



80

Bilance p�íkonu a transforma�ního výkonu 

Z energetického hlediska se k roku 2025 uvažuje se smíšeným stupn�m elektrizace. 
K r. 2025 se p�edpokládá, že elektrickým vytáp�ním bude vybaveno cca 10 % byt� (stupe�
elektrizace C) a �ást objekt� druhého bydlení. U ostatních byt� se vzhledem k rostoucímu 
stupni elektrizace domácností, zejména instalací klimatiza�ních jednotek, uvažuje se stupn�m 
elektrizace B.  

P�epokládané rozd�lení byt� podle stupn�  elektrizace bude k r. 2025 následující: 

20 byt� – stupe� elektrizace C  (va�ení elektrickou energií + smíšené vytáp�ní elektrickou 
energií p�ímotopné a akumula�ní) 

205 byt� – stupe� elektrizace B    (va�ení plynem + elektrickou energií) 

Podílové maximum byt� (Bmax) – je odvozeno z m�rného p�íkonu  bytové jednotky  sta-
noveného k r. 2025. Podle �SN 33 2130 je m�rný p�íkon bytové jednotky v úrovni 
TR VN/NN stanoven na 2,8 kW/byt pro stupe� elektrizace B, pro pln� elektrifikované byty 
(va�ení el. energií, v�etn� smíšeného elektrického vytáp�ní) se uvažuje s m�rným p�íkonem 
12,0 kW/byt (stupe� elektrizace C). Pro objekty druhého bydlení (individuální rekreace) se 
uvažuje s p�íkonem 1,0 kW/objekt, pro cca 20  t�chto objekt� je uvažováno s elektrickým 
p�itáp�ním s p�íkonem 5 kW/objekt. 

Vypo�tené podílové maximum byt� – Bmax je k r. 2025 následující: 

Bmax = 200 x 2,8 + 20 x 12 + 60 x 1,0 + 20 x 5 = 960 kW 

Podílové maximum vybavenosti (Vmax) – je stanoveno z m�rného ukazatele 0,6 kW/byt 
(v�etn� druhého bydlení), pro nové drobné podnikatelské aktivity je uvažováno s p�íkonem 
200 kW. 

Vypo�tené podílové maximum vybavenosti – Vmax je k r. 2025 následující: 

Vmax = 285 x 0,6 + 200 = 371 kW 

Podílové maximum byt� a vybavenosti ur�uje pot�ebný p�íkon bytov�-komunální sféry, 
v�etn� drobných podnikatelských aktivit. P�i výpo�tu transforma�ního výkonu VN/NN (PTR)  
je uvažováno s 20% rezervou pro optimální využití transformátor� a zajišt�ní stability provo-
zu p�i krytí odb�rových maxim.                    

    PTR = (Bmax + Vmax) x 1.20 = 1 597 kVA 

Pro stávající odb�ratele s vlastní trafostanicí se považuje stávající výkon DTS (650 kVA) 
za dostate�ný. 

Podle bilance  p�íkonu elektrické energie  a transforma�ního výkonu je nutno pro obec 
Stará �ervená Voda zajistit k r. 2025 cca 2 250 kVA transforma�ního výkonu VN/NN.  P�í-
r�stek transforma�ního výkonu dosáhne 530 kVA proti sou�asnému stavu. 

Soudobé zatížení v úrovni TR 110/VN je o cca 30 % nižší než pot�ebný transforma�ní  vý-
kon v  úrovni TR VN/NN a bude pro bytov�-komunální sféru a podnikatelské aktivity dosa-
hovat výše 1,6 MW. 

Pot�ebný p�íkon pro �ešené území bude i nadále zajišt�n z rozvodné soustavy  22 kV, li-
nek  VN 72 a VN 73, které jsou pro p�enos pot�ebného p�íkonu dostate�n� dimenzovány. 

 V n�kolika p�ípadech u nov� navržené zástavby dojde k dot�ení ochranného pásma nad-
zemního vedení 22 kV – VN. P�eložky nadzemního vedení VN se nenavrhují ani nevylu�ují. 
Jejich návrhy, p�íp kabelizace vedení VN je nutno �ešit podrobn�jší projektovou dokumentací.  
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Pot�ebný transforma�ní výkon pro byty, vybavenost a objekty druhého bydlení bude b�-
hem zajišt�n ze stávajících distribu�ních trafostanic 22/0,4 kV, s p�ípadným zvýšením jejich 
výkonu a výstavbou t�í nových trafostanic  DTS N1 – 3. 

Rozvodná sí� NN – nová rozvodná sí� NN v lokalitách s ucelenou rodinnou zástavbou 
bude v souladu s vyhláškou �. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
�ešena zásadn� zemním kabelovým vedením. Lokální nedostatek p�íkonu v síti NN je možno 
�ešit posilovacím vývodem z nejbližší trafostanice.    

b) Zásobování plynem 

    VTL plynovody a RS – územím obce Stará �ervená Voda prochází VTL plynovod 
s tlakem do 40 bar� DN 150 , PN 25 Nová Ves  – Vidnava (663 012), s odbo�kou DN 100 
pro regula�ní stanici plynu Stará �ervená Voda – VTL/STL s výkonem 1 200 m3 h–1 (RS 66 
176), ze které je obec Stará �ervená Voda zásobována. 

Nová vysokotlaká plynárenská za�ízení se na území obce Stará �ervená Voda nenavrhují, 
dodávka plynu pro obec bude zajišt�na ze stávající RS VTL/STL, která má dostate�nou výko-
novou rezervu. 

Místní plynovodní sí� – místní plynovodní sí� je provozována jako st�edotlaká, s p�etla-
kem do 300 kPa. Plynovodní sí� je vybudována z trubek LPe v profilech DN 53 –110 a ulo-
žena podél místních komunikací. Na místní plynovodní sí� je napojeno cca 130 odb�ratel�, 
v�etn� vybavenosti a drobných podnikatelských aktivit. Zemní plyn se využívá k va�ení, p�í-
prav� TUV a otopu.  

Bilance pot�eby zemního plynu 

Bilance pot�eby plynu je  sestavena podle jednotlivých odb�ratelských skupin – obyvatel-
stvo a ostatní odb�r. 

Obyvatelstvo – ro�ní a maximální hodinová pot�eba plynu pro obyvatelstvo jsou stanove-
ny  metodou  specifických pot�eb podle sm�rnice �.17/97 SMP a.s. Ostrava. P�edpokládá se, 
že  k r. 2025 bude  plynofikováno 90 %  byt�, tj. cca 205 byt�. Bilan�n� se uvažuje s využitím 
plynu pro va�ení, p�ípravu TUV a vytáp�ní u všech plynofikovaných byt�. 

     Ostatní odb�r – v  této kategorii jsou zahrnuty pot�eby pro otop vybavenosti, �ásti objekt�
druhého bydlení (cca 30 objekt�) a podnikatelských aktivit (maloodb�r, st�ední odb�r).  Odb�-
ry v této kategorii  jsou orienta�n� stanoveny jako 50 % podíl bytového odb�ru. Pro blíže ne-
specifikované odb�ry se uvažuje s rezervou 50 m3 h-1, resp. 100 tis.m3 rok-1. 

Bilance pot�eby zemního plynu k r. 2025  je uvedena v následující tabulce: 

  M�rná pot�eba plynu Ro�ní pot�eba plynu 

Druh odb�ru [m3 h-1 ] [m3 rok-1 ] [m3 h-1] [tis. m3rok-1]
Obyvatelstvo – byty 

RD (va�ení, otop, TUV) – 205 byt� 1,50 3 000 308 615 
Ostatní odb�r 

(50 % bytového odb�ru) 
   

155 310 
Rezerva   50 100 

Odb�r  z místní sít� celkem   513 1 025 
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Z celkové bilance pot�eby plynu vyplývá, že k r. 2025 je pro obec Stará �ervená Voda 
nutno z místní sít� zajistit cca 1,0 mil.m3 zemního plynu, zimní hodinové maximum dosáhne 
cca 513 m3 h-1.  

Územní plán navrhuje rozší�ení st�edotlaké plynovodní sít� pro stávající a navrhovanou 
zástavbu na celém zastav�ném území obce. Nová st�edotlaká plynovodní sí� bude provedena 
z plynového tlakového potrubí  PE 100 – SDR 11 v jednotném profilu DN 63 podél místních 
komunikací. Celková konfigurace sít� je z�ejmá z grafické �ásti dokumentace. 

c)  Zásobování teplem  

Obec Stará �ervená Voda  se podle �SN 06 0210 -  mapy oblastí nejnižších venkovních 
teplot rozkládá  v oblasti s výpo�tovou teplotou tex = - 18o C a intenzivními v�try. Po�et dn�
topného období pro tem = 13o C (tem - st�ední denní venkovní teplota pro za�átek a konec top-
ného období je 250 - 260, st�ední venkovní teplota za otopné období tes = 2,7oC. P�evážná �ást  
obytného území se rozkládá v nadmo�ské výšce kolem 300 m. 

Pro stávající zástavbu, je charakteristický  decentralizovaný zp�sob vytáp�ní  s individu-
álním vytáp�ním rodinných dom� a samostatnými domovními kotelnami pro objekty byto-
vých dom�, vybavenosti a podnikatelských aktivit. Tepelná energie pro vytáp�ní byt� je za-
jiš�ována p�edevším spalováním zemního plynu (cca 95 byt�) a biomasy.  

Decentralizovaný zp�sob vytáp�ní pro stávající i novou výstavbu s individuálním vytáp�-
ním RD a samostatnými kotelnami pro objekty bytových dom� a vybavenosti z�stane zacho-
ván. V palivo-energetické bilanci je preferováno využití zemního plynu a biomasy, elektrická 
energie bude plnit funkci dopl�kového topného media. 

Bilan�n� se uvažuje s rozší�ením využití  zemního plynu pro vytáp�ní u 90 % byt�, tj. 205 
byt� a �ást objekt� druhého bydlení, dále pro v�tšinu objekt� vybavenosti a podnikatelských 
aktivit v plynofikovaném území. 

