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Město Zlaté Hory 
 
 

Číslo jednací: MZH/00754/2013            Ve Zlatých Horách dne 18.2.2013 
 
 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2013 
 

Zastupitelstvo města Zlaté Hory, 
příslušné podle § 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a článku II. bodu 7 
stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
článku II. bodů 4 a 6, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických pod-
kladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 
znění pozdějších předpisů,  

 

VYDÁVÁ  
 

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÉ HORY. 
 

který byl schválen Zastupitelstvem města Zlaté Hory 
 

na jeho 19. zasedání dne 18.2.2013 
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A.  VYMEZENÍ ZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ  

1. Řešeným územím Územního plánu Zlaté Hory jsou katastrální území Horní Údolí, Dolní 
Údolí, Zlaté Hory v Jeseníkách, Ondřejovice v Jeseníkách a Rejvíz. 

2. Zastavěné území je vymezeno k 1. 11. 2011. 

3. Zastavěné území je vymezeno ve výkresech :  

  č. 1. Výkres základního členění území  
   č. 2. Hlavní výkres  
 

 

 
B.  KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE                                         

JEHO HODNOT  

1. Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro budoucí rozvoj 
řešeného území. Hlavní zásadou navrženého řešení byly požadavky na ochranu architek-
tonických, urbanistických a přírodních hodnot řešeného území. 

2. Navržená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní stavební vývoj města, stávající 
urbanistickou strukturu doplňuje návrhem dostavby vhodných proluk a rozvíjí ji do no-
vých ploch. Návrh se soustředil především na nalezení nových ploch pro obytnou výstav-
bu, na nalezení ploch pro rozvoj výroby, občanského vybavení a rekreace, na návrh ploch 
veřejně přístupné zeleně, na odstranění dopravních závad na stávající komunikační síti a 
na doplnění komunikací v nových lokalitách. Součástí návrhu je vymezení místního sys-
tému ekologické stability. 

3. Návrh koncepce rozvoje řešeného území vychází z následujících zásad : 

- jsou respektovány architektonické, urbanistické, historické a přírodní hodnoty řešené-
ho území 

- hlavní důraz je kladen na rozvoj obytné a rekreační funkce území (zejména zimní re-
kreace) - je vymezen dostatečný rozsah ploch pro novou obytnou výstavbu a plochy 
pro rozvoj občanského vybavení rekreačního charakteru, občanského vybavení speci-
fického, pro rozvoj sportovních zařízení a lyžařských areálů 

- jsou navrženy plochy pro posílení ekonomického potenciálu území - plochy pro rozvoj 
výroby, skladování a těžby nerostů a pro výstavbu zařízení občanského vybavení ko-
merčního typu 

- je navrženo odstranění dopravních závad na komunikační síti a doplnění sítě komuni-
kací  pro navržené zastavitelné plochy; 

- je navrženo odstranění nedostatků ve vybavení území technickou infrastrukturou a 
rozšíření sítí technické infrastruktury pro navržené zastavitelné plochy.   

4. Předmětem ochrany na území města Zlaté Hory jsou přírodní, kulturní a historické hodno-
ty.  

5. Ochrana přírodních hodnot je zaměřena především na ochranu území Chráněné krajinné 
oblasti Jeseníky, Národní přírodní rezervace Rejvíz, Přírodní památky Černé jezero, Pře-
chodně chráněné plochy Skalka, Ptačí oblasti Jeseníky, Evropsky významných lokalit 
Rejvíz, Štola Marie Pomocné, Zlaté Hory – Černé jezero a Zlaté Hory – Zlaté jezero, dále 
pak na ochranu krajinného rázu.  
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6. Rozvoj přírodních hodnot je zajištěn návrhem vymezení územního systému ekologické 
stability jako sítě ekologicky významných částí krajiny, která zajistí přetrvání původních 
přirozených skupin organismů v jejich typických stanovištích a v podmínkách kulturní 
krajiny.  

7. Ochrana kulturních a historických hodnot je zaměřena především na ochranu městské pa-
mátkové zóny Zlaté Hory, vesnických památkových zón Rejvíz a Údolí, nemovitých kul-
turních památek, památek místního významu a významných stavebních dominant. Rozvoj 
kulturních a historických hodnot bude zaměřen především na úpravy staveb a veřejných 
prostranství v historickém centru města a ve vesnických památkových zónách. 

8. Na území městské památkové zóny Zlaté Hory musí být respektován historicky daný půdo-
rys města a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba; výška a objem nové zástavby 
musí respektovat hmotovou skladbu stávající většinové zástavby v dané lokalitě a nesmí 
narušovat blízké a dálkové pohledy na městskou památkovou zónu a jednotlivé kulturní 
památky. 

9. Na území vesnických památkových zón Rejvíz a Údolí je nutno respektovat charakter pů-
vodní rozvolněné zástavby; objekty musí být přízemní s 1 NP a využitelným podkrovím, 
obdélníkového půdorysu. 

10. Při realizaci výstavby na vymezených plochách přestavby v Horním a Dolním Údolí je 
nutno respektovat lokalizaci původní zástavby, tzn. novou výstavbu situovat na zbory 
(v případě složitých terénních poměrů lze umístění stavby upravit po dohodě se Správou 
CHKO Jeseníky), přístup na plochy řešit ze stávající silnice II/453 nebo ze stávajících 
místních komunikací bez výrazných terénních úprav a respektovat stávající vzrostlou ze-
leň. 

11. Do r. 2025 se předpokládá mírný pokles až stagnace počtu obyvatel v řešeném území na 
cca 4000.   

12. Do r. 2025 se v řešeném území očekává výstavba cca 120 – 160 nových bytů. 

 

 

 

C.  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,  
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Ě  

C.1 Celková urbanistická koncepce 

1. Pro budoucí rozvoj řešeného území jsou rozvojové plochy navrženy přednostně uvnitř za-
stavěného území a v přímé návaznosti na něj; navrženo je také nové využití znehodnoce-
ných nebo nevhodně využívaných ploch. Rozsáhlejší zastavitelné plochy a plochy přestav-
by jsou vymezeny zejména ve vlastních Zlatých Horách, v ostatních sídlech se navrhují 
převážně dostavby proluk a přestavby na plochách zborů původní zástavby. 

2. Převážná většina navržených zastavitelných ploch a ploch přestavby je soustředěna ve Zla-
tých Horách – jde zejména o plochy pro bydlení (plochy bydlení v rodinných domech BI, 
plochy bydlení v bytových domech BH, plochy bydlení specifického BX, plochy smíšené 
obytné venkovské SO a plochy smíšené městské SM), plochy občanského vybavení (plo-
chy občanského vybavení komerčního typu OK, plochy sportovních a tělovýchovných za-
řízení OS, plochy občanského vybavení rekreačního charakteru OR, plochy hřbitova OH), 



 Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Zlaté Hory  
I.  Textová část ÚP str. 1- 65  
II. Textová část odůvodnění ÚP                        str. 66 - 272   4 

plochy pro výrobu a skladování (plochy výroby průmyslové VP, plochy výroby drobné 
VD, plochy kompostárny VK), plochy dopravní infrastruktury (plochy dopravy silniční DS 
– zejména pro přeložku silnice II/457, plochy dopravy letecké DL, plochy parkovací a od-
stavné DP) a plochy veřejných prostranství, zejména plochy zeleně na veřejných prostran-
stvích ZV. Dále se navrhuje rozšíření Skiareálu Příčná (plochy rekreace na plochách pří-
rodního charakteru RN, plochy lanového centra LC). 

3. Větší rozsah zastavitelných ploch pro bydlení – ploch smíšených obytných venkovských 
SO je navržen také v Ondřejovicích a v Dolním Údolí, kde se předpokládá rozvoj obytné 
funkce. V Ondřejovicích jsou navrženy rovněž plochy pro rozvoj výroby a skladování – 
plochy výroby drobné VD, plochy pro rozvoj těžby v kamenolomu Ondřejovice – plochy 
těžby nerostů TN, plochy sportovních a tělovýchovných zařízení OS a plochy občanského 
vybavení specifického OX – především pro rozšíření areálu Hornického skanzenu – Zlato-
rudných mlýnů. 

4. Rejvíz a Horní Údolí jsou sídla s převažující rekreační funkcí; navrženy jsou zde přede-
vším plochy smíšené obytné rekreační SR. Na Rejvíze jsou dále navrženy zastavitelné plo-
chy občanského vybavení rekreačního charakteru OR a plochy sportovních a tělovýchov-
ných zařízení OS, v Dolním Údolí je navrženo vybudování nového lyžařského areálu Pod 
Táborskými skalami – plochy rekreace na plochách přírodního charakteru RN a plochy ob-
čanského vybavení specifického OX. 

 

C.2 Urbanistická koncepce jednotlivých částí města 

C.2.1. Zlaté Hory 

1. Největší rozsah navržených zastavitelných ploch představují ve Zlatých Horách plochy  
bydlení, a to zejména plochy bydlení v rodinných domech BI, které mají charakter vilo-
vých čtvrtí a jsou vymezeny v návaznosti na soustředěnou městskou zástavbu v lokalitách 
Nerudova (plocha č. Z-Z5), U Sanatoria (plocha č. Z-Z6), Luční (plochy č. Z-Z20-22), 
Mlýnská (plocha č. Z-P3), Kostelní (plochy č. Z-P4, Z-P5), Pod Zámečkem (plocha č. Z-
Z23), U Nákupního střediska (plocha č. Z-Z26) a U Školy (plochy č. Z-Z27, Z-Z28). 

2. Plochy smíšené obytné venkovské SO představují plochy určené pro bydlení venkovského 
charakteru, tj. s určitým podílem zařízení drobné výroby, příp. zemědělské malovýroby, 
apod. Tyto plochy jsou navrženy jednak v severní části Zlatých Hor, v lokalitě Plynáren-
ská (plocha č. Z-Z17) a U Velobelu (plocha č. Z-P16), zejména však v jižní části města, 
na Podlesí (plochy č. Z-Z31-34, Z-Z36, Z-Z37, Z-P9, Z-P10). 

3. Zastavitelná plocha smíšená obytná městská SM je navržena na okraji městského jádra 
v lokalitě Mlýnská (plocha č. Z-Z18). 

4. Zastavitelné plochy bydlení v bytových domech BH jsou navrženy dvě, v lokalitách nava-
zujících na stávající sídlištní zástavbu – v lokalitě Hornická (plocha č. Z-Z24) a v lokalitě 
Na Sídlišti I. (plocha č. Z-Z29). 

5. Na severním okraji zástavby Zlatých Hor, v lokalitě Polská, je navržena zastavitelná plo-
cha bydlení specifického BX (plocha č. Z-Z13); tato plocha je určena pro sociální bydlení 
(pro výstavbu holobytů, apod.). 

6. Zastavitelné plochy ani plochy přestavby občanského vybavení veřejné infrastruktury OV 
se nenavrhují, stávající zařízení jsou pro potřeby města a jeho spádového okolí dostatečná. 

7. Zastavitelné plochy občanského vybavení komerčního typu OK jsou navrženy v severní 
části Zlatých Hor, na ulici Polské – v lokalitách U Hranice (plochy č. Z-Z10, Z-Z11) a 
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Komerční zóna (plochy č. Z-Z12 a Z-Z15); jsou určeny zejména pro zařízení obchodu a 
služeb. V lokalitě Na Sídlišti II. je vymezena plocha přestavby Z-P15, určená pro vybudo-
vání prodejny (z bývalé prádelny). 

8. Pro rozvoj sportovních zařízení jsou navrženy plochy sportovních a tělovýchovných zaří-
zení OS – v severní části Zlatých Hor je to plocha pro rozšíření sportovního areálu (plocha 
č. Z-Z16) a pro výstavbu cvičného hasičského hřiště (plocha č. Z-Z14), v areálu základní 
školy plocha přestavby určená pro výstavbu sportovní haly (plocha č. Z-P6), na jižním 
okraji Zlatých Hor plocha přiléhající k areálu Sanatoria Edel, určená pro vybudování spor-
tovně rekreačního areálu (plocha č. Z-Z30) a plocha na Podlesí, určená pro rozšíření stá-
vajícího sportovního areálu (plocha č. Z-Z35). 

9. Plocha občanského vybavení rekreačního charakteru OR je navržena na Podlesí; jde o 
plochu přestavby, určenou pro vybudování ubytovacího a společenského zařízení (plocha 
č. Z-P8). 

10. V jižní části Zlatých Hor se navrhuje rozšíření Skiareálu Příčná – jsou zde vymezeny na-
vržené plochy rekreace na plochách přírodního charakteru RN pro rozšíření stávající sjez-
dovky Příčná, pro vybudování snowparku a pro vybudování nové sjezdovky se sedačko-
vou lanovkou; dále je zde navržena plocha pro vybudování lanového centra LN. 
V prostoru stávající sjezdovky a u dolní stanice navržené lanovky jsou vymezeny tři za-
stavitelné plochy občanského vybavení specifického OX pro vybudování občerstvení a 
zázemí pro lyžaře (plochy č. Z-Z7, Z-Z8, Z-Z57). V blízkosti horní stanice navržené se-
dačkové lanovky je na hřebeni navržena plocha pro vybudování rozhledny (plocha č. Z-
Z9). 

11. Pro rozšíření stávajícího hřbitova západním směrem je navržena plocha hřbitova OH (plo-
cha č. Z-Z19). 

12. Pro vybudování nových parkovišť, příp. hromadných garáží jsou navrženy zastavitelné 
plochy parkovací a odstavné DP, a to v lokalitách U Školy (plocha č. Z-Z51), U Nádraží 
(plocha č. Z-P1) a U Koupaliště (plocha č. Z-P2); rozsáhlé plochy jsou navrženy pro vy-
budování parkovišť u dolní stanice Skiareálu Příčná (plochy č. Z-Z52-54). 