S využitím elektrické energie k vytáp�ní se uvažuje pro cca 10 % byt�, tj. 20 byt� v RD 
a �ást objekt� druhého bydlení. Zásadn� se doporu�uje využívat smíšeného elektrického vytá-
p�ní (p�ímotopné v kombinaci s akumulací) a r�zných druh� tepelných �erpadel.  

Z obnovitelných zdroj� energie lze pro rodinnou zástavbu v širším m��ítku uvažovat s roz-
ší�ením pasivního i aktivního využití solární energie, jejíž p�em�na na tepelnou energii, p�íp. 
elektrickou energii v solárních kolektorech nebo fotovoltaických �láncích je z hlediska život-
ního prost�edí nej�istším a nejšetrn�jším zp�sobem výroby tepelné a elektrické energie.  

d) Elektronické komunikace 

Sítí elektronických komunikací se rozumí p�enosové systémy, spojovací a sm�rovací za�í-
zení umož�ující p�enos signál� a dat (p�enos digitálních informací, signál� rozhlasu a televi-
ze, internetové propojení a p�ipojení, elektronická pošta, hlasové – telefonní služby apod.) 
po vedení, rádiem, optickými nebo jinými elektromagnetickými prost�edky. 

Podle jednotné telekomunika�ní pevné sít� provozované a.s. Telefónica O2 Czech Republic 
obec Stará �ervená Voda telekomunika�n� p�ísluší do atrak�ního obvodu digitální telefonní 
úst�edny (RSU) Stará �ervená Voda, jako sou�ást telefonního obvodu (TO – 58) Olomoucký 
kraj. Digitální telefonní úst�edna Stará �ervená Voda má dostate�nou kapacitu pro sou�asný 
provoz s možností dalšího rozší�ení. 
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Telefonní ú�astníci ve správním území obce Stará �ervená Voda jsou napojeni na digitální 
úst�ednu prost�ednictvím ú�astnické p�ístupové sít� (ÚPS), která je provedena úložnými 
a záv�snými kabely v dobrém technickém stavu, v�etn� rezervy pro další zákaznická napoje-
ní. Tato úst�edna, jako základní prvek telekomunika�ní sít� je napojena na �ídící digitální hos-
titelskou úst�ednu (HOST) Jeseník prost�ednictvím dálkové p�enosové optické sít� a.s. Tele-
fónica O2. Elektronické komunika�ní služby v území nabízí krom� a.s. Telefónica O2 dalších 
cca 8 operátor� na pevné a mobilní síti  v  r�zném rozsahu. 

P�edpokládá se, že k r. 2025 hustota telefonních stanic v území odpovídat 100  % telefoni-
zovaných byt� s 30% rezervou  pro vybavenost  a podnikatelskou  sféru, s požadavkem 
na p�ipojení cca  300 telefonních ú�astník�. Podmínky pro rozvoj elektronického komunika�-
ního provozu budou �ešeny výb�rem z aktuální nabídky operátor� na pevné, bezdrátové 
a mobilní síti. 

Územím obce Stará �ervená Voda procházejí optické kabely dálkové p�enosové sít�
ve správ� a.s. Telefónica O2. Trasy dálkové p�enosové optické sít� na území obce jsou z�ejmé 
z grafické �ásti dokumentace. 

Pokrytí území televizním a rozhlasovým signálem – území je pokryto pozemním digi-
tálním signálem (DVB – T)  z vysíla�e Jeseník – Prad�d, který ší�í televizní programy multi-
plexu 1 (36. kanál – �T1, �T2, �T 24, �T4 Sport a 7 program� �Ro – ve�ejnoprávní multi-
plex), multiplexu 2 (53. kanál – TV Nova, TV Prima, TV Barandov, Nova Cinema a Prima 
Cool) a multiplexu 3 (51. kanál – Prima LOVE).  

V pásmu AM – DV a SV je území pokryto rozhlasovým signálem z vysíla�� Ostrava – 
Svinov (SV),  Prost�jov – Dobrochov (SV) a Uherské Hradišt� – Topolná  (DV), v pásmu FM 
– VKV pak rozhlasovým signálem z vysíla�e Jeseník – Prad�d. 

Rozhlasové a televizní programy jsou dále ší�eny vysíláním satelitu ASTRA 3A (DVB – S) 
a prost�ednictvím n�kterých operátor� na pevné, mobilní a internetové síti. 

Mobilní telefonní sí� – na území obce Stará �ervená Voda jsou dostupné všechny služby 
nabízené operátory mobilních sítí v systému GSM – T-Mobile (TMO), Telefónica O2 (O2) 

a Vodafone (VDF). Na území obce Stará �ervená Voda je provozována základnová stanice 
operátora mobilní sít� (BTS) Telefónica O2 situovaná na objektu hydroglobu. 

              
Radioreléové spoje – tyto spoje jsou ur�eny pro p�enos televizní a rozhlasové modulace 

p�enos dat a telefonních hovor�. Nad územím obce Stará �ervená Voda je provozován radio-
reléový spoj mezi koncovými body Zlaté Hory – Kobylá.  

E.2.11 Likvidace komunálních odpad�  

 Efektivní a ú�inná likvidace komunálních odpad� je v mnoha obcích nákladným problé-
mem s významnými územními vlivy.  

Jedním ze základních dokument� v oblasti odpadového hospodá�ství je Plán odpadového 
hospodá�ství �R, na který navazuje zastupitelstvem schválený Plán odpadového hospodá�ství 
Olomouckého kraje (2004), který je pravideln� vyhodnocován (poslední dostupné vyhodno-
cení je z roku 2011 a konstatuje zejména problémy s likvidací biologicky rozložitelných ko-
munálních odpad�). V okrese Jeseník byl Plán odpadového hospodá�ství zpracován v r. 2006.  
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Plán odpadového hospodá�ství p�vodce odpad� není v obci zpracován (ze zákona mají tuto 
povinnost p�vodci odpad�, kte�í produkují ro�n� více než 10 t nebezpe�ného odpadu nebo 
více než 1000 t ostatního odpadu). V obci vzniká mén� než 1000 t komunálního odpadu ro�-
n�. Obec je aktivní p�i zajišt�ní separace odpad�.  

Likvidaci komunálních odpad� v �ešeném území provádí odborná firma Technické služby 
Jeseník, a.s. (Otokara B�eziny 168/41, Jeseník). Spole�nost zajiš�uje pro obec komplexní na-
kládání s odpady, což znamená sb�r, svoz, t�íd�ní, úprava a kone�né odstran�ní prakticky 
všech vyskytujících se odpad� v�etn� nebezpe�ných (odpad je ukládán na skládky mimo �e-
šené území). Navržená plocha výroby a skladování – plocha p�estavby �. P4 bude z�ásti slou-
žit i pro zlepšení podmínek odpadového hospodá�ství jako sb�rný dv�r.  

E.2.12 Územní systém ekologické stability 

  Cílem ÚSES je zajistit p�etrvání p�vodních p�irozených skupin organism� v jejich ty-
pických (reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto 
systému má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických p�vodních nebo p�írod� blízkých 
spole�enstev, která jsou schopna bez výrazného p�ísunu energie �lov�kem zachovávat sv�j 
stav v podmínkách rušivých vliv� civilizace a po narušení se vracet ke svému p�vodnímu 
stavu.  

• Velikosti skladebných sou�ástí ÚSES 

 V plochách pro skladebné �ásti ÚSES, kde neexistují vhodné porosty a spole�enstva pro 
zajišt�ní funkcí biokoridoru nebo biocentra, je vymezení ÚSES provedeno tak, aby se 
s ohledem na ú�elné a krajiná�sky vhodné �len�ní krajiny blížilo k minimálním parametr�m. 
V�tší vým�ry lokálních biocenter a ší�ky biokoridor� jsou navrženy v lesích pro snadn�jší 
up�esn�ní v lesních hospodá�ských plánech a lesních hospodá�ských osnovách.  

Parametry navrženého ÚSES – lesní spole�enstva: 

- lokální biokoridor – maximální délka 2 000 m a minimální ší�ka 15 m, možnost p�erušení 
na 15 m 

- lokální biocentrum – minimální vým�ra 3 ha tak, aby plocha s pravým lesním prost�edím 
byla 1 ha (ší�ka ekotonu je asi 40 m) 

- regionální biokoridor – je složen z jednoduchých regionálních biokoridor� o maximální 
délce 700 metr� a minimální ší�ce 40 metr� a vložených lokálních biocenter a má po 5 až 
8 km vložena ješt� regionální biocentra 

- nadregionální biocentrum – minimální vým�ra je 1 000 ha. 

     Další up�esn�ní systému bude provedeno p�i zapracovávání ÚSES do lesního hospodá�-
ského plánu (LHP) a lesních hospodá�ských osnov. Prvky územního systému ekologické sta-
bility by v lesích m�ly být ve fázi projektu (vypracování LHP nebo lesní hospodá�ské osnovy) 
vymezeny hranicemi trvalého rozd�lení lesa, pop�. parcelami nebo jinými liniemi, podél nichž 
lze trvalé rozd�lení lesa vést. 

     V celcích zem�d�lského hospoda�ení bude rozsah a p�esné vymezení ÚSES upraveno 
p�i zpracování komplexních pozemkových úprav za p�edpokladu dodržení p�edepsaných pa-
rametr� a spln�ní funk�nosti ÚSES (respektování propojení p�íbuzných geobiocén�).   



85

     Pro skladebné �ásti existující a nefunk�ní by m�la být zm�n�na druhová skladba d�evin-
ných porost�, pro skladebné �ásti �áste�n� existující nebo �áste�n� chyb�jící by m�ly být roz-
ší�eny plochy d�evinných porost� s cílovou druhovou skladbou dle STG, p�ípadn� upravena 
druhová skladba v existujících �ástech, skladebné �ásti chyb�jící je pot�ebné založit. �ásti 
ozna�ené jako �áste�n� funk�ní jsou s vyhovující cílovou formací (lesem), ale s nevhodnou 
nebo z �ásti nevhodnou druhovou skladbou. 

• Hospoda�ení na území vymezeném pro ÚSES 

  Cílovými porosty ÚSES by m�ly být lesy t�etího až pátého lesního vegeta�ního stupn�, 
s p�evahou území ve t�etím vegeta�ním stupni, tj. lesy s cílovou druhovu skladbou 
v nejvyšších polohách jedlových bu�in až smrkových bu�in nebo bukových smr�in podle 
STG, v údolnicích tok� pak stanovišt� s lesy smrkobukovými, smrkojedlovými nebo v polo-
hách t�etího vegeta�ního stupn� dubových bu�in, bukových jedlin, javorových jasenin.  

 Na plochách chyb�jících biocenter a biokoridor� je nutno zabezpe�it takové hospoda�ení, 
které by nezhoršilo stávající stav, tzn., že na pozemcích vymezených pro ÚSES nelze nap�. 
budovat trvalé stavby, trvalé travní porosty m�nit na ornou p�du, odstra�ovat nárosty nebo 
jednotlivé stromy a pod. P�ípustné jsou pouze ty zm�ny v hospoda�ení, které mají ve svém 
d�sledku ekologicky p�irozené zlepšení stávajícího stavu (nap�. zatravn�ní orné p�dy, výsad-
ba b�ehových porost�, zalesn�ní). 

     Základem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru lesních 
porost� a lesních pás�.

• Koncepce návrhu územního systému ekologické stability krajiny 

V �ešeném území jsou vymezeny prvky nadregionální, regionální a lokální úrovn�
územního systému ekologické stability. Vymezení nadregionálních a regionálních prvk�
ÚSES vychází ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1. 

     Nadregionální úrove
 je v obci reprezentována �ástí nadregionálního biocentra 89 
Smolný (N1). 

    Regionální úrove
 je zastoupena regionálním biokoridorem RK 826 (jeho skladebné 
�ásti jsou v území obce ozna�eny R1 až R7), který vychází z nadregionálního biocentra 89 
Smolný v k.ú. Stará �ervená Voda a v jeho jihovýchodním cíp� kon�í v regionálním 
biocentru 483 Kamenný vrch (R8). 

   Regionální biokoridor RK 826 je v úseku R5 v územním plánu vymezen s mírnou 
odchylkou od vymezení v ZÚR OK; je vymezen ve v�tší vzdálenosti od silnice II/456 a více 
využívá stávající lesní porosty (v ZÚR OK veden v soub�hu se silnicí II/456). 

      Lokální úrove
 je tvo�ena lokálními trasami – lokálními biocentry propojenými lokální-
mi biokoridory, která reprezentují stanovišt� a potenciální p�irozená spole�enstva biochor 
v území Staré �ervené Vody. 
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Skladebné �ástí lokálního ÚSES: 

- L1 až L9 – úsek L1 až L6 posiluje funk�nost regionálního biokoridoru RK 826 a  pro-
st�ednictvím LBC L5 a trasy L7, L8 a L9 propojuje ÚSES do území Velkých Kun�tic 

- L10 až L19 – trasa vedená lesy na severozápadn� exponovaných svazích Sokolského 
h�betu s napojením od LBC L13 lokálním biokoridorem LBK L21 do území Supíko-
vic 

- L19, L20, L22 až L24 – trasa vedená od jihu z k. ú. Vápenná k severu do k. ú. �erná 
Voda, LBC L25 zasahuje v pokra�ování této trasy z území �erné Vody. 

Ozna�ení 
prvku 

Funkce,               
funk�nost 

STG Rozm�r Charakter ekotopu Cílové spole�enstvo,
návrh opat�ení 

nadregionální úrove


nadregionální biocentrum 89 Smolný – nivní, lu�ní, mezofilní hájové, mezofilní bu�inné
N1/Rokl, 
Vkra, 
Mkra, 
Vid 

NRBC Smolný 
funk�ní 

3AB3 
3B3 
3AB4 
3BC4,5 

482,0 ha smrkové lesy s bukem            
a mod�ínem 

lesní 

regionální úrove

regionální biokoridor RK 826, mezofilní hájový 
R1 RBK, �áste�n�

existující 
3B3 
3BC4 

675 m remízy mezi zástavbou 
sídla, pole, louky 

lesní

R2 LBC, �áste�n�
existující 

3AB3 4,8 ha listnatý lesík nad                   
zástavbou sídla, louky 

lesní 

R3 RBK, chyb�jící 3B3 
3AB3 

470 m louky lesní 

R4 LBC, funk�ní, 
�ást. chyb�jící 

3B3 6,2 ha listnatý les, buk, lípa,             
habr, dub 

lesní 

R5 RBK, �áste�n�
existující 

3B3 
3AB3 

620 m lesní remíz, travní               
porosty 

lesní 

R6 LBC, nefunk�ní 3AB3 
3B3 

6,0 ha les p�evážn� smrkový lesní 

R7 RBK, �áste�n�
funk�ní 

3AB3 620 m p�evaha smíšených            
listnatých porost�,                 
jen v malé �ásti smr�iny 

lesní 

regionální biocentrum 483 Kamenný vrch, mezofilní bu�inné, mezofilní hájové, mok�adní,             
rašelinné 
R8/ 
Sup, 
VKun 

RBC funk�ní 3B3 
3BC3 
3C4,5 
3A3 

71,5 ha listnaté lesy p�evážn�
v údolnici potok            
K�emená�, jinak p�evaha 
smr�in 

lesní, mok�adní 

lokální úrove

L1 LBK, chyb�jící 3B3 1220 m 

+            
440 m R1 

pole, travní porosty lesní 

L2 LBC, �áste�n�
chyb�jící 

3AB3 
3B3 

4,2 ha listnaté remízy v zem. 
pozemích, travní porost 

lesní 

L3 LBK, �ást. 
chyb�jící 

3B3 
3BC4 

1050 m 
(L3 +�ást 
L6) 

travní porosty, lesy 
v údolnici potoka 

lesní 
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L5/ 
VKun 

LBC, funk�ní 3BC4,5a 
3B3 

(1,4 ha) lesní porosty v komplexu 
lesa – listnaté 

lesní 

L4 LBK, �áste�n�
funk�ní 

3B3 430 m r�zné porosty lesního 
komplexu 

lesní 

L6+L7 LBK funk�ní 3B3 1370 m r�zné porosty lesního 
komplexu 

lesní 

L8 LBC, funk�ní 3B3 
3BC,C5 

5,4 ha okraj lesního komplexu, 
zamok�ené porosty              
kolem Luže 

lesní 

L9/ 
VKun 

LBK 3C4,5a (190 m) zalesn�ná údolnice Luže lesní 

L10 LBK, �áste�n�
funk�ní 

3AB3 
3B3 

330 m p�evaha smr�in lesní 

L11 LBC funk�ní 4BC3 
3B3 

5,0 ha listnaté lesy lesní 

L12 LBK, funk�ní 4B3 
4B,BC4 

1520 m porosty listnaté,             
smrkové a smíšené 

lesní 

L13 LBC, �áste�n�
funk�ní 

4AB3 
4BC3 

7,5 ha listnaté a smrkové              
porosty 

lesní 

L14 LBK, funk�ní 4B3 
4AB3 
4AB4 
5C(D)3 

1430 m porosty listnaté,            
smrkové a smíšené 

lesní 

L15 LBC, funk�ní 5C(D)3 
5BC4, 5 

4,9 ha listnaté, p�evážn�           
bukové porosty 

lesní 

L16 LBK, funk�ní 5C(D)3 1140 m listnaté, p�evážn�           
bukové porosty 

lesní 

L17 LBC, funk�ní 5C(D)3 
5BC3 
4BC3 

6,7 ha listnaté, p�evážn�              
bukové porosty 

lesní 

L18 LBK funk�ní 5C(D)3 
5AB3 

1550 m  st�ídání pruh� r�zných 
lesních porost� s p�evahou 
listná��

lesní 

L19 LBC, �áste�n�
funk�ní 

5C(D)3 
5BC4 

8,2 ha lesní porosty smrkové         
a listnaté smíšené 

lesní 

L20/ 
Váp 

LBK �áste�n�
funk�ní 

5AB2 
6AB3 

(1350 m) lesní porosty smrkové        
a listnaté smíšené 

lesní 

L21/ 
Sup 

LBK, funk�ní 4BC3 
4B3 

(1130m) lesní porosty smrkové        
a listnaté smíšené 

lesní 

L22 LBK, �áste�n�
funk�ní 

4BC4, 
5C(D)3 
4BC3 
4AB3 

1250 m lesní porosty smrkové         
a listnaté smíšené 

lesní 

L23 LBC, nefunk�ní 4AB3 
5C(D)3 

8,9 ha smrkové, mod�ínové,           
smíšené porosty 

lesní 

L24/ 
�Vod 

LBK, �áste�n�
funk�ní 

4B3, 
3AB3 

(930 m) lesní porosty smrkové, 
smíšené a listnaté 

lesní 

L25/ 
�Vod 

LBC, funk�ní 3B3 (2,5 ha) smíšené listnaté lesní             
porosty 

lesní 
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Vysv�tlivky k tabulkám: 
- po�. �. – po�adové �íslo a sou�asn� ozna�ení prvk� ve výkrese, pro každou úrove� je �íslování 

zvláš� – ozna�ení prvk� lokální úrovn� L, regionální úrovn� R, nadregionální úrovn� N; prvky za-
sahující na další k.ú. mají uveden jeho název (�Vod-�erná Voda, Váp-Vápenná, VKun-Velké 
Kun�tice, VKra-Velká Kraš, MKra-Malá Kraš, Rok-Rokliny, Sup-Supíkovice, Vid-Vidnava) 

- význam, funk�nost – biogeografický význam, sou�asný stav funk�nosti 
NRBC  nadregionální biocentrum, RBC regionální biocentrum, RBK regionální biokoridor,            
LBC  lokální biocentrum, LBK  lokální biokoridor 

- STG – skupina typ� geobiocén� (kód uvádí na prvním míst� vegeta�ní stupe�, písmenem je ozna-
�ena úživnost stanovišt� (A - kyselé, B - st�edn� živné, C - bohaté dusíkem, D - bohaté vápníkem 
a jejich kombinace), poslední cifra ozna�uje vlhkostní režim  (1 - suché až 5 - mokré), týká se jen 
území obce Stará �ervená Voda 

- rozm�r – vým�ra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, rozm�r uvedený v závorce platí 
jen pro území obce, prvek dále pokra�uje na sousední území 

- charakter ekotopu – stru�ný popis stavu (jen na území obce Stará �ervená Voda) 

- cílové spole�enstvo.  