13. V lokalitě Hornická je navržena plocha dopravy letecké DL pro vybudování heliportu 
(plocha č. Z-Z25). 

14. Plochy pěších a vozidlových komunikací PV jsou navrženy pro vybudování nové komu-
nikace k polské hranici (plocha č. Z-Z47), pro zajištění příjezdu do lokality Plynárenská 
(plocha č. Z-Z49) a pro zajištění dopravní obsluhy v lokalitě U Školy (plocha č. Z-Z50). 

15. Plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV jsou navrženy především v lokalitách 
s navrženou obytnou výstavbou – v lokalitě Plynárenská (plocha č. Z-Z41), v lokalitě 
Hornická (plocha č. Z-Z43), v lokalitě U Školy (plocha č. Z-Z44) a v lokalitě Podlesí 
(plocha č. Z-Z46); další plocha je navržena v lokalitě U Hřbitova (plocha č. Z-Z42). 

16. Plochy pro rozvoj výroby a skladování – plochy výroby průmyslové VP jsou navrženy na 
západním okraji města, za nádražím, v návaznosti na výrobní areál Česko-slezské výrobní 
společnosti (plochy č. Z-Z1-4) a v lokalitě U Lomu (plocha č. Z-P12). Na ulici Myslivec-
ké je navržena plocha přestavby -  plocha výroby drobné VD (plocha č. Z-P7). Nové plo-
chy výroby zemědělské VZ se nenavrhují. 

17. Plocha bývalé skládky TKO je určena pro vybudování kompostárny a je vymezena jako  
plocha kompostárny VK (plocha č. Z-P14). 
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18. V lokalitě Hadí louky je navržena plocha pro vybudování lesoparku – plocha lesoparku 
LP. 

19. Areál Rudných dolů je vymezen jako plocha výroby specifické VX a je určen k postupné 
rekultivaci; v severní části areálu se navrhuje plocha pro vybudování fotovoltaické elek-
trárny VF (plocha č. Z-P11), v jižní části areálu plochy pro speleoterapii – plochy občan-
ského vybavení specifického OX (plochy č. Z-Z37, Z-P13) a část areálu je navržena 
k zalesnění. 

 

C.2.2 Ondřejovice 

1. V Ondřejovicích převažuje funkce obytná a výrobní funkce, funkce rekreační je zde méně 
významná. 

2. Největší rozsah navržených zastavitelných ploch v Ondřejovicích představují plochy smí-
šené obytné venkovské SO. Jsou navrženy v návaznosti na stávající zástavbu, v lokalitách 
Ondřejovice – Východ (plocha č. O-Z4), Ondřejovice – Střed (plochy č. O-Z6-8), On-
dřejovice – Jih (plochy č. O-Z9-15), U Hřiště (plochy č. O-Z16, O-Z17) a U Trati (plocha 
č. O-Z19); jedna plocha je navržena v Salisově (plocha č. O-Z1). 

3. V severní části Ondřejovic je navržena plocha občanského vybavení specifického OX 
(plocha č. O-Z2) pro vybudování zázemí pro dětský tábor, na východním okraji Ondřejo-
vic, u toku Olešnice, jsou vymezeny plochy pro rozšíření Hornického skanzenu – Zlato-
rudných mlýnů (plochy č. O-Z20, O-Z21). 

4. Na východním okraji stávající zástavby je navržena zastavitelná plocha pěších a vozidlo-
vých komunikací PV pro zajištění dopravní obsluhy navržené zastavitelné plochy 
v lokalitě Střed (plocha č. O-Z22). 

5. Na severním okraji zástavby Ondřejovic je navržena zastavitelná plocha výroby drobné 
VD (plocha č. O-Z18) 

6. Pro rozšíření těžby v kamenolomu je vymezena plocha těžby nerostů TN. 

7. V Ondřejovicích jsou navrženy tři zastavitelné plochy technické infrastruktury TI – plocha 
pro vybudování čistírny odpadních vod (plocha č. O-Z3) a dvě plochy pro vybudování vo-
dojemů (plochy č. O-Z23, O-Z24). 

 

C.2.3 Rejvíz 

1. Převážnou většinu navržených zastavitelných ploch v Rejvíze tvoří plochy smíšené obytné 
rekreační SR; jde o plochy, na nichž se funkce obytná prolíná s funkcí rekreační, příp. 
funkce rekreační převládá. Jsou navrženy především v prolukách mezi stávající zástavbou 
podél silnice II/453 (plochy č. R-Z2-14), dále na východním okraji Rejvízu (plochy č. R-
Z15, R-Z18, R-Z19, R-P1, R-P2) a na Starém Rejvízu (plochy č. R-Z20, R-P3).  

2. Pro rozvoj rekreační funkce je ve východní části Rejvízu navržena plocha občanského vy-
bavení rekreačního charakteru OR (plocha č. R-Z16), na ni navazuje navržená plocha spor-
tovních a tělovýchovných zařízení OS (plocha č. R-Z17). Obě tyto plochy budou součástí 
navrženého komplexu sportovně rekreačního areálu s ubytovacím zařízením a víceúčelo-
vými hřišti. 

3. Na severním okraji Rejvízu je navržena plocha technické infrastruktury TI (plocha č. R-
Z1) pro výstavbu vodojemu. 
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C.2.4 Dolní Údolí 

1. Rozvojové plochy v Dolním Údolí jsou vymezeny převážně jako plochy přestavby, a to 
zejména jako plochy plochy smíšené obytné venkovské SO, vymezené na zborech původní 
zástavby (plochy č. D-Z2, D-P1-7, D-P9-11). 

2. Na jižním okraji Dolního Údolí jsou vymezeny dvě plochy smíšené obytné rekreační SR 
(plochy č. D-P12, D-P13). 

3. Ve střední části sídla je navrženo vybudování nového lyžařského areálu Pod Táborskými 
skalami – jsou zde vymezeny plochy sjezdovek – plochy rekreace na plochách přírodního 
charakteru RN, navržena výstavba sedačkové lanovky a dvou vleků a vymezena plocha pro 
vybudování zázemí lyžařského areálu – plocha občanského vybavení specifického OX 
(plocha č. D-P8). 

4. Pro stávající lyžařský areál u Hotýlku U Pekina je navrženo parkoviště – plocha parkovací 
a odstavná DP (plocha č. D-P14), za hotelem je vymezena plocha sportovních a tělový-
chovných zařízení OS pro vybudování hřišť (plocha č. D-Z3). 

5. Na severním okraji Dolního Údolí je navržena plocha technické infrastruktury TI pro vý-
stavbu čistírny odpadních vod (plocha č. D-Z1). 

 

C.2.5 Horní Údolí 

1. Rozvojové plochy v Horním Údolí jsou vymezeny převážně jako plochy přestavby, a to 
plochy smíšené obytné rekreační SR, vymezené na zborech původní zástavby (plochy č. H-
P1-14).  

2. Pro vybudování zázemí u dolní stanice stávajícího lyžařského vleku je navržena plocha 
občanského vybavení specifického OX (plocha č. H-Z1). 

3. Pro vybudování parkoviště u autobusové točny na horním konci Horního Údolí je navržena 
plocha parkovací a odstavná DP (plocha č. H-P15). 

 

C.3 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby  

1.  Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby vyplývá z potřeby ploch pro obytnou 
výstavbu, vycházející z předpokládaného vývoje počtu obyvatel, z potřeb rozvoje občan-
ského vybavení a z potřeb posílení hospodářského pilíře návrhem nových  ploch pro roz-
voj výroby a podnikání.   

2.  V územním plánu jsou vymezeny následující zastavitelné plochy:  

Plocha 
č. 

Katastrální  
území 

Název Charakteristika Koeficient 
zastavění  
pozemku 

Výměra  
v ha 

D-Z1 Dolní Údolí ČOV TI – plochy technické 
infrastruktury 

není               
stanoven 

0,08 

D-Z2 Dolní Údolí U Olešnice SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 2 RD  

0,20 0,31 

D-Z3 Dolní Údolí Za Hotýlkem U Pekina OS – plochy              
sportovních a tělový-
chovných zařízení                 

0,70 0,41 
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H-Z1 Horní Údolí Lyžařský areál OX – plochy                  
občanského vybavení 
specifického 

0,30 
 

0,20 

O-Z1 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Salisov SO – plochy smíšené 
obytné – max. 1 RD  

0,20 
 

0,22 

O-Z2 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Tábor OX – plochy                   
občanského vybavení 
specifického 

0,50 0,05 

O-Z3 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

ČOV TI – plochy technické 
infrastruktury 

není               
stanoven 

0,14 

O-Z4 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Ondřejovice – Východ SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 20 RD 

0,20 3,61 

O-Z5 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

U Parku SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 6 RD 

0,20 0,76 

O-Z6 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Ondřejovice – Střed I. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 7 RD 

0,20 0,86 

O-Z7 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Ondřejovice – Střed II. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 1 RD 

0,20 0,25 

O-Z8 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Ondřejovice – Střed III. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 8 RD 

0,20 1,50 

O-Z9 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Ondřejovice – Jih I. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 1 RD 

0,15 0,25 

O-Z10 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Ondřejovice – Jih II. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 1 RD 

0,15 0,22 

O-Z11 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Ondřejovice – Jih III. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 4 RD 

0,15 1,08  

O-Z12 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Ondřejovice – Jih IV. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 5 RD 

0,15 1,14 

O-Z13 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Ondřejovice – Jih V. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 1 RD 

0,15 0,25 

O-Z14 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Ondřejovice – Jih VI. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 2 RD 

0,15 0,44 

O-Z15 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Ondřejovice – Jih VII. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 15 RD 

0,15 3,46 

O-Z16 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

U Hřiště I. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 5 RD 

0,30 0,79 
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O-Z17 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

U Hřiště II. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 3 RD 

0,30 0,59 

O-Z18 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Výrobní areál VD – plochy výroby 
drobné  

0,70 
 

1,26 

O-Z19 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

U Trati SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 1 RD 

0,15 
 

0,42 

O-Z20 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Zlatorudné mlýny I. OX – plochy                  
občanského vybavení 
specifického 

0,20 3,46 

O-Z21 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Zlatorudné mlýny II. OX – plochy                   
občanského vybavení 
specifického 

0,20 0,12 

O-Z22 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Místní komunikace – 
Východ 

PV – plochy pěších            
a vozidlových                
komunikací 

není             
stanoven 

0,18 

O-Z23 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Vodojem I. TI – plochy technické 
infrastruktury 

není            
stanoven 

0,02 

O-Z24 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Vodojem II. TI – plochy technické 
infrastruktury 

není           
stanoven 

0,03 

R-Z1 Rejvíz Vodojem TI – plochy technické 
infrastruktury 

není            
stanoven 

0,09 

R-Z2 Rejvíz U Hájenky SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 3 objekty 

0,20 0,58 

R-Z3 Rejvíz Rejvíz – Střed I. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační –  
max. 1 objekt 

0,30 0,10 

R-Z4 Rejvíz Rejvíz – Střed II. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 1 objekt 

0,30 0,10 

R-Z5 Rejvíz Rejvíz – Střed III. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 1 objekt 

0,20 0,19 

R-Z6 Rejvíz U Kostela SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 1 objekt 

0,30 0,09 

R-Z7 Rejvíz Rejvíz – Střed IV. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 1 objekt 

0,25 0,14 

R-Z8 Rejvíz Rejvíz – Střed V. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 1 objekt 

0,30 0,07 

R-Z9 Rejvíz Rejvíz – Střed VI. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 1 objekt 

0,15 0,11 



 Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Zlaté Hory  
I.  Textová část ÚP str. 1- 65  
II. Textová část odůvodnění ÚP                        str. 66 - 272   10 

R-Z10 Rejvíz Na Rozcestí I. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 2 objekty 

0,30 0,24 

R-Z11 Rejvíz Na Rozcestí II. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 2 objekty 

0,20 0,41 

R-Z12 Rejvíz Rejvíz – Východ I. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 10 objektů 

0,20 1,91 

R-Z13 Rejvíz U Chaty Svoboda SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 3 objekty 

0,25 0,50 

R-Z14 Rejvíz Rejvíz – Východ II. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 1 objekt 

0,15 0,30 

R-Z15 Rejvíz Rejvíz – Východ III. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 1 objekt 

0,25 0,18 

R-Z16 Rejvíz Starý Rejvíz I. OR – plochy                  
občanského vybavení 
rekreačního charakteru 

0,40 1,94 

R-Z17 Rejvíz Starý Rejvíz II. OS – plochy                 
sportovních a tělový-
chovných zařízení 

0,70 1,56 

R-Z18 Rejvíz Starý Rejvíz III. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 3 objekty 

0,15 0,91 

R-Z19 Rejvíz Starý Rejvíz IV. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 1 objekt 

0,25 0,15 

R-Z20 Rejvíz Starý Rejvíz V. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 1 objekt 

0,25 0,15 

R-Z21 Rejvíz Na Křižovatce ZV – plochy zeleně       
na veřejných            
prostranstvích 

0,10 0,23 

Z-Z1 Zlaté Hory   
v Jeseníkách 

Výrobní zóna Západ I. VP – plochy výroby 
průmyslové 

0,70 3,68 

Z-Z2 Zlaté Hory   
v Jeseníkách 

Výrobní zóna Západ II. VP – plochy výroby 
průmyslové 

0,70 0,72 

Z-Z3 Zlaté Hory   
v Jeseníkách 

Výrobní zóna Západ III. VP – plochy výroby 
průmyslové 

0,70 3,29 

Z-Z4 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Výrobní zóna Západ IV. VP – plochy výroby 
průmyslové 

0,70 3,67 

Z-Z5 Zlaté Hory   
v Jeseníkách 

Nerudova BI – plochy bydlení 
individuálního – max. 
3 RD 

0,40 0,50 

Z-Z6 Zlaté Hory   
v Jeseníkách 

U Sanatoria BI – plochy bydlení 
individuálního – max. 

0,40 0,14 
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1 RD 
Z-Z7 Zlaté Hory  

v Jeseníkách 
Skiareál Příčná I. OX – plochy            

občanského vybavení 
specifického 

0,30 0,10 

Z-Z8 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Skiareál Příčná II. OX – plochy            
občanského vybavení 
specifického 

0,30 0,09 

Z-Z9 Zlaté Hory 
  v Jeseníkách 

Rozhledna OX – plochy            
občanského vybavení 
specifického 

0,20 0,06 

Z-Z10 Zlaté Hory   
v Jeseníkách 

U Hranice I. OK – plochy            
občanského vybavení         
komerčního typu 

0,70 0,52 

Z-Z11 Zlaté Hory  
v Jeseníkách 

 

U Hranice II. OK – plochy            
občanského vybavení         
komerčního typu 

0,70 1,35 

Z-Z12 Zlaté Hory   
v Jeseníkách 

Komerční zóna I. OK – plochy            
občanského vybavení         
komerčního typu 

0,70 1,74 

Z-Z13 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Polská BX – plochy bydlení 
specifického 

0,30 0,44 

Z-Z14 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Hřiště Polská OS – plochy                
sportovních a tělový-
chovných zařízení 

0,70 0,81 

Z-Z15 Zlaté Hory   
v Jeseníkách 

Komerční zóna II. OK – plochy            
občanského vybavení         
komerčního typu 

0,70 2,10 

Z-Z16 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Sportovní areál OS – plochy sportov-
ních a tělovýchovných 
zařízení 

0,70 1,01 

Z-Z17 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Plynárenská SO – plochy smíšené 
obytné venkovské –   
max. 12 RD 

0,40 2,26 

Z-Z18 Zlaté Hory  
v Jeseníkách 

Mlýnská I. SM – plochy smíšené 
obytné městské – max. 
2 objekty 

0,60 0,20 

Z-Z19 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Hřbitov OH – plochy hřbitovů není  
stanoven 

0,28 

Z-Z20 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Luční I. BI – plochy bydlení 
v rodinných domech – 
max. 4  RD 

0,40 0,60 

Z-Z21 Zlaté Hory   
v Jeseníkách 

Luční II. BI – plochy bydlení 
v rodinných domech –   
max. 6 RD 

0,40 0,86 

Z-Z22 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Luční III. BI – plochy bydlení 
v rodinných domech – 
max. 6 RD 

0,40 0,82 

Z-Z23 Zlaté Hory  
v Jeseníkách 

Pod Zámečkem BI – plochy bydlení 
v rodinných domech – 

0,40 0,42 
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max. 5 RD 
Z-Z24 Zlaté Hory 

  v Jeseníkách 
Hornická BH – plochy bydlení 

v bytových domech 
0,40 2,09 

Z-Z25 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Heliport DL – plochy dopravy 
letecké 

není  
stanoven 

0,29 

Z-Z26 Zlaté Hory   
v Jeseníkách 

U Nákupního střediska BI – plochy bydlení 
v rodinných domech – 
max. 5 RD 

0,40 0,94 

Z-Z27 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

U Školy I. BI – plochy bydlení 
v rodinných domech – 
max. 5 RD 

0,40 0,89 

Z-Z28 Zlaté Hory 
  v Jeseníkách 

U Školy II. BI – plochy bydlení 
v rodinných domech – 
max. 1 RD 

0,40 0,11 

Z-Z29 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Na Sídlišti I. BH – plochy bydlení 
v bytových domech 

0,30 0,54 

Z-Z30 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

U Sanatoria OS – plochy sportov-
ních a tělovýchovných 
zařízení 

0,70 4,73 

Z-Z31 Zlaté Hory   
v Jeseníkách 

Podlesí I. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 15 RD 

0,40 1,79 

Z-Z32 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Podlesí II. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 7 RD 

0,40 1,03 

Z-Z33 Zlaté Hory   
v Jeseníkách 

Podlesí III. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 10 RD 

0,40 1,24 

Z-Z34 Zlaté Hory   
v Jeseníkách 

Podlesí IV. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 10 RD 

0,40 1,43 

Z-Z35 Zlaté Hory   
v Jeseníkách 

Sportovní areál          
Podlesí 

OS – plochy sportov-
ních a tělovýchovných 
zařízení 

0,70 0,57 

Z-Z36 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Podlesí V. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 1 RD 

0,20 0,33 

Z-Z37 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Podlesí VI. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 1 RD 

0,20 0,19 

Z-Z38 Zlaté Hory   
v Jeseníkách 

Rudné doly                              
– Speleoterapie I. 

OX – plochy                   
občanského vybavení 
specifického 

0,50 0,34 

Z-Z39 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Park Nerudova ZV – plochy zeleně           
na veřejných              
prostranstvích 

0,10 0,49 

Z-Z40 Zlaté Hory   
v Jeseníkách 

Park U Koupaliště ZV – plochy zeleně          
na veřejných              
prostranstvích 

0,10 0,11 
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Z-Z41 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Park U Zlatého potoka ZV – plochy zeleně           
na veřejných              
prostranstvích 

0,10 0,57 

Z-Z42 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Park U Hřbitova ZV – plochy zeleně          
na veřejných              
prostranstvích 

0,10 0,61 

Z-Z43 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Park Hornická ZV – plochy zeleně          
na veřejných             
prostranstvích 

0,10 0,90 

Z-Z44 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Park U Školy ZV – plochy zeleně            
na veřejných            
prostranstvích 

0,10 0,20 

Z-Z45 Zlaté Hory  
v Jeseníkách 

 

Park Podlesí ZV – plochy zeleně            
na veřejných             
prostranstvích 

0,10 0,83 

Z-Z46 Zlaté Hory  
v Jeseníkách 
Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Přeložka II/457                    
– Západ 

DS – plochy dopravy 
silniční 

není 
 stanoven 

17,80 

Z-Z47 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Místní komunikace 
K Hranici 

PV – plochy pěších            
a vozidlových                  
komunikací 

není  
stanoven 

0,59 

Z-Z48 Zlaté Hory   
v Jeseníkách 

Přeložka II/457                   
– Východ 

DS – plochy dopravy 
silniční 

není 
 stanoven 

7,23 

Z-Z49 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Místní komunikace                 
Polská 

PV – plochy pěších             
a vozidlových                 
komunikací 

není  
stanoven 

0,05 

Z-Z50 Zlaté Hory   
v Jeseníkách 

Místní komunikace              
U Školy 

PV – plochy pěších            
a vozidlových                   
komunikací 

není  
stanoven 

0,32 

Z-Z51 Zlaté Hory  
v Jeseníkách 

 

Parkoviště U Školy DP – plochy parkovací 
a odstavné 

není  
stanoven 

0,09 

Z-Z52 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Parkoviště Skiareál 
Příčná I. 

DP – plochy parkovací 
a odstavné 

není  
stanoven 

0,34 

Z-Z53 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Parkoviště Skiareál 
Příčná II. 

DP – plochy parkovací 
a odstavné 

není  
stanoven 

0,94 

Z-Z54 Zlaté Hory  
v Jeseníkách 

Parkoviště Skiareál 
Příčná III. 

DP – plochy parkovací 
a odstavné 

není  
stanoven 

0,67 

Z-Z55 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Okružní křižovatka DS – plochy dopravy 
silniční 

není  
stanoven 

0,07 

Z-Z56 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Podlesí X. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 1 RD 

0,20 0,19 

Z-Z57 Zlaté Hory  
 v Jeseníkách 

Skiareál Příčná III. OX – plochy            
občanského vybavení 
specifického 

0,30 0,30 
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3.  V územním plánu jsou vymezeny následující plochy přestavby:  

Plocha 
č. 

Katastrální  

území 

Název Charakteristika Koeficient 
zastavění  
pozemku 

Výměra  

v ha 

D-P1 Dolní Údolí Dolní Údolí – Střed I. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 1 RD 

0,15 0,22 

D-P2 Dolní Údolí Dolní Údolí – Střed II. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 2 RD 

0,15 0,50 

D-P3 Dolní Údolí Dolní Údolí – Střed III. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 2 RD 

0,15 0,38 

D-P4 Dolní Údolí Dolní Údolí – Střed IV. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 1 RD 

0,15 0,18 

D-P5 Dolní Údolí Pod Táborskými skalami 
I. 

SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 1 RD 

0,15 0,10 

D-P6 Dolní Údolí Pod Táborskými skalami 
II. 

SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 1 RD 

0,15 0,12 

D-P7 Dolní Údolí Pod Táborskými skalami  
III. 

SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 1 RD 

0,15 0,09 

D-P8 Dolní Údolí Skiareál                                   
Pod Táborskými                 

skalami 

OX – plochy                      
občanského vybavení 
specifického 

0,40 0,79 

D-P9 Dolní Údolí Dolní Údolí – Jih I. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 1 RD 

0,15 0,27 

D-P10 Dolní Údolí Dolní Údolí – Jih II. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 2 rd 

0,15 0,58 

D-P11 Dolní Údolí Dolní Údolí – Jih III. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 2 RD 

0,15 0,32 

D-P12 Dolní Údolí Dolní Údolí – Jih IV. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 2 objekty 

0,10 0,67 

D-P13 Dolní Údolí Dolní Údolí – Jih V. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 1 objekt  

0,15 0,06 

D-P14 Dolní Údolí Parkoviště DP – plochy parkovací 
a odstavné 

není  
stanoven 

0,34 

H-P1 Horní Údolí Horní Údolí – Sever I. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 1 objekt 

0,10 0,12 
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H-P2 Horní Údolí Horní Údolí – Sever II. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 2 objekty 

0,10 0,48 

H-P3 Horní Údolí Horní Údolí – Střed I. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 2 objekty 

0,15 0,28 

H-P4 Horní Údolí Horní Údolí – Střed II. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 1 objekt 

0,15 0,17 

H-P5 Horní Údolí Horní Údolí – Střed III. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 2 objekty 

0,15 0,44 

H-P6 Horní Údolí Horní Údolí – Střed IV. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 2 objekty 

0,15 0,29 

H-P7 Horní Údolí Na Rozcestí SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 2 objekty 

0,15 0,31 

H-P8 Horní Údolí U Kostela SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 2 objekty 

0,15 0,28 

H-P9 Horní Údolí U Vleku SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 6 objektů 

0,15 0,83 

H-P10 Horní Údolí Pod Jelení horou I. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 4 objekty 

0,15 0,83 

H-P11 Horní Údolí Anenská stráň SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 2 objekty 

0,15 0,23 

H-P12 Horní Údolí Pod Jelení horou II. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 2 objekty 

0,15 0,39 

H-P13 Horní Údolí Pod Jelení horou III. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 1 objekt 

0,15 0,07 

H-P14 Horní Údolí Klínová stráň SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
max. 1 objekt 

0,15 0,20 

H-P15 Horní Údolí Parkoviště DP – plochy parkovací 
a odstavné 

není 
 stanoven 

0,07 

R-P1 Rejvíz Rejvíz – Východ IV. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 

0,15 0,23 
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max. 1 objekt 

R-P2 Rejvíz Starý Rejvíz VI. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
součást plochy R-Z19 
(max. 1 objekt celkem) 

0,15 0,03 

R-P3 Rejvíz Starý Rejvíz VII. SR – plochy smíšené 
obytné rekreační – 
součást plochy R-Z20 
(max. 1 objekt celkem) 

0,15 0,03 

Z-P1 Zlaté Hory        
v Jeseníkách 

Parkoviště U Nádraží DP – plochy parkovací 
a odstavné 

není 
 stanoven 

0,40 

Z-P2 Zlaté Hory        
v Jeseníkách 

Parkoviště U Koupaliště DP – plochy parkovací 
a odstavné 

není 
 stanoven 

0,91 

Z-P3 Zlaté Hory        
v Jeseníkách 

Mlýnská II. BI – plochy bydlení 
v rodinných domech – 
max. 8 RD 

0,40 1,14 

Z-P4 Zlaté Hory        
v Jeseníkách 

Kostelní I. BI – plochy bydlení 
v rodinných domech – 
max. 4 RD 

0,40 0,74 

Z-P5 Zlaté Hory        
v Jeseníkách 

Kostelní II. BI – plochy bydlení 
v rodinných domech – 
max. 4 RD 

0,40 0,67 

Z-P6 Zlaté Hory      
v Jeseníkách 

Sportovní hala OS – plochy sportov-
ních a tělovýchovných 
zařízení 

0,70 0,39 

Z-P7 Zlaté Hory        
v Jeseníkách 

Myslivecká VD – plochy výroby 
drobné 

0,70 0,14 

Z-P8 Zlaté Hory        
v Jeseníkách 

Podlesí VII. OR – plochy                    
občanského vybavení 
rekreačního charakteru 

0,40 0,61 

Z-P9 Zlaté Hory        
v Jeseníkách 

Podlesí VIII. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 1 RD 

0,40 0,08 

Z-P10 Zlaté Hory        
v Jeseníkách 

Podlesí IX. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské – 
max. 1 RD 

0,20 0,25 

Z-P11 Zlaté Hory        
v Jeseníkách 

Rudné doly –              
Fotovoltaická elektrárna 

VF – plochy                
fotovoltaické               
elektrárny 

není 
 stanoven 

11,40 

Z-P12 Zlaté Hory        
v Jeseníkách 

U Lomu VP – plochy výroby 
průmyslové 

0,70 0,22 

Z-P13 Zlaté Hory        
v Jeseníkách 

Rudné doly –             
Speleoterapie II. 