  
 St�ety a bariéry prvk� ÚSES 

 St�ety, vytvá�ející bariéry v souvislém systému prvk� ÚSES pro pohyb organism�, lze 
v území Staré �ervené Vody charakterizovat jako polopropustné bariéry. P�erušení biokorido-
r� silnicemi nebo zástavbou zde nejsou široká, napomáhají ší�ení druh� vázaných na otev�ená 
stanovišt�. P�i k�ížení s trasami nadzemního elektrického vedení je žádoucí ponechávat náros-
ty d�evin do maximální p�ípustné výšky, k�ížení s místními komunikacemi nevytvá�í výraz-
nou bariéru. 
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F.   VYHODNOCENÍ Ú�ELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAV�NÉHO ÚZEMÍ                                       
A VYHODNOCENÍ POT�EBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Zástavba obce Stará �ervená Voda je pom�rn� rozvoln�ná a uvnit� zastav�ného území 
existují zna�né proluky, které je možno využít pro výstavbu. Tyto proluky p�edstavují rezervu 
možného rozvoje obce mimo vymezené zastavitelné plochy a plochy p�estavby. K novému 
využití jsou navrženy n�které plochy zbor� – zejména plochy v centrální �ásti obce, ur�ené 
pro rozvoj výroby a skladování (plochy �. P3 a P4), plocha za kostelem na míst� bývalé fary, 
ur�ená pro výstavbu za�ízení ob�anského vybavení (plocha �. P5) a n�kolik ploch, navržených 
pro obytnou výstavbu (plochy �. P1, P7, P8, P10, P11, P12, P15 a P16). 

     Pot�eba vymezení zastavitelných ploch vychází z demografické prognózy vývoje po�tu 
obyvatel, která p�edpoklá do r. 2025 realizaci cca 20 byt� v rodinných domech. Celková ka-
pacita navržených zastavitelných ploch ur�ených pro bydlení je cca 30 – 40 byt�, což p�ed-
stavuje pom�rn� zna�né územní rezervy; vesm�s však jde o plochy obsažené v platném 
územním plánu z r. 2001. Domníváme se, že pokud tomu nebrání závažné d�vody, je vhodné 
v rámci zachování právní jistoty a kontinuity tyto plochy i nadále ponechat jako zastavitelné.  

     Navržené zastavitelné plochy jsou vymezeny p�evážn� uvnit� zastav�ného území, na dosud 
nezestav�ných plochách a prolukách mezi stávající zástavbou, mimo zastav�né území pak 
vesm�s v bezprost�ední návaznosti na n� (výjimkou je zastavitelná plocha �. Z25, vymezená 
v územním plánu na základ� schváleného zadání). 
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G.  VYHODNOCENÍ P�EDPOKLÁDANÝCH D�SLEDK� NAVRHOVANÉHO 
�EŠENÍ NA ZEM�D�LSKÝ P�DNÍ FOND A NA POZEMKY UR�ENÉ 
K PLN�NÍ FUNKCÍ LESA 

Vyhodnocení je zpracováno podle zákona �. 334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského p�d-
ního fondu, vyhlášky MŽP �. 13/1994 Sb., kterou se upravují n�které podrobnosti ochrany  
ZPF, Metodického pokynu odboru ochrany lesa a p�dy MŽP �R (�j.OOLP/1067/96) 
k odnímání p�dy ze ZPF, vyhlášky �. 48/2011 Sb., o stanovení t�íd ochrany a zákona 
�.289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon� (lesní zákon), ve zn�ní poz-
d�jších p�edpis�.  

      Vyhodnocení je zpracováno podle Spole�ného metodického doporu�ení Odboru územního 
plánování MMR a Odboru ochrany horninového a p�dního prost�edí MŽP, �ervenec 2011. 

Použité podklady 

- údaje o druzích pozemk� z podklad� Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz – 
kv�ten 2014 

- bonitní p�dn� ekologické jednotky z podklad� katastrálního ú�adu 
- podklady o odvodn�ných pozemcích z podklad� ÚAP  

Kvalita zem�d�lských pozemk�

     Zem�d�lské pozemky navrhované k záboru jsou vyhodnoceny podle druhu zem�d�lských 
pozemk� s ur�ením BPEJ. �ešené území náleží do klimatického regionu regionu 6 – MT3 – 
mírn� teplý (až teplý), jen Dolní �ervená Voda do klimatického regionu 5 MT 2 – mírn� tep-
lý, mírn� vlhký. 

Dvoj�íslí (2. a 3. �íslo kódu BPEJ) ozna�uje hlavní p�dní jednotku (HPJ). V �ešeném území 
se podle vyhlášky �. 546/2002, kterou se m�ní vyhláška �. 327/1998 Sb., kterou se stanoví 
charakteristika bonitovaných p�dn� ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktua-
lizaci, vyskytují následující HPJ: 

32 – Kambizem� modální eubazické až mezobazické na hrubých zv�tralinách, propustných, 
mineráln� chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, mén� ortorulách, st�edn�
t�žké leh�í s vyšším obsahem grusu, vláhov� p�ízniv�jší ve vlh�ím klimatu. 

51 – Kambizem� oglejené a pseudoglej modální na zahlin�ných št�rkopíscích, terasách a mo-
rénách, zrnitostn� lehké nebo st�edn� t�žké leh�í, bez skeletu až st�edn� skeletovité, s nepra-
videlným vodním režimem závislým na srážkách. 

52 – Pseudogleje modální, kambizem� oglejené na leh�ích sedimentech limnického tercieru 
(sladkovodní svrchnok�ídové a tercierní uloženiny), �asto s p�ím�sí eolického materiálu, 
zpravidla jen slab� skeletovité, zrnitostn� st�edn� t�žké leh�í až lehké, se sklonem k do�asné-
mu p�evlh�ení. 

58 – Fluvizem� glejové na nivních uloženinách, pop�ípad� s podložím teras, st�edn� t�žké 
nebo st�edn� t�žké leh�í, pouze slab� skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové pom�ry 
po odvodn�ní p�íznivé. 
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Zábor p�dy pro navržené plochy 

     Celkový p�edpokládaný zábor p�dy je 19,56 ha, z toho je 16,14 ha zem�d�lských po-
zemk�. 

Zábor p�dy podle funk�ního �len�ní ploch                                                                  

funk�ní �len�ní zábor p�dy   
celkem 

z toho                   
zem�d�lských 

pozemk�
(ha) (ha) 

 Zastavitelné plochy 
SV  plochy smíšené obytné venkovské 8,33 7,93 
BH  plochy bydlení v bytových domech 0,45 0,45 
OS  plochy ob�anského vybavení – sportovní a t�lovýchovná 

za�ízení 
0,80 0,44 

VS  plochy výroby a skladování 4,29 4,29 
PV  plochy ve�ejných prostranství  0,28 0,12 
TI  plochy technické infrastruktury 0,09 0,09 
ZV  plochy ve�ejných prostranství – zele�  0,12 0,05 

 Zastavitelné plochy celkem 14,36 13,37 
 Plochy p�estavby 

SV  plochy smíšené obytné venkovské 2,85 1,69 
BH  plochy bydlení v bytových domech 0,09 0,03 
OV  plochy ob�anského vybavení 0,69 0,51 
VS  plochy výroby a skladování 1,01 0,53 
ZV  plochy ve�ejných prostranství – zele�  0,56 0,01 

 Plochy p�estavby celkem 5,20 2,77 
 Návrh celkem 19,56 16,14 
PPO  plochy vodní a vodohospodá�ské – protipovod�ová opat�ení 16,96 11,99 

Meliorace – celkem se p�edpokládá zábor 7,99 ha odvodn�ných zem�d�lských pozemk�.  

Plochy K2, K3, K4 – PPO – protipovod�ová opat�ení - plochy nejsou zapo�ítány do celko-
vého záboru p�dy. Jde o plochy, které budou zadržovat vodu z p�ívalových deš��, a které 
bude možné i nadále zem�d�lsky využívat. U orné p�dy – 10,81 ha – je vhodná zm�na druhu 
pozemku na trvalé travní porosty. 

Plocha K1 – ZO – 66,74 ha je ur�ena pro rozší�ení stávající obory – nejde o zábor zem�d�l-
ských ani lesních pozemk�. Plocha bude oplocená. 

Zábor zem�d�lských pozemk� pro územní systém ekologické stability 

Do grafické p�ílohy jsou plochy územního systému ekologické stability p�ipojeny jen ori-
enta�n�. Je zakreslen celý pr�b�h ÚSES, v�etn� jeho funk�ních �ástí.  Dle metodického dopo-
ru�ení se zábor p�dy pro ÚSES nevyhodnocuje. 

V�tšina ploch pot�ebných pro územní systém ekologické stability v �ešeném území je na-
vržena na lesních pozemcích.  

Do zem�d�lských pozemk� zasahují navržené biokoridory a biocentra R1, R2, R3, R5, L1, 
L2, L3 v katastrálním území Stará �ervená Voda. P�evážn� jde o pozemky v pr�m�rné 
až nejhorší kvalit� ve t�íd� ochrany III až V. Navržené plochy ÚSES zasahují i do odvodn�-
ných ploch. 
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Posouzení a zd�vodn�ní záboru zem�d�lských pozemk�

     Plochy pot�ebné pro územní rozvoj obce jsou až na nepatrné výjimky navrženy v návaz-
nosti na stávající zástavbu a jsou jejím dopln�ním. Jde p�evážn� o plochy ur�ené pro bydlení, 
z�ásti také pro výrobu a pro ob�anské vybavení. Zna�nou �ást navržených zastavitelných 
ploch p�edstavují plochy, které jsou již obsaženy v platném územním plánu a které je tedy 
v zájmu kontinuity rozvoje �ešeného území vhodné i nadále respektovat. Záborem v�tšiny 
navržených ploch nedojde k narušení organizace zem�d�lského p�dního fondu ani zem�d�l-
ských cest. 