OX – plochy                       
občanského vybavení 

0,50 0,84 
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specifického 

Z-P14 Zlaté Hory        
v Jeseníkách 

Kompostárna VK – plochy                      
kompostárny 

není  
stanoven 

3,59 

Z-P15 Zlaté Hory        
v Jeseníkách 

Na Sídlišti II. OK – plochy                 
občanského vybavení 
komerčního typu 

0,70 0,08 

Z-P16 Zlaté Hory        
v Jeseníkách 

U Velobelu SO – plochy smíšené 
obytné venkovské  

0,40 0,12 

 

C.4 Systém sídelní zeleně  

1. Navržená koncepce systému sídelní zeleně v řešeném území respektuje stávající plochy 
veřejné zeleně a doplňuje je novými plochami, situovanými v návaznosti na navrženou 
soustředěnou obytnou výstavbu. 

2. V územním plánu jsou navrženy následující plochy zeleně na veřejných prostranstvích: 

- ve Zlatých Horách v lokalitách Plynárenská (plocha č. Z-Z41), U Hřbitova (Z-Z42), 
Hornická (Z-Z43), U Školy (Z-Z44) a Podlesí (Z-Z46) 

- na Rejvíze v lokalitě Na Křižovatce (plocha č. R-Z21). 

 

 

 
D.  KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, V ČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

UMISŤOVÁNÍ  

D.1 Dopravní infrastruktura 

1. Cílem návrhu rozvoje silniční dopravní infrastruktury v řešeném území je zlepšit paramet-
ry komunikační sítě, vytvořit podmínky pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelných 
ploch a ploch přestavby, zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy a omezit negativní vlivy 
silniční dopravy na životní prostředí.  

2. Návrh rozvoje drážní dopravy je soustředěn především na její využití v oblasti rekreační 
dopravy, a to prostřednictvím nových lanových drah. Železniční trať č. 297 včetně souvise-
jících zařízení je považována za stabilizovaný prvek v území.  

3. Základ koncepce rozvoje pěší a cyklistické dopravy je obecně zaměřen na vytvoření pod-
mínek umožňující oddělování pěší dopravy od dopravy vozidlové, zvýšení bezpečnosti 
provozu chodců a cyklistů, na zlepšení prostupnosti území a vytvoření podmínek v území 
pro rozvoj cestovního ruchu s podporou propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního 
ruchu.  

4. Návrh řešení problematiky statické dopravy v řešeném území je dán především stanovením 
zásad pro umisťování parkovacích a odstavných ploch a zařízení v území. Stanovený 
stupeň automobilizace je závazný pro veškerá nová zařízení statické dopravy. Parkovací a 
odstavné kapacity malého rozsahu (mimo hromadných garáží), lze realizovat dle potřeby 
bez přesného vymezení v grafické části územního plánu v souladu s podmínkami 
stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

5. Návrh rozvoje veřejné dopravy stabilizuje stávající strukturu. 
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D.1.1  Doprava silniční 

1. V souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje se navrhuje přeložka silnice 
II/457 v úseku Ondřejovice – Zlaté Hory do severozápadního obchvatu Zlatých Hor a pře-
ložka silnice II/457 v úseku Zlaté Hory – hranice okresů Bruntál – Jeseník včetně dopro-
vodných úprav dotčených silničních, místních a účelových komunikací.  

2. Pro přeložku silnice II/445 v úseku Zlaté Hory – hranice okresů Bruntál – Jeseník je 
v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje vymezena územní rezerva.  

3.  Navrhuje se přestavba křižovatky silnic II/445 (Krnovská a Náměstí Svobody) a II/457 
(Nádražní) na okružní. 

4. Na síti místních a účelových komunikací se navrhuje : 

-  ve Zlatých Horách: 
-  spojovací komunikace mezi Zlatými Horami a polským Jarnoltówkem (plocha č. Z-

Z48) 
-  místní komunikace v lokalitě U Školy (plocha č. Z-Z47) 
-  prodloužení ul. U Sv. Rocha 
- prodloužení ul. Úzké na levém břehu Zlatého Potoka 
- prodloužení ul. Luční 
- přístupová komunikace pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelné plochy č.Z-Z17 

navržená ze silnice II/445, ul. Polské (plocha č. Z-Z49) 
- prodloužení stávající komunikace podél přeložky silnice II/457 

 
-  v Ondřejovicích: 

- přístupová komunikace pro dopravní obsluhu zastavitelné plochy č. O-Z8 (plocha č. 
O-Z22) 

-  spojovací komunikace vedená v trase zrušené vlečky mezi Salisovem a Mikulovice-
mi (prostorem bývalého vojenského areálu) 

-  v Dolním Údolí: 
- propojení účelových komunikací v Dolním Údolí pro dopravní obsluhu ploch pře-

stavby D-P2 a D-P4. 

6. U zastavitelných ploch a zastavěných území s obtížně zajistitelnou dopravní obslužností, 
jejíž způsob není Územním plánem Zlaté Hory řešen, bude možnost dopravní obsluhy pro-
kázána jiným způsobem (dopravní studií, zajištěním věcných břemen apod.).  

7. Nové místní nebo veřejně přístupné účelové komunikace, zpřístupňující jednotlivé pozem-
ky, jejichž obsluha není umožněna přímo ze stávajících nebo navržených komunikací vy-
mezených v grafické části, je možno realizovat za následujících podmínek: 

- nebudou narušeny jiné prvky chráněné dle platných právních předpisů (z hlediska 
ochrany přírody, hygienických limitů apod.) 

- nedojde ke zhoršení stávající dopravní obslužnosti 

- navržené místní komunikace a úpravy stávajících úseků místních komunikací budou re-
alizovány v šířkových kategoriích pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle 
normových hodnot (včetně případných chodníků a pásů nebo pruhů pro cyklisty); 

- veškeré nové křižovatky, křížení a sjezdy na síti pozemních komunikací budou řešeny v 
souladu s příslušnými právními předpisy z oboru dopravy 
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- napojení jednotlivých funkčních ploch a navržených místních komunikací na silniční a 
místní komunikace musí vyhovět požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na 
pozemních komunikacích dle příslušných právních předpisů 

- při návrhu nových komunikací nebo úpravách stávajících úseků budou respektovány 
normy z oboru požární bezpečnosti staveb 

- bude řešeno vedení a ochrana sítí technické infrastruktury 

- nové komunikace budou řešeny v jednotlivých funkčních plochách v souladu s podmín-
kami stanovenými pro jejich využití. 

8. Lokální úpravy komunikací, které nejsou řešeny v grafické části územního plánu (dílčí 
úpravy křižovatek spočívající v uvolnění rozhledových polí nebo ve zlepšení průjezdnosti 
úpravou poloměrů obrub křižovatek, šířkové homogenizace jednotlivých úseků, doplnění 
výhyben a obratišť, úpravy komunikačních prostorů pro vymezení parkovacích stání podél 
hlavního dopravního prostoru, realizace chodníků nebo stezek pro cyklisty nebo úpravy za-
řízení veřejné hromadné dopravy) budou realizovány v jednotlivých funkčních plochách v 
souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití. 

 

D.1.2 Doprava drážní 

1. Železniční trať č. 297 je stabilizovaná, její případné úpravy a úpravy související drážní 
infrastruktury je možno realizovat v plochách dopravy drážní DD.  

2. V prostorech křížení místních a účelových komunikací a komunikací pro chodce s želez-
niční tratí budou uvolněna rozhledová pole dle příslušných předpisů. 

3. Ve Skiareálu Příčná se navrhuje nová lanová dráha z lokality pod Zámeckým vrchem na 
hřeben pod Příčným vrchem. 

4. V Dolním Údolí se navrhuje nová lanová dráha jako součást navrženého lyžařského areálu 
Pod Táborskými skalami. 

 

D.1.3 Provoz chodců a cyklistů 

1. Podél stávajících komunikací lze realizovat nové chodníky dle místní potřeby, a to v sou-
ladu se zásadami stanovenými v příslušných normách a předpisech a v souladu s podmín-
kami stanovenými územním plánem pro využití jednotlivých funkčních ploch. Samostatné 
stezky pro chodce lze realizovat dle stejných zásad jako chodníky podél komunikací.  

2. Infrastrukturu pro cyklisty je, vzhledem k nízkému dopravnímu zatížení, přípustné realizo-
vat v prostorech komunikací dle potřeby. 

3. Navrženy jsou nové cykloturistické trasy: 

- N1 Ondřejovice – Javorná – Prameny Javorné 

- N2 Zlaté Hory (navazuje na trasu č. 6071) – Ondřejovice – prodloužení do Mikulovic na 
trasu č. 54 

- N3 Ondřejovice, dopravní středisko – Zlaté Hory, st. Hranice 

- N4 Zlaté Hory – Jarnóltowek 

- N5 Horní Údolí – Nad Horním Údolím (navazuje na č. 6074) 

- N6 Dolní Údolí (navazuje na č. 6071) – Horní Údolí (navazuje na č. 6074).  



 Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Zlaté Hory  
I.  Textová část ÚP str. 1- 65  
II. Textová část odůvodnění ÚP                        str. 66 - 272   20 

4. Navržena je stezka pro cyklisty nebo pro společný pohyb chodců a cyklistů podél silnice 
II/445 od konce zástavby Zlatých Hor po státní hranici. 

 

D.1.4  Doprava statická - odstavování a parkování automobilů 

1. Pro veškerá nová parkovací a odstavná zařízení je stanoven závazný stupeň automobilizace  
1 : 2,5. 

2. Pro parkování a odstavování osobních vozidel se navrhuje : 

 -  ve Zlatých Horách: 
- parkovací plochy (plochy č. Z-Z52, Z-Z53 a Z-Z54) u nástupní stanice Skiareálu 

Příčná 
- parkovací plocha (plocha č. Z-Z51) v lokalitě U Školy 
- odstavná a parkovací plocha pro realizaci garáží nebo stání na terénu (plocha č. Z-

P1) v lokalitě ul. Na Okálech 
- odstavná a parkovací plocha pro realizaci garáží nebo stání na terénu (plocha č. Z-

P2) v lokalitě U Koupaliště 

-  v Dolním Údolí: 
- parkovací plocha (plocha č. D-P15) v blízkosti lyžařského areálu u Hotýlku U Peki-

na. 

3.  Parkovací a odstavná stání pro osobní vozidla je dále přípustné realizovat i v jiných funkč-
ních plochách v souladu s podmínkami pro jejich využití a za dodržení příslušných předpi-
sů a normových ustanovení. 

 

4. Odstavné plochy pro nákladní automobily je přípustné realizovat pouze v plochách dopra-
vy silniční DS, v plochách parkovacích a odstavných DP, v plochách výroby drobné VD, 
v plochách výroby průmyslové VP, v plochách výroby zemědělské VZ a v plochách těžby 
nerostů TN za podmínky, že tyto plochy jsou přístupné z komunikací, po kterých je umož-
něn provoz nákladních vozidel. 

 

D.1.5  Veřejná doprava 

1. Realizace nových zařízení veřejné dopravy – zastávek nebo doplnění vybavení u zastávek 
stávajících (přístřešky, zastávkové pruhy) – je přípustná ve všech funkčních plochách v 
souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití. 

 

D.1.6  Ostatní druhy dopravy 

1. V lokalitě Hornická je navržena plocha pro realizaci heliportu, který bude sloužit přede-
vším potřebám letecké záchranné služby (plocha č. Z-Z25). 

 

D.2 Technická infrastruktura  

1. Sítě technické infrastruktury je nutno přednostně vést v plochách veřejných prostranství, a 
to mimo hlavní dopravní prostor (tj. mimo plochy komunikací – v neoplocených plochách 
podél komunikací, případně v chodnících), pouze v nevyhnutelných případech přímo v 
komunikacích.   
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2. Zakreslení tras sítí technické infrastruktury je vzhledem k měřítku výkresů schématické, 
trasy sítí  musí být upřesněny při zpracování podrobnější dokumentace. 

3. Možnost realizace sítí a zařízení technické infrastruktury je upřesněna v tabulkové příloze 
k části F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

 

D.2.1 Vodní hospodářství 

1. Pitná voda pro obyvatelstvo, občanské vybavení, rekreaci, průmysl a zemědělství pro Zla-
té Hory a Rožmitál bude i nadále dodávaná z pramenišť Polská, Podlesí a Černé jezero. 
Pro Rejvíz bude využívána vodárenská štola na k.ú. Seč u Jeseníku a pro Ondřejovice 
místní zdroj v kamenolomu. Uvedené zdroje jsou pro krytí potřeby vody pro uvedená síd-
la postačující.  

2. Stávající akumulace pro Zlaté Hory a pro Rožmitál je zajištěna ve vodojemech Rochus 
2x1 000 m3  a ve vodojemu pod Černým jezerem 2x105 m3 a je dostatečná.  

3. Pro zajištění nárazových odběrů pitné vody v Rejvíze v turistické sezóně je stávající vodo-
jem 60 m3 doplněn o vodojem 30 m3.  

4. Pro Ondřejovice jsou navrženy dva nové vodojemy – 60 m3 a 30 m3.   

5. Pro zásobování navržených zastavitelných ploch a ploch přestavby ve Zlatých Horách, 
Rožmitále, Ondřejovicích a Rejvíze jsou navrženy nové vodovodní řady, které budou dle 
konkrétních možností zokruhovány. 

6. V Horním Údolí, v Dolním Údolí a v Salisově, kde veřejný vodovod není vybudován a 
ani se s jeho výstavbou nepočítá, bude zásobování pitnou vodou zajištěno i nadále stávají-
cím způsobem – z domovních studní.  

7. Pro stávající zástavbu města Zlaté Hory  bude ponechána jednotná kanalizace, pro navrže-
né zastavitelné plochy je navržena oddílná splašková kanalizace, která bude zaústěna do  
stávající jednotné kanalizace a jejím prostřednictvím odvede splaškové odpadní vody na 
městskou čistírnu odpadních vod. Na ČOV je navrženo napojit samostatnou stokou i 
splaškové odpadní vody z Rožmitálu. V plochách, kde je navržena oddílná splašková ka-
nalizace, je pro odvedení dešťových vod navržena kanalizace dešťová, resp. otevřené pří-
kopy vedené podél komunikací. Dešťová kanalizace bude zaústěna do stávající dešťové 
kanalizace nebo otevřenými příkopy do místních toků. 

8. Stávající kanalizaci v Rejvíze je navrženo doplnit o několik stok, napojených na stávající 
stoku a čistírnu odpadních vod, která má dostatečnou kapacitu i do budoucna. 

9. Pro Ondřejovice je navržena soustavná splašková kanalizace, která přivede splaškové od-
padní vody na ČOV, navrženou na severním okraji zástavby. 

10. V severní části Dolního Údolí je na pravém břehu potoka Olešnice navržena čistírna od-
padních vod. Splaškové odpadní vody z navržených zastavitelných ploch, stávající zá-
stavby a rekreačních objektů budou na tuto ČOV přiváděny splaškovou kanalizací vede-
nou podél komunikací na pravém i levém břehu toku.   

11. Pro objekty zcela mimo stávající nebo plánovanou kanalizaci je nutno odpadní vody 
likvidovat individuálně v malých domovních ČOV s odtokem vyčištěných odpadních vod 
do vhodného recipientu, nebo do podmoku, nebo akumulovat v bezodtokových jímkách 
s vyvážením odpadních vod na nejbližší ČOV. 



 Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Zlaté Hory  
I.  Textová část ÚP str. 1- 65  
II. Textová část odůvodnění ÚP                        str. 66 - 272   22 

12. Srážkové vody je nutno v maximální míře zadržet v území (miskovitý tvar terénu, nebo 
vsakovací studny), přebytečné srážkové vody z okolního terénu z území odvádět dešťovou 
kanalizací nebo povrchově otevřenými příkopy do místních toků. 

13. Vodní toky nejsou navrhovány k zatrubnění, výstavba nových vodních nádrží se nenavr-
huje.  

 

D.2.2 Energetika, spoje  

1. Návrh urbanistické koncepce rozvoje řešeného území nepředpokládá skokový růst výkonu 
ani spotřeby elektrické energie; distribuční síť VN má dostatečnou kapacitu pro pokrytí 
nároků vyplývajících z případné individuální realizace elektrického vytápění. 

2. V areálu bývalých Rudných dolů je vymezena plocha pro vybudování fotovoltaické elek-
trárny. 

3. Potřebný  transformační výkon  pro byty, vybavenost, objekty druhého bydlení a podnika-
telské aktivity  bude  zajištěn ze stávající rozvodné soustavy 22 kV, odbočkami z hlavních 
linek VN 115 a VN 292 a ze stávajících distribučních trafostanic  22/0,4 kV, doplněných  
17 novými DTS navrženými v lokalitách s navrženou novou výstavbou, příp. v místech 
s předpokládaným nedostatkem transformačního výkonu. 

4. Koncepce rozvoje plynofikace řešeného území je zaměřena na rozšíření stávající středo-
tlaké a nízkotlaké plynovodní sítě ve Zlatých Horách a v Rožmitálu. Ostatní sídla nebudou 
plynofikována. 

5. V centrální části města se navrhuje rozšířit centralizované zásobování teplem z centrální 
výtopny Zlaté Hory. Decentralizovaný způsob vytápění pro ostatní stávající i navrženou 
výstavbu zůstane zachován. 

6. Koncepce rozvoje spojů (telekomunikace, radiokomunikace) zachovává současný stav,  
nová zařízení se nenavrhují. 

 

D.2.3 Ukládání a zneškodňování odpadů  

1. Tuhé komunální odpady budou odváženy na řízenou skládku mimo řešené území. Na ře-
šeném území nebude budována žádná nová skládka. 

2. Na ploše bývalé skládky bude vybudována kompostárna. 

 

D.3 Občanské vybavení   

1. Rozvoj občanského vybavení je možný v souladu s hlavním a přípustným využitím jed-
notlivých funkčních ploch; konkrétní navržené zastavitelné plochy jsou uvedeny dále. 

2. Pro výstavbu nových sportovních a tělovýchovných zařízení jsou vymezeny následující 
zastavitelné plochy:  

- v severní části Zlatých Hor plocha pro rozšíření sportovního areálu (plocha č. Z-Z16) 

- na ul. Polské plocha pro výstavbu cvičného hasičského hřiště (plocha č. Z-Z14) 

- v areálu základní školy plocha přestavby určená pro výstavbu sportovní haly (plocha 
č. Z-P6) 

- v lokalitě Na Sídlišti II. Z-P15 určená pro vybudování prodejny (z bývalé prádelny) 
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- na jižním okraji Zlatých Hor plocha přiléhající k areálu Sanatoria Edel, určená pro vy-
budování sportovně rekreačního areálu (plocha č. Z-Z30) 

- na Podlesí plocha určená pro rozšíření stávajícího sportovního areálu (plocha č. Z-
Z35) 

- v Dolním Údolí (za Hotýlkem U Pekina) plocha pro vybudování hřišť (plocha č. D-
Z3) 

- na Rejvíze plocha pro vybudování komplexu víceúčelových hřišť (plocha č. R-Z17). 

3. Pro rozvoj lyžařských areálů jsou navrženy následující plochy: 

- ve Skiareálu Příčná rozšíření stávající sjezdovky v dolní části, vybudování snowparku 
a lanového centra a výstavba další sjezdovky se sedačkovou lanovkou 

- v Dolním Údolí nový lyžařský areál Pod Táborskými skalami. 

4. Pro rozvoj zařízení občanského vybavení komerčního typu jsou vymezeny zastavitelné 
plochy v severní části Zlatých Hor v lokalitách U Hranice (plochy č. Z-Z10, Z-Z11) a 
Komerční zóna (plochy č. Z-Z12 a Z-Z15). Jsou určeny zejména pro zařízení obchodu a 
služeb. 

5. Dále jsou vymezeny zastavitelné plochy a plochy přestavby občanského vybavení rekre-
ačního charakteru a občanského vybavení specifického: 

- na Podlesí plocha pro vybudování ubytovacího a společenského zařízení (plocha č. Z-
P8) 

- na hřebeni nad Skiareálem Příčná plocha pro výstavbu rozhledny (plocha č. Z-Z9) 

- ve Skiareálu Příčná tři plochy pro vybudování občerstvení a zázemí pro lyžaře (plochy 
č. Z-Z7, Z-Z8, Z-Z57) 

- v areálu bývalých Rudných dolů plocha pro speleoterapii (plochy č. Z-Z38 a Z-P13) 

- v Ondřejovicích plochy pro rozšíření Hornického skanzenu – Zlatorudných mlýnů 
(plochy č. O-Z20, O-Z21) 

- v Ondřejovicích plocha plocha pro vybudování zázemí pro dětský tábor (plocha č. O-
Z2) 

- v Dolním Údolí u dolní stanice navrženého lyžařského areálu Táborské skály plocha 
pro vybudování ubytovacího a stravovacího zařízení a provozního zázemí areálu (plo-
cha č. D-P8) 

- na Rejvíze plocha pro vybudování sportovně rekreačního areálu (plocha č. R-Z17). 

 

D.4 Veřejná prostranství  

1. Plochy veřejných prostranství zahrnují jednak samostatně vymezené plochy pěších a vozi-
dlových komunikací PV a plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV, jednak volné 
neoplocené veřejně přístupné plochy v zastavěném území, zahrnuté do jiných funkčních 
ploch (zejména plochy sídlištní zeleně, zeleň u občanského vybavení, zeleň a veřejná pro-
stranství v centrální části obce apod.). Všechny tyto stávající plochy zůstanou zachovány. 
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2. Jako nová veřejná prostranství se navrhují: 

- plochy  pěších a vozidlových komunikací PV, určené pro výstavbu nových místních 
komunikací, a to ve Zlatých Horách pro příjezd k polské hranici (plocha č. Z-Z47), pro 
zajištění příjezdu do lokality Plynárenská (plocha č. Z-Z49) a pro zajištění dopravní 
obsluhy v lokalitě U Školy (plocha č. Z-Z50) a v Ondřejovicích pro zajištění dopravní 
obsluhy na východním okraji stávající zástavby (plocha č. O-Z22) 

- plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV (viz výčet v kap. C.4).  

 

 

 

E.  KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, V ČETNĚ  VYMEZENÍ PLOCH                
A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM ĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ                  
SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY,                        
PROTIEROZNÍ OPAT ŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, 
DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ  

E.1  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 
změnu v jejich využití  

1. V krajině jsou vymezeny následující plochy s rozdílným využitím : 

- plochy orné půdy a trvalých travních porostů Z zahrnují pozemky zemědělského půd-
ního fondu včetně drobných ploch náletové zeleně na nelesní půdě, ploch účelových 
komunikací apod., jejich součástí jsou také lokální biokoridory územního systému eko-
logické stability. Tyto plochy jsou učeny především pro zemědělskou prvovýrobu (rost-
linná výroba, pastevní chov skotu a obcí) a nepřipouštějí se na nich žádné nové stavby 
s výjimkou staveb pro zemědělskou prvovýrobu s přímou vazbou na činnost provozo-
vanou v daném území, staveb účelových zařízení pro zemědělskou výrobu (přístřešky 
pro pastevní chov skotu a obcí, napaječky, stavby pro letní ustájení dobytka, stavby pro 
skladování sena a slámy, včelnice a včelíny), staveb zařízení pro ochranu ZPF pro sta-
bilizaci a intenzifikaci rostlinné výroby, apod. 

- plochy zahrad a sadů ZS zahrnují plochy stávajících i navržených zahrad, které nejsou 
součástí ploch bydlení. Připouští se zde pouze stavby oplocení, stavby skleníků, pří-
střešků pro ukládání nářadí a zemědělských produktů, stavby altánů, pergol, bazénů, 
ohnišť, apod. 

- plochy lesů L zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa; jejich součástí jsou i lo-
kální biokoridory územního systému ekologické stability. Na těchto plochách lze reali-
zovat pouze stavby sloužící k zajišťování provozu lesního hospodářství, lesních školek 
a myslivosti, stavby zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, stavby pří-
střešků pro turisty, drobné sakrální stavby, stavby účelových komunikací, stavby a vy-
bavení informačního systému, apod. 

- plochy lesoparků LP zahrnují pozemky navrženého lesoparku v lokalitě Hadí louky. 
Jde o veřejně přístupnou zeleň tvořenou především lesními porosty a trvalými travními 
porosty. Připouštějí se zde parkové úpravy, stavby účelových objektů a zařízení lesního 
hospodářství, stavby pro sport a rekreaci přírodního charakteru, stavby a vybavení in-
formačního systému, odpočívadel a přístřešků pro turisty, drobné církevní objekty, pě-
ší, cyklistické a účelové komunikace s úpravou blízkou přírodě, apod. 
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- plochy lanového centra LC zahrnují plochy navrženého lanového centra ve Skiareálu 
Příčná. Připouští se zde instalace lanových systémů, stavby účelových objektů a zaříze-
ní lesního hospodářství, stavby zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, 
stavby přístřešků pro turisty, drobné sakrální stavby, stavby účelových komunikací, 
stavby a vybavení informačního systému, apod. 

- plochy vodní a vodohospodářské VV zahrnují plochy stávajících vodních nádrží a toků. 
Připouštějí se zde pouze stavby zařízení protipovodňové ochrany, technické vodohos-
podářské stavby a vodní díla, stavby malých vodních elektráren, apod. 

- plochy smíšené nezastavěného území NS zahrnují pozemky se vzrostlou zelení na ne-
lesní půdě (náletovou zeleň); jejich součástí jsou i lokální biokoridory ÚSES. Na těchto 
plochách lze realizovat pouze stavby zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a 
krajiny, stavby přístřešků pro turisty, drobné sakrální stavby, stavby pěších, cyklistic-
kých a účelových komunikací, stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních ná-
drží. 

- plochy přírodní PP zahrnují plochy územního systému ekologické stability nadregio-
nálního a regionálního významu, lokální biocentra územního systému ekologické stabi-
lity, plochy Národní přírodní rezervace Rejvíz a přechodně chráněné plochy Skalka. 
Představují těžiště zájmu ochrany přírody a území a základní předpoklad jeho ekolo-
gické stability. Na těchto plochách se nepřipouští žádná výstavba, s výjimkou zařízení, 
která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, sítí technické infrastruktury, jejichž tra-
sování mimo plochy přírodní by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné, staveb 
vodních nádrží a staveb na vodních tocích a staveb pěších, cyklistických a účelových 
komunikací s povrchovou úpravou blízkou přírodě. 