Pozemky navržené k záboru jsou �áste�n� v pr�m�rné až nejhorší kvalit� ve t�íd� ochrany 
III až V. V nejlepší kvalit�, ve t�íd� ochrany II je zábor 0,08 ha. 

Plochy s v�tším záborem zem�d�lských pozemk�: 

Z5 – SV – k. ú. Stará �ervená Voda, celkem 1,52 ha z toho je 1,37 ha zem�d�lských pozemk�
ve t�íd� ochrany III – plocha leží uvnit� zastav�ného území, je dlouhodob� sledována jako 
rozvojová lokalita a je zahrnuta již v p�edchozím územním plánu z r. 2001 

Z9 – VS – k. ú. Stará �ervená Voda, 4,29 ha zem�d�lských pozemk� ve t�íd� ochrany III 
a IV, v�tší �ást plochy je odvodn�ná – lokalita je dlouhodob� sledována jako rozvojová plo-
cha pro výrobu a skladování; z�ásti je zahrnuta již v p�edchozím územním plánu; vzhledem 
k jejímu velkému plošnému rozsahu je stanovena etapizace výstavby, aby byla zem�d�lská 
p�da zabírána postupn�  

Z20 – SV – k. ú. Nová �ervená Voda, 1,07 ha, z toho je 1,04 ha zem�d�lských pozemk�
ve t�íd� ochrany IV, plocha je z v�tší �ásti odvodn�ná – �ást plochy leží uvnit� zastav�ného 
území, navazuje na stávající zástavbu a na vymezenou plochu p�estavby; z�ásti byla obsažena 
již v p�edchozím územním plánu. 

Dopad navrženého �ešení na pozemky ur�ené k pln�ní funkcí lesa 

Celkem se p�edpokládá trvalý zábor 0,36 ha pozemk� ur�ených k pln�ní funkcí lesa.  

plocha funk�ní využití zábor  (ha) kategorie lesních                   
pozemk�

Z7-OS plochy ob�anského vybavení – sportovní              
a t�lovýchovná za�ízení 

0,36 10 – lesy hospodá�ské 

     Jde o pozemek, který je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek, ale ve skute�-
nosti je již bez porostu a je využíván jako h�išt�. 

     Výstavba v ostatních navržených lokalitách je takového charakteru, že nebude mít vliv 
na okolní lesní porosty. V p�ípad� nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost do 50 m 
od okraje lesa – dle ustanovení zákona �. 289/1995 Sb., o lesích a o zm�n� a dopln�ní n�kte-
rých zákon� (lesní zákon). Rozhodnutí o umíst�ní stavby do této vzdálenosti lze vydat jen 
se souhlasem p�íslušného orgánu státní správy. Požadavek na 50 m vzdálenost od okraje lesa 
nespl�ují zastavitelné plochy Z3 – TI, Z5 – SV, Z6 – PV, Z7 – OS, Z22 – SV, Z23 – SV, Z24 
– SV,  Z25 – SV a plocha p�estavby P16 – SV.  
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H. VÝSLEDEK P�EZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÁ �ERVENÁ VODA 

H.1 Vyhodnocení souladu Územního plánu Stará �ervená Voda s politikou územního 
rozvoje a s územn� plánovací dokumentací vydanou krajem 

a)  Soulad s Politikou územního rozvoje �R 

Pro hodnocení širších vztah� obce Stará �ervená Voda je výchozím podkladem vymezení 
a definice rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí na úrovni jednotli-
vých region�, jak  je provedeno v Politice územního rozvoje �R 2008 (PÚR �R).  

  Z PÚR �R 2008 je patrné základní vymezení rozvojových oblastí národního významu. 
Vlastní �ešené území není sou�ástí rozvojové oblasti ani rozvojové osy. V rámci PÚR �R 
2008 byly vymezeny i tzv. specifické oblasti (SOB) – spádové území ORP Jeseník pat�í 
do SOB 3 Jeseníky – Králický Sn�žník (tvo�í je spádové území ORP  Bruntál, Jeseník, Krá-
líky, Rýma�ov, Šumperk). �ešeného území se dotýká pouze �ást kritérií a úkol� definovaných 
v PÚR �R, s ohledem na širší vnímání �ešeného území je text za�azen v celé ší�i. 

Vymezení SOB 3:  

Území obcí z ORP Bruntál (severní a jižní �ást), Jeseník (jižní �ást), Králíky, Krnov (severo-
západní �ást), Rýma�ov a Šumperk.  

D�vody vymezení:  

a) Pot�eba posílit zaostávající sociální a ekonomický rozvoj, který pat�í k nejslabším v �R 
a napravit strukturální postižení ekonomiky s mnohými stagnujícími odv�tvími hospodá�-
ství. Vzhledem k velkým zásobám d�eva a klimatickým podmínkám, nevhodným pro in-
tenzivní zem�d�lství, je pot�eba podpo�it p�edevším rozvoj lesního hospodá�ství a zejména 
d�evozpracujícího pr�myslu.  

b) Pot�eba rozvíjet a využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký potenciál p�írod-
n� cenné a spole�ensky atraktivní oblasti Jeseník�, které jsou chrán�nou krajinnou oblastí, 
pro rekreaci a láze�ství.  

c) Pot�eba zlepšit nevyhovující dopravní dostupnost v�tšiny území.  

Kritéria a podmínky pro rozhodování o zm�nách v území:  

P�i rozhodování a posuzování zám�r� na zm�ny v území p�ednostn� sledovat:  

a) rozvoj rekreace a láze�ství – obec Stará �ervená Voda nemá p�edpoklady pro rozvoj 
láze
ství ani pro významn�jší rozvoj rekreace, jde o obec s p�evažující funkcí obyt-
nou a výrobn�-zem�d�lskou; pro rozvoj rekreace jsou v územním plánu navrženy 
plochy pro výstavbu sportovních za�ízení a nové cyklotrasy  

b) rozvoj ekologického zem�d�lství a d�evozpracujícího pr�myslu – ekologická zem�d�lská 
výroba je v obci provozována, pro d�evozpracující výrobu lze využít jak stávající vý-
robní areály, tak navržené zastavitelné plochy výroby a skladování 

c) zlepšení dopravní dostupnosti území – obcí procházejí silnice II/456 a II/457, které ma-
jí p�ímé napojení na nad�azenou silni�ní sí�; je tedy velmi dob�e dopravn� dostupná.  

Úkoly pro územní plánování:  
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V rámci územn� plánovací �innosti kraje a koordinace územn� plánovací �innosti obcí: 

a) identifikovat hlavní póly a st�ediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvá�et zde územní 
podmínky pro zkvalitn�ní a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a ob�an-
ského vybavení – obec Stará �ervená Voda nepat�í k hlavním pól�m ani st�edisk�m 
ekonomického rozvoje oblasti  

b) vytvá�et územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a p�eshrani�ních do-
pravních tah�, zejména na Kladsko – obec leží na pom�rn� významných dopravních ta-
zích, silnicích II/456 a II/457; její dopravní dostupnost je tedy velmi dobrá; p�eshra-
ni�ní dopravní tahy sm�rem na Kladsko se �ešeného území netýkají  

c) vytvá�et územní podmínky pro rozvoj systému p�ších a cyklistických tras a propojení sys-
tému se sousedním Polskem, koncep�ního rozvoje systému dálkových tras – �ešeným 
územím procházejí stávající cykloturistické trasy  (trasa �. 6041 je vedena p�ímo 
po hranici s Polskou republikou), v územním plánu je navrženo n�kolik nových cyk-
lotras lokálního významu, které propojí cyklotrasy stávající; zám�ry rozvoje systému 
dálkových tras sm�rem na Polsko v �ešeném území nejsou známy   

d) vytvá�et územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, d�evozpracujícího 
pr�myslu a ekologického zem�d�lství, zejména vymezením vhodných území pro tyto ak-
tivity – pro rozvoj rekreace jsou v územním plánu navrženy plochy pro výstavbu 
sportovních za�ízení a nové cyklotrasy; ekologické zem�d�lství je již v obci provozo-
váno, pro d�evozpracující výrobu lze využít jak stávající výrobní areály, tak navrže-
né zastavitelné plochy výroby a skladování 

e) vytvá�et územní podmínky pro zem�d�lskou výrobu podhorského a horského charakteru, 
zejména vymezením vhodných území pro zatrav�ování a pastviná�ství – zem�d�lská vý-
roba podhorského typu je zde rozvinuta, podíl trvalých travních porost� dle eviden-
ce nemovitostí není p�íliš vysoký, ve skute�nosti je ale vyšší; tento problém ale nelze 
územní plánem �ešit, je to otázka organizace zem�d�lské výroby 

f) prov��it možnosti využití rekrea�ního potenciálu horských masiv� Jeseník� a Králického 
Sn�žníku; do doby prov��ení je nutno zachovat stávající charakter a rozsah využití a limit�
tohoto území – obec Stará �ervená Voda leží na okraji Jeseník� stranou hlavních re-
krea�ních zájm�, má p�edpoklady p�edevším pro rozvoj klidových forem pobytové 
rodinné rekreace; samostatné plochy ur�ené pro výstavbu rekrea�ních za�ízení 
se nenavrhují  

g) �ešit územní souvislosti napojení Jeseník� sm�rem na Ostravu – obcí procházejí silnice 
II/456 a II/457, které prost�ednictvím silnic I/60 a I/44 napojují obec na silnici I/11 
a umož
ují tak spojení s Ostravou.  

b) Vyhodnocení souladu Územního plánu Stará �ervená Voda s územn� plánovací do-
kumentací vydanou Olomouckým krajem   
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Aktualizace �. 1 Zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR) Olomouckého kraje (dále jen 
ZÚR OK) byla vydána formou opat�ení obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
dne 22. 4. 2011 usnesením UZ/19/44/2011. 