2. Stávající prvky mimolesní zeleně (jednotlivé vzrostlé stromy a skupiny stromů, remízky, 
břehové porosty) budou zachovány, jejich spontánní vývoj bude regulován přiměřenou 
údržbou. 

 

E.2 Územní systém ekologické stability   

1. V řešeném území jsou vymezeny nadregionální, regionální a lokální prvky ÚSES. 

2.   Nadregionální úroveň tvoří: 
-  nadregionální biocentrum 2010 Rejvíz, mezofilní bučinné a rašelinné 
- nadregionální biokoridor K 86, s mezofilní bučinnou osou, vedený řešeným územím od 

severozápadu k jihu ve směru na Heřmanovice, do něj jsou vložena dvě regionální bio-
centra OK 12 Pod Bleskovcem, mezofilní bučinné a 1640 Dolní Údolí, mezofilní bučin-
né a vložená lokální biocentra. 

3. Regionální úroveň tvoří: 
- regionální biokoridor RK 911, vedený z RBC 1640 Dolní Údolí, vloženého do NRBK 

K86, je veden napříč údolím Olešnice v Horním Údolí k východu do regionálního bio-
centra 1641 Zámecký vrch, dále jako regionální biokoridor RK 912 do regionálního 
biocentra 422 Biskupská kupa a pak z tohoto RBC dále k severu jako regionální bio-
koridor RK 913 a k východu jako regionální biokoridor RK 914 

- regionální biokoridor OK 56 vedený z NRBC 2010 Rejvíz jihovýchodním směrem 
- regionální biokoridor OK 57 vedený z NRBC 2010 Rejvíz do regionálního biocentra 

OK 45 Ovčácký vrch a dále směrem k severu 
- regionální biokoridor OK 58 vedený po hranici České republiky a Polska po toku 

Olešnice 
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4. Lokální úroveň tvoří: 
- biocentra a biokoridory na živinami obohacených stanovištích, vlhkých a mokřadních: 

-  L2 až  L6 z nadregionálního biokoridoru K 86 po toku Javorné až k zaústění do 
Olešnice, kde se napojuje do RBK OK 46 (R49) 

-  L41 až L44 po toku Olešnice až do RBK OK 57 (R42) 
- biocentra a biokoridory na normálně živných a středně vlhkých stanovištích: 

- LBK L1  propojuje nadregionální biocentrum 2010 Praděd s NRBK K 86 do vlo-
ženého lokálního biocentra N4 

- L7 až L11 vychází z NRBK K 89 (N2) a vede po svazích nad údolnicí Javorné 
k severovýchodu a pak na území sousední obce, je také prostřednictvím L12 napo-
jen na RBK OK 46 

- L13 až L24 vedoucí z RBC 1641 Zámecký vrch (R17),  vedený východně od zá-
stavby Zlatých Hor obloukem k severu; pak se stáčí k východu až jihu východně 
od zástavby Zlatých Hor a napojuje se zde do RBC 422 Biskupská kupa (R5), 
z něj vychází ještě napojení území Polska L26 až L30 a posílení napojená na RBK 
913 (R1) 

- L31 až L33 - další propojení z RBC 1641 Zámecký vrch (R17) k východu do 
RBK RK 912 (R9) 

- L34 až  L36 se odpojuje z RBK RK 912 u východní hranice Zlatých Hor a vede 
k jihu do území Heřmanovic 

- L37 - další napojení z RBK RK 912 k jihu do území Heřmanovic 
- L38 až L40 z území Heřmanovic k severu do RBK RK 911 (R23) 
- L45 propojuje dva regionální biokoridory OK 57 (R38) a RK 911 (R21) napříč 

přes údolí Olešnice v Dolním Údolí 
- L46 až L48 posilující vzájemné propojení NRBK K 89 (N7) a RBK OK 57 (R44) 
- L49 až L55 vedený v jižní polovině území Horního Údolí z NRBK K 86 (N19) 

z údolnice Černé Opavy lesními komplexy do NRBC 2010 Rejvíz, s dalšími při-
pojeními na území Heřmanovic k jihu L56 až L61 

- L62 až L63 rovněž připojující NRBK K 89 do území Heřmanovic 
- L64 napojuje lokální úroveň L14 na RBK OK 57 (R41). 

5. Cílovými lesními porosty ÚSES by měly být v nejnižších polohách nivy toků olšové jase-
niny a jilmové jaseniny s klenem, bukem a vrbou, v ostatních polohách bučiny a ve výše 
položených polohách smrkové bučiny a smrčiny.  

6. Na plochách chybějících biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření, 
které by nezhoršilo stávající stav, tzn. že na pozemcích vymezených pro ÚSES nelze bu-
dovat trvalé stavby, trvalé travní porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat nárosty nebo 
jednotlivé stromy, apod. Přípustné jsou pouze ty hospodářské zásahy, které mají ve svém 
důsledku ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu (např. zatravnění orné půdy, vý-
sadba břehových porostů, zalesnění). 

 

E.3 Prostupnost krajiny  

1. Stávající síť účelových komunikací a polních cest je v nezastavěném území respektována. 
Nové účelové komunikace nebo lesní a polní cesty jsou navrhovány pouze v souvislosti 
s vedením přeložky silnice II/457. 

2. Pro zlepšení napojení obce na stávající infrastrukturu pro cyklisty je navrženo doplnit cyk-
loturistické trasy navazující na stávající trasy – viz kap. D.1.3. 
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3. Kolem vodních toků v zastavěném území a ve vymezených zastavitelných plochách musí 
být zachovány neoplocené pásy pro zajištění přístupu ke korytu v šířce do 8 m podél Zla-
tého potoka a do 6 m podél ostatních vodních toků od břehové hrany. Podél stálých i ob-
časných vodních toků v nezastavěném a nezastavitelném území musí být zachovány neo-
plocené pásy v šířce min. 20 m, které je vhodné doplnit vegetačními porosty.  

 

E.4 Protierozní opatření  

1. Konkrétní protierozní opatření se nenavrhují.  

 

E.5 Ochrana před povodněmi 

1. Na všech tocích v řešeném území je nutno pečlivě provádět běžnou údržbu, dbát o včasné 
opravy břehových nátrží, odstraňování nánosů a čištění koryt a břehů. 

2. Retenční schopnost území nesmí být snižována, srážkové vody musí být likvidovány 
přednostně vsakováním, příp. zachycováním v akumulačních nádržích s postupným odto-
kem.  

3. Na jihozápadním okraji zástavby Salisova je navržen protipovodňový příkop.  
 

E.6 Podmínky pro rekreační využívání krajiny  

1. V Dolním Údolí se navrhuje vybudování nového lyžařského areálu – Pod Táborskými 
skalami. 

2. Ve Skiareálu Příčná se navrhuje rozšíření dolní sjezdovky, vybudování snowparku a lano-
vého centra. Dále se navrhuje vybudování další sjezdovky se sedačkovou lanovkou.  

3. Na hřebeni nad Skiareálem Příčná je navržena výstavba rozhledny. 

4. V Ondřejovicích jsou vymezeny plochy pro rozšíření areálu Hornického skanzenu - Zlato-
rudných mlýnů. 

5. V jižní části Zlatých Hor, v lokalitě Hadí louky, je navržena plocha pro vybudování leso-
parku. 

 

E.7 Vymezení ploch pro dobývání nerostů  

1. Plochy pro dobývání nerostů jsou vymezeny v Ondřejovicích pro rozšíření těžby v kame-
nolomu Ondřejovice. 
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F.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝ M ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ  

F.1 Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití  

 V řešeném území jsou vymezeny následující typy ploch :  

plochy bydlení: 

- plochy bydlení v bytových domech    BH 

- plochy bydlení v rodinných domech    BI 

- plochy bydlení specifického     BX 

plochy rekreace: 

- plochy rekreace rodinné     RR 

- plochy zahrádkových osad     RZ 

- plochy rekreace na plochách přírodního charakteru  RN 

plochy občanského vybavení: 

- plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury  OV 

- plochy občanského vybavení komerčního typu  OK 

- plochy občanského vybavení rekreačního charakteru  OR 

- plochy občanského vybavení specifického   OX 

- plochy sportovních a tělovýchovných zařízení  OS 

- plochy hřbitovů       OH 

plochy veřejných prostranství:  

- plochy pěších a vozidlových komunikací   PV 

- plochy zeleně na veřejných prostranstvích    ZV 

plochy smíšené obytné:  

- plochy smíšené obytné venkovské    SO 

- plochy smíšené obytné městské    SM 

- plochy smíšené obytné rekreační    SR 

plochy dopravní infrastruktury : 

- plochy dopravy silniční     DS 

- plochy parkovací a odstavné     DP 

- plochy dopravních zařízení     DZ 

- plochy dopravy drážní      DD 

- plochy dopravy letecké      DL 

plochy technické infrastruktury     TI 
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plochy výroby a skladování: 

- plochy výroby zemědělské     VZ 

- plochy výroby průmyslové     VP 

- plochy výroby drobné      VD 

- plochy výroby specifické     VX 

- plochy fotovoltaické elektrárny    VF 

- plochy kompostárny      VK 

plochy vodní a vodohospodářské     VV 

plochy zemědělské: 

-   plochy orné půdy a trvalých travních porostů   Z 

-   plochy zahrad a sadů      ZS 

plochy lesní: 

-   plochy lesů       L 

-   plochy lesoparků      LP 

-   plochy lanového centra      LC 

plochy přírodní        PP  

plochy smíšené nezastavěného území     NS 

plochy těžby nerostů       TN 

 

F.2 Definice použitých pojmů  

Pro účely Územního plánu Zlaté Hory se stanoví následující definice použitých pojmů: 

1. Podlaží nadzemní, podzemní – podzemní podlaží má úroveň podlahy nebo její větší části 
níže než 0,8 m pod nejvyšším bodem přilehlého terénu v pásmu širokém 3 m po obvodu 
stavby. Nadzemní podlaží je každé podlaží, které nemůžeme pokládat  za podzemní. Počet 
nadzemních podlaží se počítá po hlavní římsu, tj. nezahrnuje podkroví. Pro potřeby územ-
ního plánu uvažujeme výšku nadzemního podlaží 3 m.  

2. Podkroví – přístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dal-
šími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití; pro potřeby územního plánu 
uvažujeme max. výšku podkroví (po hlavní hřeben střechy) 4 m.   

3. Areál – zpravidla oplocený soubor pozemků staveb a zařízení sloužící pro různé způsoby 
využití. Jeho součástí jsou také pozemky zeleně, provozních prostranství, příp. rezervní 
plochy pro jeho rozšíření. 

4. Byty pro majitele a zaměstnance – byty v objektu hlavního nebo podmíněného využití 
plochy, případně v izolovaném objektu, které slouží vlastníkovi, příp. zaměstnancům da-
ného zařízení. V případě,že jde o izolovaný objekt, zůstává součástí plochy provozovny a 
nelze jej dělením pozemku převést do plochy pro bydlení.  

5. Nezbytná dopravní infrastruktura – dopravní infrastruktura sloužící výhradně pro uspoko-
jení potřeb vymezené plochy s rozdílným způsobem využití a zajišťující její provozování.  
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6. Nezbytná technická infrastruktura – technická infrastruktura sloužící výhradně pro uspo-
kojení potřeb vymezené plochy s rozdílným způsobem využití a zajišťující její provozo-
vání.  

7. Dopravní a technická infrastruktura je součástí veřejné infrastruktury ve smyslu § 2 
písm.k) bod 1 a 2 stavebního zákona. 

8. Nevýrobní služby – služby nevýrobního charakteru, např. kadeřnictví, kosmetické služby, 
fitcentra, cestovní kanceláře, advokátní kanceláře, projekční kanceláře, reklamní služby, 
pohřební služby, půjčovny (video, sportovního zboží, svatebních šatů), kopírovací centra, 
opravny (bot, hudebních nástrojů, cyklo, sportovních zařízení, hodinek), fotoateliery, 
apod., které svým provozem nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují 
kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy.  

9. Nerušící výrobní služby a drobná nerušící výroba – stavby pro drobnou řemeslnou výrobu 
a služby, které svým provozem nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a ne-
snižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpi-
sy, např. krejčovství, sklenářství, rámařství, zámečnictví, knihařství, zahradnictví, malíř-
ství a natěračství, výroba obuvi a kožené galanterie, cukrářská a pekařská výroba, apod. 

10. Výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením – služby, které svým provozem, 
technickým zařízením a vyvolanou dopravní zátěží narušují obytné prostředí a snižují jeho 
kvalitu (např. lakýrnictví a natěračství, truhlářství, stolařství, kovovýroba, provozovny 
stavební údržby, apod.). 

11. Veřejná prostranství – náměstí, ulice, tržnice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další pro-
story přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru. 

12. Zahrádková osada – skupina zahrad zpravidla pod společným oplocením, příp. i se společ-
ným sociálním zařízením.   

13. Zahrádkářská chata – stavba rodinné rekreace max. o 1 NP (s možností podsklepení a 
podkroví), umístěná v plochách zahrádkových osad RZ s max. zastavěnou plochou 20 m2. 

14. Stavby pro letní ustájení skotu a ovcí – stavby jednoprostorové, opatřené obvodovými stě-
nami pouze ze tří stran. 

15. Včelín – maximálně dvouprostorová stavba, povinný úletový prostor o max. šířce 2,5 m, 
prosvětlená okny o max. rozměrech 0,5 m, šířka 1,0 m, manipulační místnost o podlahové 
ploše max. 12 m2, stavba nepodsklepená, na patkách nebo na sloupcích, max. 1 nadzemní 
podlaží, max. výška stavby nad terénem 4 m.  

16. Stavby pro skladování sena a slámy – nepodsklepené jednopodlažní  stavby, max. výška 
stavby nad terénem po hřeben střechy 8 m.  

17. Přístřešky pro turisty – stavby jednoprostorové, opatřené obvodovými stěnami max. ze tří 
stran, zastavěná plocha max. 25 m2.   

18. Komunikace funkční skupiny  C – obslužné komunikace ve stávající i nové zástavbě; mo-
hou jimi být průtahy silnic III. třídy a v odůvodněných případech i II. třídy.  

19. Komunikace funkční skupiny D – komunikace se smíšeným provozem, případně  
s vyloučením motorového provozu; rozdělují se dále na komunikace funkční skupiny D 1 –   
pěší a obytné zóny a komunikace funkční skupiny D 2 – stezky, pruhy a pásy určené cyk-
listickému provozu, stezky pro chodce, chodníky, průchody, schodiště a ostatní komunika-
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ce nepřípustné provozu silničních motorových vozidel, pokud nejsou součástí komunikací 
funkčních skupin B a C. 

20. Koeficient zastavění pozemku (KZP) – vyjadřuje rámcová pravidla prostorového uspořá-
dání pro novou zástavbu, tj. plošný podíl zastavitelných a zpevněných ploch k celkové 
ploše dosud nezastavěného pozemku (stavební parcely).  

 

F.3 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

1.  Na celém řešeném území platí následující obecně závazné podmínky: 

a) Veškeré podmínky se vztahují, není-li uvedeno jinak, k pozemku, a to jak k jeho sta-
vební části, tak i k zahradě, či jiným kulturám, které ke stavebnímu pozemku přiléhají, 
souvisejí s ním prostorově a jsou s ním užívány  jako jeden celek. 

b) Podmínky je nutno respektovat při umísťování nových staveb a jejich změn a při změ-
nách funkčního využití staveb stávajících. Tolerují se stávající stavby, jež jsou v ploše 
stabilizovány, přestože nesplňují některý ze stanovených regulativů – tyto stavby lze 
udržovat a stavebně upravovat. 

c) Využití pozemků v plochách bydlení v bytových domech BH, bydlení v rodinných do-
mech BI, plochách smíšených obytných venkovských SO, smíšených obytných měst-
ských SM a smíšených obytných rekreačních SR nebude zahajováno stavbou doplňko-
vou (např. garáží, hospodářskou budovou, altánem, apod.). 

d) Na celém území města je nepřípustné umisťování mobilních domů, maringotek a uni-
mobuněk, pokud nejsou součástí zařízení staveniště a stavební úpravy obytných mobil-
ních staveb na stavby trvalého bydlení. 

e) Na té části řešeného území, která je součástí CHKO Jeseníky, se nepřipouští umisťování 
velkoplošných reklamních staveb a zařízení (billboardů) ani umisťování reklam na fa-
sádách domů.   

f) Zařízení  pro komerční výrobu energií nad rámec přímé spotřeby v objektu lze umístit 
pouze v plochách fotovoltaické elektrárny VF, v plochách výroby zemědělské VZ, vý-
roby průmyslové VP a výroby drobné VD. 

g) Ve všech zastavěných a zastavitelných plochách a plochách přestavby je přípustná rea-
lizace: 

- staveb sítí a zařízení nezbytné dopravní a technické infrastruktury, parkovacích, od-
stavných a manipulačních ploch pro přímou obsluhu jednotlivých ploch, pokud tyto 
stavby nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené jinými 
právními předpisy a pro které vzhledem k jejich významu a velikosti není účelné 
vymezit samostatnou dopravní plochu, resp. plochu technické infrastruktury 

- staveb a zařízení pro dopravu v klidu, vždy však pouze pro dopravu přímo souvisejí-
cí s příslušnou plochou; na území CHKO Jeseníky se nepřipouští stavby samostat-
ných garáží, garáže lze realizovat pouze jako součást objektu s hlavní funkcí 

- ploch veřejných prostranství včetně ploch zeleně veřejně přístupné i ochranné 

- malých vodních ploch a staveb na vodních tocích. 

j) Ve všech zastavěných a zastavitelných plochách a plochách přestavby se připouštějí 
pouze takové terénní úpravy, které nezhorší životní prostředí a podmínky využití po-
zemků (včetně pozemků sousedních) v souladu s hlavním účelem využití ploch. 
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k) Ve všech plochách nezastavěného území s výjimkou ploch přírodních PP je přípustná 
realizace: 
- nezbytných zařízení dopravní a technické infrastruktury a odstavných a provozních 

ploch pro přímou obsluhu příslušných ploch, pokud jejich negativní vlivy nepřesáh-
nou míru přípustnou pro základní funci plochy a nebudou v rozporu s ochranou pří-
rody a krajiny, a pro které vzhledem k jejich významu a velikosti není účelné vyme-
zit samostatnou dopravní plochu, resp. plochu technické infrastruktury 

- podzemních a nadzemních sítí technické infrastruktury 

- místních a účelových komunikací, cyklotras a cyklostezek, turistických tras a lyžař-
ských běžeckých tras 

- drobných církevních staveb (kříže, kapličky, boží muka)  

- staveb protierozní a protipovodňové ochrany 

- malých vodních ploch, staveb na vodních tocích, přeložek vodních toků. 
 

l) V lokálních biokoridorech vymezených v plochách orné půdy a trvalých travních poros-
tů Z a v plochách smíšených nezastavěného území NS se nepřipouštějí: 

- stavby pro zemědělství  

- stavby účelových objektů a zařízení pro zemědělskou malovýrobu (pastevní ohraze-
ní, výběhy pro koně, přístřešky pro pastevní chov skotu a ovcí, napáječky, stavby pro 
letní ustájení skotu a ovcí, stavby pro skladování sena a slámy, stavby včelnic a vče-
línů) 

- výstavba zařízení a opatření pro ochranu ZPF, pro stabilizaci a intenzifikaci země-
dělské produkce (odvodnění, závlahy) 

- výstavba a realizace zařízení pro speciální zemědělské kultury 

- oplocování pozemků. 
 
2. Další podmínky pro jednotlivé ploch s rozdílným způsobem využití jsou uvedeny 

v přiložených tabulkách. Koeficient zastavění pozemku (KZP), uvedený v tabulkách, platí 
pro výstavbu v rámci zastavěného území (zastavěných ploch); pro zastavitelné plochy a 
plochy přestavby je stanoven jednotlivě v kap. C.3.  

 

F.4 Časový horizont  

1. V grafické části dokumentace jsou rozlišeny : 

a) plochy stabilizované (stav k r. 2011) 

b) plochy změn (návrhové). 
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tab. č. 1 
PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH  BH  

Hlavní využití : 
- stavby bytových domů 
 
Přípustné využití :  
- stavby a zařízení občanského vybavení, např. stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu,  

pro sociální služby, pro zdravotní služby, pro kulturu a církve, pro veřejnou správu                    
a administrativu, pro obchodní prodej, pro tělovýchovu a sport, pro ubytování,                       
pro stravování, pro nevýrobní služby a pro nerušící výrobní služby        

- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-
stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, veřejná WC apod.  

- stavby garáží hromadných nebo vestavěných 
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 

funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, autobusové zastáv-
ky, odstavné a parkovací plochy  pro potřeby obyvatel dané lokality  

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, do-
movní ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné 
komunikační sítě 

- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné 
na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše, s možností 
prodeje případných přebytků do distribuční sítě 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
 
Nepřípustné využití : 
- stavby rodinných domů  
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat 
- stavby a zařízení pro průmysl a energetiku, skladové areály, zemědělské stavby a zařízení, 

stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů  
- stavby a zařízení pro výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením 
- stavby a zařízení pro sběr druhotných surovin 
- stavby čerpacích stanic pohonných hmot, myček, autobazarů, autoservisů a pneuservisů 
- samostatně stojící garáže 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- max. podlažnost nových staveb 3 NP a podkroví nebo 4 NP bez podkroví, u stávajících 

staveb možnost střešních nástaveb a půdních vestaveb  
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,30 
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  tab. č. 2 
PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH  BI  

Hlavní využití :  
- stavby rodinných domů 
 
Přípustné využití :  
- stavby a zařízení občanského vybavení, např. stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu,  

pro sociální služby, pro zdravotní služby, pro kulturu a církve, pro veřejnou správu,                
pro obchodní prodej, pro tělovýchovu a sport, pro ubytování, pro stravování,                           
pro nevýrobní služby a pro nerušící výrobní služby 

- stavby pro drobnou nerušící výrobu  
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, veřejná WC apod. 
- stavby garáží a přístřešků pro odstavení vozidel (pouze jako staveb doplňkových ke stavbě 

hlavní) 
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 

funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, autobusové zastáv-
ky,  odstavné a parkovací plochy  pro osobní automobily pro potřeby obyvatel dané lokali-
ty  

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, do-
movní ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační  zařízení veřejné 
komunikační sítě 

- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné 
na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše, s možností 
prodeje případných přebytků do distribuční sítě 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
 
Nepřípustné využití : 
-     stavby bytových domů 
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat 
- stavby a zařízení pro průmysl a energetiku, skladové areály, zemědělské stavby a zařízení, 

stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů  
- stavby a zařízení pro výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením  
- stavby a zařízení pro sběr druhotných surovin   
- stavby čerpacích stanic pohonných hmot, myček, autobazarů, autoservisů a pneuservisů  
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
-   max. podlažnost 2 NP a obytné podkroví  
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,40 
 

 

 

 

 

 

 



 Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Zlaté Hory  
I.  Textová část ÚP str. 1- 65  
II. Textová část odůvodnění ÚP                        str. 66 - 272   35 

tab. č. 3 
PLOCHY BYDLENÍ SPECIFICKÉHO  BX  

Hlavní využití  : 
- stavby bytů pro sociální účely 
 
Přípustné využití :  
- stavby bytových domů 
- stavby a zařízení občanského vybavení, např. stavby a zařízení pro sociální a zdravotní 

služby, pro kulturu a církve, pro ubytování a pro stravování        
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, veřejná WC apod.  
- stavby garáží hromadných nebo vestavěných 
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 

funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, autobusové zastáv-
ky, odstavné a parkovací plochy  pro potřeby obyvatel dané lokality  

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, do-
movní ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační  zařízení veřejné 
komunikační sítě 

- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné 
na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše, s možností 
prodeje případných přebytků do distribuční sítě 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
 
Nepřípustné využití : 
- stavby rodinných domů 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat 
- stavby a zařízení pro průmysl a energetiku, skladové areály, zemědělské stavby a zařízení, 

stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů  
- stavby a zařízení pro výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením 
- stavby a zařízení pro sběr druhotných surovin 
- stavby čerpacích stanic pohonných hmot, myček, autobazarů, autoservisů a pneuservisů 
- samostatně stojící garáže 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- max. podlažnost nových staveb 2 NP a podkroví nebo 3 NP bez podkroví  
-  koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,30 
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                                                                                                                               tab. č. 4 
PLOCHY REKREACE RODINNÉ  RR 

Hlavní využití :  
-   stavby rodinné rekreace 
 
Přípustné  využití :    
- skleníky, altány, pergoly, zahradní krby  
- stavby pro uskladnění zemědělských výpěstků a nářadí, stavby včelínů  
- stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury  
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek, 

stavby parkovacích a manipulačních ploch 
 
Nepřípustné využití :  
- jakékoliv jiné stavby  
Požadavky prostorového uspořádání  a ochrany krajinného rázu : 
-    max. podlažnost 1 NP a podkroví 
-    koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,30 
 
 
 
 

                                                                          tab. č. 5 
PLOCHY ZAHRÁDKOVÝCH OSAD   RZ  

Hlavní využití :  
- zahrádkářské chaty  
- zahrady a sady  
- stavby pro uskladnění zemědělských výpěstků a nářadí 
 
Přípustné  využití :    
- oplocení  
- skleníky, altány, pergoly, zahradní krby  
- stavby včelnic a včelínů  
- společná sociální zařízení  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, tra-

fostanice, energetická vedení, elektronická komunikační  zařízení veřejné komunikační sí-
tě   

- stavby komunikací funkční skupiny C a D, stavby účelových komunikací, stavby parko-
vacích a manipulačních ploch 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
 
Nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím  
Požadavky prostorového uspořádání  a ochrany krajinného rázu : 
- max. podlažnost 1 NP a podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,10 
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                                                                                                                                tab. č. 6 
PLOCHY REKREACE NA PLOCHÁCH P ŘÍRODNÍHO CHARAKTERU  RN 

Hlavní využití :  
- lyžařské sjezdovky, snowparky 
- lyžařské vleky a lanovky 
 
Přípustné využití : 
- sportovní aktivity, jejichž provozováním není podstatně narušen přírodní charakter území  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, stavby zařízení pro umělé zasněžování 
- terénní úpravy 
- stavby účelových komunikací, stavby stezek pro pěší a cyklostezek 
 
Nepřípustné využití : 
- činnosti, stavby, zařízení a využití nesouvisející se stanoveným hlavním a přípustným 

využitím 
Požadavky prostorového uspořádání  a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny 
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tab. č. 7 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VE ŘEJNÉ INFRASTRUKTURY   OV 