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1 je potvr-
zeno za�azení obce Stará �ervená Voda do specifické oblasti SOB 3. Sou�asn� je navrže-
no zp�esn�ní úkol� pro územní plánování – �ešeného území se dotýkají obecné úkoly, zejmé-
na požadavky na vymezování dostate�ných ploch pro bydlení, v oblasti technické infrastruk-
tury, rekreace a dopravy; viz kap. A3 ZÚR OK, zn�ní bodu 13: 

13. Hospodá�ský rozvoj a sociální soudržnost podporovat zejména ve vymezených oblastech 
se specifickými problémy uvedených v odst. 9 a 11. Vytvá�et zde podmínky pro:  

13.1. p�im��enou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení – v územním plánu jsou 
vymezeny zastavitelné plochy pro novou obytnou výstavbu v rozsahu odpovída-
jícím p�edpokládanému demografickému vývoji  

13.2. zkvalitn�ní dopravní, technické a ob�anské infrastruktury – v územním plánu jsou 
vymezeny plochy pro rozvoj za�ízení ob�anského vybavení, pro vymezené za-
stavitelné plochy je sou�asn� navržena i odpovídající dopravní a technická in-
frastruktura  

13.3. územní p�edpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ru-
chu, ekologického zem�d�lství a tradi�ních �emesel vymezením vhodných rozvojo-
vých území a pravidel pro umís�ování t�chto aktivit v obcích i v krajin� v koordinaci 
s ochranou p�írody a krajiny – v územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plo-
chy pro rozvoj výroby a skladování i pro rozvoj ob�anského vybavení; pro jed-
notlivé plochy s rozdílným zp�sobem využití je stanoveno p�ípustné i nep�í-
pustné využití tak, aby byla zajišt�na ochrana obytného prost�edí i krajiny

13.4. optimální využívání zejména stávajících areál� a zastav�ných ploch, tj. up�ednost-
�ovat intenzifikaci a funk�ní optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj 
zástavby v krajin� – stávající areály a zastav�né plochy jsou stabilizované. 

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1 jsou 
na území obce Stará �ervená Voda vymezeny pouze nadregionální a regionální �ásti ÚSES: 

- vymezení nadregionálního biocentra �. 89 Smolný 

- vymezení regionálního biocentra �. 483 Kamenný vrch 

- vymezení regionálního biokoridoru �. 826. 

Uvedené prvky jsou do Územního plánu Stará �ervená Voda zapracovány v souladu 
se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve zn�ní Aktualizace �. 1, s díl�í úpravou 
vymezení regionálního biokoridoru �. 826 ve vhodn�jší poloze. 

H.2 Vyhodnocení souladu Územního plánu Stará �ervená Voda s cíly a úkoly územního 
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastav�ného území 
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    Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon (zákon �. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) takto: 

§ 18 Cíle územního plánování 

(1)   Cílem územního plánování je vytvá�et p�edpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 
rozvoj území, spo�ívající ve vyváženém vztahu podmínek pro p�íznivé životní prost�edí, 
pro hospodá�ský rozvoj a pro soudržnost spole�enství obyvatel území a který uspokoju-
je pot�eby sou�asné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

     V územním plánu Stará �ervená Voda jsou vytvo�eny podmínky pro zlepšení životního 
prost�edí zejména návrhem vybudování soustavné splaškové kanalizace; pro zlepšení 
soudržnosti spole�enství obyvatel území obce jsou vytvo�eny podmínky návrhem 
zastavitelných ploch,  umož�ujících výstavbu rodinných dom�, návrhem ploch pro rozvoj 
ob�anského vybavení a návrhem nových ploch zelen� na plochách ve�ejných prostranství.  

     Realizací zám�r� obsažených v územním plánu Stará �ervená Voda nedojde ke st�et�m 
se zájmy ochrany p�írody, ani k ohrožení atraktivity bydlení, a to ani pro sou�asné generace 
ani pro generace budoucí. 

 (2) Územní plán zajiš�uje p�edpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním �eše-
ním ú�elného využití a prostorového uspo�ádání území s cílem dosažení obecn� prosp�š-
ného souladu ve�ejných a soukromých zájm� na rozvoji území. Za tím ú�elem sleduje 
spole�enský a hospodá�ský potenciál území. 

Územní plán Stará �ervená Voda vymezuje p�edevším nové rozvojové plochy pro obytnou 
výstavbu a s tím související ve�ejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu. Pot�e-
ba vymezení zastavitelných ploch vychází z demografické prognózy vývoje po�tu obyvatel. 
Zajišt�ní dostate�n� kapacitních ploch ur�ených pro rozvoj obytné výstavby je jedním 
z d�ležitých úkol� územního plánu, sm��ujících ke stabilizaci po�tu obyvatel a tím k posílení 
sociodemografického pilí�e.  

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují ve�ejné 
i soukromé zám�ry zm�n v území, výstavbu a jiné �innosti ovliv
ující rozvoj území 
a konkretizují ochranu ve�ejných zájm� vyplývajících ze zvláštních p�edpis�. 

 Ochrana ve�ejných zájm� v �ešeném území, vyplývajících ze zvláštních p�edpis�, je defi-
nována v zadání územního plánu a je v územním plánu respektována.  

(4) Územní plánování ve ve�ejném zájmu chrání a rozvíjí p�írodní, kulturní a civiliza�ní 
hodnoty území, v�etn� v�etn� urbanistického, architektonického a archeologického d�-
dictví. P�itom chrání krajinu jako podstatnou složku prost�edí života obyvatel a základ 
jejich totožnosti. S  ohledem na to ur�uje podmínky pro hospodárné využívání zastav�-
ného území a zajiš�uje ochranu nezastav�ného území a nezastavitelných pozemk�. Za-
stavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zasta-
v�ného území. 

 P�írodní hodnoty na území obce Stará �ervená Voda jsou reprezentovány p�edevším ev-
ropsky významnou lokalitou Rychlebské hory – Sokolský h�bet, která zasahuje na �ešené 
území, dále nadregionálním biocentrem �. 89 Smolný, regionálním biocentrem �. 483 Ka-
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menný vrch, regionálním biokoridorem �. 826, rozsáhlými souvislými lesními celky a b�eho-
vými porosty vodních tok�. Tyto p�írodní hodnoty jsou v územním plánu respektovány a ne-
dotýkají se jich navržené zm�ny v území. Kulturní a civiliza�ní hodnoty v �ešeném území 
p�edstavují nemovité kulturní památy – areál kostela Božího T�la a památky místního význa-
mu (k�íže, kapli�ky, pomníky, bývalý h�bitov); veškeré tyto památky územní plán respektuje. 

     Ochrana nezastav�ného území a nezastavitelných pozemk� je zajišt�na stanovením p�í-
pustného a nep�ípustného využití nezastav�ných a nezastavitelných ploch, kdy na t�chto plo-
chách se s výjimkou omezeného rozsahu staveb, zejména staveb dopravní a technické infra-
struktury, nep�ipouští žádná nová výstavba. Zastavitelné plochy jsou vymezeny p�edevším 
pro obytnou výstavbu, jejich pot�eba vychází z demografické prognózy vývoje po�tu obyva-
tel. 

§ 19 Úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) Zjiš�ovat a posuzovat stav území, jeho p�írodní, kulturní a civiliza�ní hodnoty – tato 
zjišt�ní a posouzení byla nedílnou sou�ástí zpracování Územního plánu Stará �ervená 
Voda. P�írodní hodnoty na území obce Stará �ervená Voda jsou reprezentovány p�ede-
vším evropsky významnou lokalitou Rychlebské hory – Sokolský h�bet, která zasahuje 
na �ešené území, dále nadregionálním biocentrem �. 89 Smolný, regionálním biocentrem 
�. 483 Kamenný vrch, regionálním biokoridorem �. 826, rozsáhlými souvislými lesními 
celky a b�ehovými porosty vodních tok�. Kulturní a civiliza�ní hodnoty v �ešeném území 
p�edstavují nemovité kulturní památy – areál kostela Božího T�la a památky místního vý-
znamu (k�íže, kapli�ky, pomníky, bývalý h�bitov). 

b) Stanovovat koncepci rozvoje území, v�etn� urbanistické koncepce s ohledem na hod-
noty a podmínky území – navržená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní sta-
vební vývoj obce, stávající urbanistickou strukturu jednotlivých sídel dopl�uje návrhem 
dostavby proluk a rozvíjí ji do nových ploch, p�i d�sledném respektování a zachování je-
jich charakteru. Návrh se soust�edil p�edevším na nalezení nových ploch pro obytnou vý-
stavbu, pro výstavbu za�ízení ob�anského vybavení, zejména za�ízení sportovních a t�lo-
výchovných a pro vybudování ploch ve�ejn� p�ístupné zelen�. Pro posílení ekonomických 
podmínek území (pracovní p�íležitosti) jsou navrženy plochy pro rozvoj výroby a sklado-
vání. Sou�ástí územního plánu je návrh rozvoje sítí a za�ízení technické infrastruktury 
a vymezení územního systému ekologické stability.  

c) Prov��ovat a posuzovat pot�ebu zm�n v území, ve�ejný zájem na jejich provedení, 
jejich p�ínosy, problémy, rizika s ohledem nap�íklad na ve�ejné zdraví, životní pro-
st�edí, geologickou stavbu území, vliv na ve�ejnou infrastrukturu a na její hospo-
dárné využívání – budoucí rozvoj obce je zam��en zejména na rozvoj obytné funkce 
a na udržení a zlepšení p�íznivého životního a obytného prost�edí, proto jsou navrženy 
p�edevším plochy ur�ené pro novou obytnou výstavbu a pro výstavbu za�ízení ob�anské-
ho vybavení a plochy zelen� na ve�ejných prostranstvích. Vzhledem ke svému charakteru 
navržené zastavitelné plochy nevyvolávají rizika z hlediska ochrany ve�ejného zdraví ani 
životního prost�edí. Z geologické stavby území nevyplývají z hlediska koncepce rozvoje 
obce  žádná rizika. Pro hospodárné využití ve�ejné infrastruktury jsou vytvo�eny podmín-
ky návrhem zastavitelných ploch situovaných v bezprost�ední návaznosti na vybudované 
komunikace s inženýrskými sít�mi. 

d) Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a pro-
storové uspo�ádání území a na jeho zm�ny, zejména na umíst�ní, uspo�ádání a �eše-
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ní staveb – pro jednotlivé plochy s rozdílným zp�sobem využití jsou stanoveny podmínky 
prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu, omezující intenzitu využití pozemk�
a maximální výšku zástavby.

e) Stanovovat podmínky pro provedení zm�n v území, zejména pak pro umíst�ní 
a uspo�ádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území – podmínky 
prostorového uspo�ádání a ochrany krajinného rázu jsou pro jednotlivé plochy 
s rozdílným zp�sobem využití stanoveny tak, aby byl zachován stávající charakter zástav-
by, tj. p�evládající jednopodlažní zástavba rodinných dom�, s v�tšími objekty ob�anského 
vybavení a rozsáhlými výrobními areály.

f) Stanovovat po�adí zm�n v území (etapizaci) – etapizace je stanovena pro navrženou 
zastavitelnou plochu �. Z9, kde je z d�vod� ochrany zem�d�lského p�dního fondu nutno 
realizovat výstavbu postupn�; pro ostatní navržené zám�ry po�adí zm�n v území není sta-
noveno, výstavba na jednotlivých zastavitelných plochách a plochách p�estavby bude pro-
bíhat individuáln� dle zájmu investor�. 

g) Vytvá�et v území podmínky pro snižování nebezpe�í ekologických a p�írodních kata-
strof a pro odstra
ování jejich d�sledk�, a to p�írod� blízkým zp�sobem – ve Staré 
�ervené Vod� ekologické ani p�írodní katastrofy nehrozí, stanovené záplavové území 
�erného potoka nezasahuje do zastav�ného území ani v n�m nejsou navrženy žádné za-
stavitelné plochy. 

h) Vytvá�et v území podmínky pro odstra
ování d�sledk� náhlých hospodá�ských 
zm�n – vzhledem k tomu, že p�evážná v�tšina zastavitelných ploch je ur�ena pro obytnou 
výstavbu, se nedá o�ekávat, že by náhlé hospodá�ské zm�ny výrazným zp�sobem ovlivni-
ly rozvoj obce. 

i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení – 
p�evážná v�tšina navržených zastavitelných ploch je ur�ena pro obytnou výstavbu, tedy 
pro rozvoj sídelní struktury. 

j) Prov��ovat a vytvá�et v území podmínky pro hospodárné vynakládání prost�edk�
z ve�ejných rozpo�t� na zm�ny v území – navržené zastavitelné plochy jsou p�evážn�  
vymezeny uvnit� zastav�ného území nebo v bezprost�ední návaznosti na n�, v lokalitách 
s vybudovanou dopravní a technickou infrastrukturou, kde je z ekonomického hlediska 
výstavba nejvýhodn�jší. 

k) Vytvá�et v území podmínky pro zajišt�ní civilní ochrany – požadavky z hlediska civil-
ní ochrany nebyly k územnímu plánu vzneseny. 

l) Ur�ovat nutné asana�ní, rekonstruk�ní a rekultiva�ní zásahy do území – na území 
obce Stará �ervená Voda se nenacházejí plochy vhodné pro asana�ní, rekonstruk�ní nebo 
rekultiva�ní zásahy; je zde ovšem �ada ploch zbor� p�vodní zástavby, které jsou navrženy 
k p�estavb�. 

m) Vytvá�et podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních p�edpis� p�ed ne-
gativními vlivy zám�r� na území a navrhovat kompenza�ní opat�ení, pokud zvláštní 
právní p�edpis nestanoví jinak – zám�ry navržené v územním plánu Stará �ervená Vo-
da nebudou mít negativní vlivy na území, kompenza�ní opat�ení se proto nestanovují. 

n) Regulovat rozsah ploch pro využívání p�írodních zdroj� – v územním plánu je vyme-
zena plocha t�žby nerost� v rozsahu stávajícího kamenolomu v Nové �ervené Vod�. Roz-
vojové plochy t�žby nejsou navrženy, t�žba nerostných surovin je však možná i mimo tak-
to vymezené plochy v rámci stanovených dobývacích prostor�. 
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o) Uplat
ovat poznatky zejména z obor� architektury, urbanismu, územního plánování 
a ekologie a památkové pé�e – p�i zpracování Územního plánu Stará �ervená Voda byly 
využity veškeré dostupné podklady, vztahující se k �ešenému území a k dané problemati-
ce.     

(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vliv� územního plánu na vyvážený 
vztah územních podmínek pro p�íznivé životní prost�edí, pro hospodá�ský rozvoj 
a pro soudržnost spole�enství obyvatel území; jeho sou�ástí je posouzení vliv� na životní 
prost�edí a posouzení vliv� na evropsky významnou lokalitu nebo pta�í oblast, pokud 
orgán ochrany p�írody svým stanoviskem takovýto vliv nevylou�il. 

     Územní plán Stará �ervená Voda vytvá�í p�edpoklady pro udržitelný rozvoj území, 
tj. pro vyvážený vztah územních podmínek pro p�íznivé životní prost�edí, pro hospodá�ský 
rozvoj a pro soudržnost spole�enství obyvatel území obce.    

Posouzení vliv� na evropsky významnou lokalitu nebo pta�í oblast nebylo požadováno. 

H.3 Vyhodnocení souladu Územního plánu Stará �ervená Voda s požadavky stavebního 
zákona a jeho provád�cích právních p�edpis�

     Územní plán Stará �ervená Voda je zpracován v souladu se zákonem �. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
a s vyhláškou �. 500/2006 Sb., o územn� analytických  podkladech, územn� plánovací doku-
mentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti, ve zn�ní vyhlášky �. 458/2012 Sb.   

I.   ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIV� NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 
VYHODNOCENÍ V�ETN� VÝSLEDK� VYHODNOCENÍ VLIV� NA ŽIVOTNÍ 
PROST�EDÍ 
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Územní plán Stará �ervená Voda byl posouzen z hlediska vyhodnocení vliv� na udržitelný 
rozvoj území v�etn� vyhodnocení vliv� na životní prost�edí dle zákona �. 100/2001 Sb., 
o posuzování vliv� na životní prost�edí a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon�
s následujícími záv�ry: 

• Vyhodnocení vliv� Územního plánu Stará �ervená Voda na životní prost�edí 
dle zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí a o zm�n�
n�kterých souvisejících zákon�  

Záv�rem posouzení z hlediska vliv� územního plánu na životní prost�edí je konstatováno, 
že Územní plán Stará �ervená Voda je z hlediska ochrany životního prost�edí a p�írody 
akceptovatelný p�i dodržení uvedených doporu�ení, stanovených pro jednotlivé zastavitelné 
plochy, plochy p�estavby a plochy zm�n v krajin� – v p�evážné v�tšin� jde o požadavky 
na respektování stanoveného koeficientu zastav�ní pozemku, p�i�emž nezastav�né �ásti 
pozemk� je nutno využít pro dopln�ní staveb vhodnou zelení a o požadavky na zajišt�ní 
zasakování deš�ových vod p�ímo na pozemku.  

• Vyhodnocení vliv� Územního plánu Stará �ervená Voda na udržitelný rozvoj území  

     Záv�rem vyhodnocení vliv� územního plánu na udržitelný rozvoj území lze konstatovat, 
že v územním plánu jsou vytvo�eny podmínky pro zlepšení všech t�í pilí�� udržitelného 
rozvoje území, a to: 

- Podmínky pro zlepšení životního prost�edí jsou vytvo�eny zejména návrhem rozší�ení 
soustavné splaškové kanalizace zakon�ené na �OV.  

- Pro zlepšení soudržnosti spole�enství obyvatel území obce jsou vytvo�eny podmínky 
návrhem zastavitelných ploch a ploch p�estavby, umož�ujících novou obytnou výstavbu, 
návrhem nových ploch pro rozvoj ob�anského vybavení, zejména ploch pro sportovní 
a t�lovýchovná za�ízení a návrhem nových ploch zelen� na plochách ve�ejných 
prostranství.  

- Pro zlepšení hospodá�ských podmínek jsou vytvo�eny p�edpoklady zejména vymezením  
rozvojových ploch pro výrobu a skladování, což umožní vznik nových pracovních míst. 

     Realizací zám�r� obsažených v územním plánu Stará �ervená Voda nedojde ke st�e-
t�m se zájmy ochrany p�írody, ani k ohrožení atraktivity bydlení, a to ani pro sou�asné 
generace ani pro generace budoucí. 



ZPF celkem

orná p�da zahrady TTP I. II. III. IV. V.

katastrální území Stará �ervená Voda
zastavitelné plochy

Z1 SV 0,29 0,29 0,26 0,03 0,29

Z2 SV 0,51 0,04 0,47 0,04 0,43 0,47 0,38

Z5 SV 1,52 0,15 1,37 0,57 0,80 1,37

Z13 SV 0,23 0,23 0,23 0,23

Z15 SV 0,18 0,18 0,13 0,01 0,12

0,05 0,02 0,03

Z16 SV 0,34 0,34 0,34 0,05 0,29

3,07 0,19 0,00 2,88 1,34 0,00 1,54 0,00 0,00 1,63 0,81 0,44 0,38

Z12 BH 0,45 0,45 0,45 0,45 0,43

0,45 0,00 0,00 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,43

Z7 OS 0,44 0,36 0,08 0,08 0,08

Z10 OS 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

0,80 0,00 0,36 0,44 0,36 0,00 0,08 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,36

Z3 TI 0,09 0,09 0,09 0,09

0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00

Z9 VS 4,29 4,29 4,29 1,44 2,85 3,94

4,29 0,00 0,00 4,29 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 2,85 0,00 3,94

Z6 PV 0,28 0,16 0,12 0,03 0,06 0,03 0,12

0,28 0,16 0,00 0,12 0,03 0,06 0,03 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00

Z8 ZV 0,12 0,07 0,05 0,05 0,05

lesní 
pozemky 

(ha)

Celkem SV

�íslo plochy
zp�sob 
využití 
plochy

Celkem BH

Vyhodnocení p�edpokládaných d�sledk� navrhovaného �ešení na zem�d�lský p�dní fond

zábor ZPF podle t�íd ochrany (ha) odvodn�ní       
(ha)

zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha)

nezem�d�ls
ké pozemky 

(ha)

celkový 
zábor 

plochy (ha)

Celkem TI

Celkem OS

Celkem PV

Celkem VS



ZPF celkem

orná p�da zahrady TTP I. II. III. IV. V.

lesní 
pozemky 

(ha)
�íslo plochy

zp�sob 
využití 
plochy

zábor ZPF podle t�íd ochrany (ha) odvodn�ní       
(ha)

zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha)

nezem�d�ls
ké pozemky 

(ha)

celkový 
zábor 

plochy (ha)

0,12 0,07 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

9,10 0,42 0,36 8,32 6,47 0,11 1,74 0,00 0,00 3,72 4,16 0,44 5,11

plochy p�estavby
P1 SV 0,64 0,31 0,33 0,26 0,08 0,18

0,07 0,07

P7 SV 0,55 0,08 0,47 0,13 0,34 0,47

P8 SV 0,63 0,26 0,37 0,12 0,25 0,37

P10 SV 0,19 0,14 0,05 0,05 0,05

P11 SV 0,16 0,07 0,09 0,09 0,09

2,17 0,86 0,00 1,31 0,00 0,65 0,66 0,00 0,08 0,84 0,25 0,14 0,00

P5 OV 0,69 0,18 0,51 0,51 0,51

0,69 0,18 0,00 0,51 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00

P3 VS 0,46 0,16 0,30 0,13 0,17 0,30

P4 VS 0,55 0,32 0,23 0,23 0,23

1,01 0,48 0,00 0,53 0,13 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00

P2 ZV 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01

P6 ZV 0,45 0,45

P9 ZV 0,07 0,07

0,56 0,55 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

4,43 2,07 0,00 2,36 0,13 1,57 0,66 0,00 0,08 0,84 1,30 0,14 0,00

13,53 2,49 0,36 10,68 6,60 1,68 2,40 0,00 0,08 4,56 5,46 0,58 5,11

katastrální území  Nová �ervená Voda
zastavitelné plochy

Z17 SV 0,51 0,02 0,49 0,49 0,49 0,35

Celkem ZV

Celkem SV

Celkem VS

celkem zastav. plochy 

celkem Stará �er. Voda

Celkem OV

celkem plochy p�estavby 

Celkem ZV



ZPF celkem

orná p�da zahrady TTP I. II. III. IV. V.

lesní 
pozemky 

(ha)
�íslo plochy

zp�sob 
využití 
plochy

zábor ZPF podle t�íd ochrany (ha) odvodn�ní       
(ha)

zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha)

nezem�d�ls
ké pozemky 

(ha)

celkový 
zábor 

plochy (ha)

Z19 SV 1,16 0,07 1,09 1,09 1,09 0,87

Z20 SV 1,07 0,03 1,04 0,85 0,85 0,58

0,15 0,09 0,06

0,04 0,04

Z21 SV 0,10 0,01 0,09 0,09 0,09

Z22 SV 0,63 0,63 0,63 0,63

Z23 SV 0,65 0,05 0,60 0,60 0,60 0,50

Z24 SV 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

Z25 SV 0,40 0,03 0,37 0,37 0,37

Z26 SV 0,31 0,31 0,31 0,31 0,13

5,26 0,21 0,00 5,05 3,77 0,15 1,13 0,00 0,00 1,56 2,86 0,63 2,86

5,26 0,21 0,00 5,05 3,77 0,15 1,13 0,00 0,00 1,56 2,86 0,63 2,86

plochy p�estavby
P12 SV 0,42 0,06 0,36 0,17 0,08 0,11 0,36

P15 SV 0,08 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02

P16 SV 0,18 0,18

0,68 0,30 0,00 0,38 0,19 0,08 0,11 0,00 0,00 0,02 0,36 0,00 0,02

P13 BH 0,09 0,06 0,03 0,03 0,03

0,09 0,06 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00

0,77 0,36 0,00 0,41 0,19 0,11 0,11 0,00 0,00 0,05 0,36 0,00 0,02

6,03 0,57 0,00 5,46 3,96 0,26 1,24 0,00 0,00 1,61 3,22 0,63 2,88

19,56 3,06 0,36 16,14 10,56 1,94 3,64 0,00 0,08 6,17 8,68 1,21 7,99

Celkem SV

ZÁBOR CELKEM

celkem plochy p�estavby 

Celkem BH

Celkem SV

celkem Nová �er. Voda

celkem zastav. plochy 



ZPF celkem

orná p�da zahrady TTP I. II. III. IV. V.

lesní 
pozemky 

(ha)
�íslo plochy

zp�sob 
využití 
plochy

zábor ZPF podle t�íd ochrany (ha) odvodn�ní       
(ha)

zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha)

nezem�d�ls
ké pozemky 

(ha)

celkový 
zábor 

plochy (ha)

Rekapitulace

zastavitelné plochy

SV - plochy smíšené obytné venkovské
3,07 0,19 0,00 2,88 1,34 0,00 1,54 0,00 0,00 1,63 0,81 0,44 0,38

5,26 0,21 0,00 5,05 3,77 0,15 1,13 0,00 0,00 1,56 2,86 0,63 2,86

8,33 0,40 0,00 7,93 5,11 0,15 2,67 0,00 0,00 3,19 3,67 1,07 3,24

BH - plochy bydlení v bytových domech
0,45 0,00 0,00 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,43

0,45 0,00 0,00 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,43

OS - plochy ob�anského vybavení - t�lovýchovná a sportovní za�ízení
0,80 0,00 0,36 0,44 0,36 0,00 0,08 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,36

0,80 0,00 0,36 0,44 0,36 0,00 0,08 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,36

VS - plochy výroby a skladování
4,29 0,00 0,00 4,29 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 2,85 0,00 3,94

4,29 0,00 0,00 4,29 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 2,85 0,00 3,94

PV - plochy ve�ejných prostranství
0,28 0,16 0,00 0,12 0,03 0,06 0,03 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00

0,28 0,16 0,00 0,12 0,03 0,06 0,03 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00

TI - plochy technické infrastruktury
0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00

0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00

ZV - plochy ve�ejných prostranství - zele�
0,12 0,07 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

0,12 0,07 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

PV celkem

VS - Stará �ervená Voda

OS - Stará �ervená Voda

SV - Nová �ervená Voda

TI celkem

SV celkem

OS celkem

SV - Stará �ervená Voda

BH - Stará �ervená Voda

TI - Stará �ervená Voda

PV - Stará �ervená Voda

BH celkem

ZV celkem

ZV - Stará �ervená Voda

VS celkem



ZPF celkem

orná p�da zahrady TTP I. II. III. IV. V.

lesní 
pozemky 

(ha)
�íslo plochy

zp�sob 
využití 
plochy

zábor ZPF podle t�íd ochrany (ha) odvodn�ní       
(ha)

zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha)

nezem�d�ls
ké pozemky 

(ha)

celkový 
zábor 

plochy (ha)

14,36 0,63 0,36 13,37 10,24 0,26 2,87 0,00 0,00 5,28 7,02 1,07 7,97

plochy p�estavby

SV - plochy smíšené obytné venkovské
2,17 0,86 0,00 1,31 0,00 0,65 0,66 0,00 0,08 0,84 0,25 0,14 0,00

0,68 0,30 0,00 0,38 0,19 0,08 0,11 0,00 0,00 0,02 0,36 0,00 0,02

2,85 1,16 0,00 1,69 0,19 0,73 0,77 0,00 0,08 0,86 0,61 0,14 0,02

BH - plochy bydlení v bytových domech
0,09 0,06 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00

0,09 0,06 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00

OV - plochy ob�anského vybavení
0,69 0,18 0,00 0,51 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00

0,69 0,18 0,00 0,51 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00

VS - plochy výroby a skladování
1,01 0,48 0,00 0,53 0,13 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00

1,01 0,48 0,00 0,53 0,13 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00

ZV - plochy ve�ejných prostranství - zele�
0,56 0,55 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

0,56 0,55 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

5,20 2,43 0,00 2,77 0,32 1,68 0,77 0,00 0,08 0,89 1,66 0,14 0,02

19,56 3,06 0,36 16,14 10,56 1,94 3,64 0,00 0,08 6,17 8,68 1,21 7,99

OV - Stará �ervená Voda

OV celkem

VS - Stará �ervená Voda

VS celkem

ZÁBOR CELKEM

BH - Nová �ervená Voda

BH celkem

pl. p�estavby celkem

SV - Stará �ervená Voda

zastavitelné pl. celkem

SV celkem

ZV celkem

ZV - Stará �ervená Voda

SV - Nová �ervená Voda



ZPF celkem

orná p�da zahrady TTP I. II. III. IV. V.

lesní 
pozemky 

(ha)
�íslo plochy

zp�sob 
využití 
plochy

zábor ZPF podle t�íd ochrany (ha) odvodn�ní       
(ha)

zábor ZPF podle jednotlivých kultur 
(ha)

nezem�d�ls
ké pozemky 

(ha)

celkový 
zábor 

plochy (ha)

PPO - plochy vodní a vodohospodá�ské - protipovod�ová opat�ení
K2 PPO 0,04 0,04

K3 PPO 8,67 2,83 5,84 4,69 0,69 5,00 5,54

0,14 1,01 1,15 1,01

K4 PPO 8,25 1,99 0,11 6,15 6,12 0,01 1,81 4,30 5,49

0,03 0,03 0,02

16,96 4,86 0,11 11,99 10,81 0,14 1,04 0,00 0,00 0,01 2,53 10,45 12,06Celkem PPO