Hlavní využití :  
- stavby, zařízení a areály občanského vybavení veřejné infrastruktury včetně provozního 

zázemí  
 
Přípustné využití  : 
- stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči a péči o rodinu   
- stavby pro kulturu a církve 
- stavby pro sport a tělovýchovu  
- stavby pro veřejnou správu, administrativu a ochranu obyvatelstva  
- stavby pro stravování, ubytování, maloobchod a nevýrobní služby 
- byty (pouze jako součást objektu s hlavní funkcí)   
- stavby garáží pro potřeby daného zařízení 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, apod.  
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek,  

stavby parkovacích a manipulačních ploch, opěrné zdi, mosty, autobusové zastávky  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, do-

movní ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné 
komunikační sítě 

- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné 
na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše, s možností 
prodeje případných přebytků do distribuční sítě 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží  
 
Nepřípustné využití : 
- stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy   
- stavby a zařízení pro výrobu a skladování 
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat   
- stavby a zařízení pro sběr druhotných surovin  
- stavby čerpacích stanic PHM, myček, autobazarů, autoservisů a pneuservisů 
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Požadavky prostorového uspořádání  a ochrany krajinného rázu : 
- max. podlažnost 3 NP a podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,50  
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tab. č. 8 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  KOMER ČNÍHO TYPU  OK 

Hlavní využití :  
- stavby a zařízení občanského vybavení komerčního typu, zejména pro obchod, služby, 

ubytování a stravování 
 
Přípustné využití  : 
- stavby pro veřejnou správu a administrativu   
- stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči   
- stavby církevní a kulturní 
- stavby pro sport a tělovýchovu 
- byty pro majitele, správce, zaměstnance   
- stavby garáží pro potřeby daného zařízení 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň, apod.  
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek, 

stavby parkovacích a manipulačních ploch, opěrné zdi, mosty, doprovodná izolační zeleň, 
autobusové zastávky  

- stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV, 
trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační 
sítě  

- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné 
na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše, s možností 
prodeje případných přebytků do distribuční sítě 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží  
 
Nepřípustné využití : 
- stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy   
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat   
- stavby pro výrobu a skladování, stavby a zařízení technických služeb, stavby větrných 

elektráren, stavby a zařízení pro sběr druhotných surovin 
- stavby pro výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením 
- stavby čerpacích stanic pohonných hmot, myček, autobazarů, autoservisů a pneuservisů 

Požadavky prostorového uspořádání  a ochrany krajinného rázu : 
- max. podlažnost 3 NP a podkroví      
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – 0,70 
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                                                                                                                                 tab. č. 9 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ REKREA ČNÍHO CHARAKTERU  OR 
Hlavní využití :  
- stavby pro ubytování a stravování 
 
Přípustné  využití :    
- stavby pro sport a tělovýchovu 
- byty pro majitele, správce, zaměstnance   
- stavby garáží pro potřeby daného zařízení 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň, apod.  
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek, 

stavby parkovacích a manipulačních ploch, opěrné zdi, mosty, doprovodná izolační zeleň, 
autobusové zastávky  

- stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV, 
trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační 
sítě  

- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné 
na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše, s možností 
prodeje případných přebytků do distribuční sítě 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
- v rekreačním areálu na severním okraji Rejvízu (na pozemku parc. č. 92/4 - bývalý Zetor) 

se připouštějí pouze udržovací práce, areál je určen na dožití  
 
Nepřípustné využití :  
- jakékoliv jiné stavby  
Požadavky prostorového uspořádání  a ochrany krajinného rázu : 
-    max. podlažnost 2 NP a podkroví 
-    koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,40 
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tab. č. 10 
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  SPECIFICKÉHO OX 

Hlavní využití :  
• pro zastavitelnou plochu č. O-Z2 Tábor: 
- provozní a obslužné zázemí pro dětský tábor (sociální zařízení, zařízení pro uskladnění 

stanů, apod.) 
• pro stávající plochy Zlatorudných mlýnů a pro zastavitelné plochy č.O-Z20, O-Z21 Zlato-

rudné mlýny I. a II: 
- stavby a zařízení související s provozem Hornického skanzenu – Zlatorudných mlýnů 

(např. expozice, repliky historických staveb a zařízení, amfiteátr, apod.) 
• pro zastavitelné plochy č. Z-Z7, Z-Z8, Z-Z57 Skiareál Příčná I., II. a III. a H-Z1 Lyžařský 

areál: 
- stavby zařízení pro stravování (občerstvení) včetně provozního zázemí 

• pro stávající plochu rozhledny na Biskupské kupě a pro zastavitelnou plochu č. Z-Z9 
Rozhledna: 
- stavba rozhledny 

• pro zastavitelnou plochu a plochu přestavby Z-Z38, Z-P13 Rudné doly – Speleoterapie I.    
a II.: 
- stavby a zařízení související s provozem speleoterapie 

• pro plochu přestavby č. D-P8 Skiareál Pod Táborskými skalami: 
- provozní a obslužné zázemí pro skiareál 
- stavby pro ubytování a stravování  

 
 
Přípustné využití  : 
• pro stávající plochu rozhledny na Biskupské kupě: 
- stavby zařízení pro stravování (občerstvení) včetně provozního zázemí 
- stavby účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek  
- stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV, 

trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikač-
ní sítě  

• pro zastavitelné plochy č. O-Z2 Tábor, Z-Z7, Z-Z8 a Z-Z57 Skiareál Příčná I., II. a III.,          
H-Z1 Lyžařský areál a Z-Z9 Rozhledna: 
- stavby účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek 
- stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV, 

trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikač-
ní sítě  

• pro stávající plochy Zlatorudných mlýnů a pro zastavitelné plochy č. O-Z20, O-Z21 Zlato-
rudné mlýny I. a II: 
- provozní a obslužné zázemí 
- stavby pro obchod a stravování (drobné prodejny suvenýrů, apod.) 
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší                              

a cyklostezek, stavby parkovacích a manipulačních ploch 
- stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV, 

trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikač-
ní sítě 
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• pro zastavitelnou plochu a plochu přestavby Z-Z38, Z-P13 Rudné doly – Speleoterapie I.                       
a II.: 
- provozní a obslužné zázemí 
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší                                

a cyklostezek, stavby parkovacích a manipulačních ploch 
- stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV, 

trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikač-
ní sítě  

• pro plochu přestavby č. D-P8 Skiareál Pod Táborskými skalami: 
- provozní a obslužné zázemí 
- stavby pro obchod a služby  
- stavby sportovních zařízení 
- stavby skladů a garáží pro techniku související s provozem skiareálu 
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší                             

a cyklostezek, stavby parkovacích a manipulačních ploch, opěrné zdi, mosty, doprovod-
ná izolační zeleň, autobusové zastávky 
- stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, domovní ČOV, 

trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikač-
ní sítě  

 
Nepřípustné využití (pro všechny plochy): 
-    stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Požadavky prostorového uspořádání  a ochrany krajinného rázu : 
• pro plochu přestavby č. D-P8 Skiareál Pod Táborskými skalami: 

- max. podlažnost 2 NP a podkroví      
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – 0,40 

• pro zastavitelné plochy H-Z1 Lyžařský areál a Z-Z7, Z-Z8 a Z-Z57 Skiareál Příčná I., II.  
a III.: 
- max. podlažnost 1 NP a podkroví      
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – 0,30 

• pro zastavitelnou plochu O-Z2 Tábor: 
- max. podlažnost 1 NP a podkroví      
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – 0,50 

• pro zastavitelné plochy O-Z20 a O-Z21 Zlatorudné mlýny I. a II.: 
- max. podlažnost 1 NP a podkroví      
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – 0,20 

• pro zastavitelnou plochu Z-Z9 Rozhledna: 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – 0,20 

• pro zastavitelnou plochu Z-Z38 Rudné doly - Speleoterapie I. a plochu přestavby Z-P13 
Rudné doly - Speleoterapie II.: 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – 0,50 
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   tab. č. 11 
PLOCHY SPORTOVNÍCH A T ĚLOVÝCHOVNÝCH ZA ŘÍZENÍ  OS    

Hlavní využití :  
-    stavby sportovních a tělovýchovných zařízení   
 
Přípustné využití : 
- stavby pro stravování 
- veřejná zeleň včetně mobiliáře 
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek, 

stavby parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 
ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komu-
nikační sítě 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
 
Nepřípustné využití : 
- stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy  
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- využití areálů pro motokros 
- zřizování zahrádkových osad, stavby zahrádkářských chat 
- stavby pro výrobu a skladování 
- stavby pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
- stavby pro výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením 
- stavby čerpacích stanic PHM, myček, autobazarů, autoservisů a pneuservisů 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- max. podlažnost 1 NP a podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,70  
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  tab. č. 12 

PLOCHY HŘBITOV Ů   OH 
Hlavní využití :  
- stavby související s provozem hřbitovů 
 
Přípustné využití : 
- stavby provozního a sociálního zázemí  
- stavby pro správu a údržbu hřbitovů   
- stavby pro kulturu a církve 
- veřejná zeleň včetně mobiliáře 
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků a stezek pro pěší 
- stavby parkovišť a manipulačních ploch  
- stavby sítí technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, energetická vedení, elek-

tronická komunikační  zařízení veřejné komunikační sítě 
 
Nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny   
 
 
 
 
 
 

tab. č. 13 
PLOCHY PĚŠÍCH A VOZIDLOVÝCH KOMUNIKACÍ   PV  

Hlavní využití :  
- veřejná prostranství – silniční průtahy zastavěným a zastavitelným územím, místní komu-

nikace, pěší prostranství, náměstí, návsi apod.  
 
Přípustné využití : 
- přístřešky pro hromadnou dopravu, zálivy hromadné dopravy    
- prvky drobné architektury a mobiliáře 
- veřejně přístupná zeleň 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, trafostanice, 

energetická vedení, elektronická komunikační  zařízení veřejné komunikační sítě 
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek, 

stavby parkovacích a manipulačních ploch, opěrné zdi, mosty, autobusové zastávky  
 
Nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny   
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tab. č. 14 
PLOCHY ZELEN Ě NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH   ZV  

Hlavní využití :  
-    veřejně přístupná zeleň  
 
Přípustné využití : 
- drobné stavby pro účely kulturní, církevní, prodejní a stravovací do 50 m2 zastavěné plo-

chy, informační zařízení  
- prvky drobné architektury a mobiliáře 
- stavby hřišť  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, trafostanice, 

energetická vedení, elektronická komunikační  zařízení veřejné komunikační sítě 
- stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek, stavby parkovacích ploch 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
 
Nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,10    
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tab. č. 15 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ  SO  

Hlavní využití  : 
-    stavby pro bydlení 
 
Přípustné využití :  
- stavby rodinných domů 
- stavby bytových domů  
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- stavby a zařízení občanského vybavení, např. stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu,  

pro sociální služby, pro zdravotní služby, pro kulturu a církve, pro veřejnou správu                   
a administrativu, pro obchodní prodej, pro tělovýchovu a sport, pro ubytování,                             
pro stravování a  pro nevýrobní služby 

- stavby a zařízení pro nerušící výrobní služby a pro drobnou nerušící výrobu 
- stavby a zařízení pro zajištění chodu drobného domácího hospodářství (drobné chovatel-

ství, pěstební a skladovací činnost) 
- stavby a zařízení zahradnictví      
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, veřejná WC apod.  
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek, 

stavby parkovacích a manipulačních ploch, opěrné zdi, mosty, autobusové zastávky  
- stavby garáží a přístřešků pro odstavení vozidel   
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, do-

movní ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační  zařízení veřejné 
komunikační sítě 

- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné 
na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše, s možností 
prodeje případných přebytků do distribuční sítě 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
 
Podmíněně přípustné využití : 
- obytná výstavba na ploše O-Z19 je podmíněna nepřekročením maximální přípustné hladi-

ny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech  
 
Nepřípustné využití : 
- zřizování zahrádkářských osad, stavby zahrádkářských chat  
- stavby a zařízení pro výrobu a skladování včetně zemědělských výrobních areálů 
- stavby a zařízení pro energetiku a pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů  
- stavby a zařízení pro výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením 
- stavby čerpacích stanic pohonných hmot, myček, autoservisů, autobazarů a pneuservisů 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- max. podlažnost 2NP a podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,40 pro výstavbu v rámci zastavěného úze-

mí, 0,15 – 0,40 pro zastavitelné plochy a plochy přestavby dle konkrétní lokality – viz bod 
C.3 
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tab. č. 16 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ M ĚSTSKÉ  SM  

Hlavní využití  : 
- stavby obytných objektů s polyfunkčním využitím, zejména s vestavěnou občanskou vy-

baveností  
 
Přípustné využití :  
- samostatné stavby a zařízení občanského vybavení, např. stavby a zařízení pro vzdělávání 

a výchovu,  pro sociální služby, pro zdravotní služby, pro kulturu a církve, pro veřejnou 
správu a administrativu, pro obchodní prodej, pro tělovýchovu a sport, pro ubytování,          
pro stravování a  pro nevýrobní služby 

- stavby a zařízení pro nerušící výrobní služby a pro drobnou nerušící výrobu 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, veřejná WC apod.  
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 

funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, autobusové zastáv-
ky,  odstavné a parkovací plochy  pro osobní automobily pro potřeby obyvatel dané lokali-
ty  

- stavby garáží pouze jako součást stavby hlavní  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, do-

movní ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační  zařízení veřejné 
komunikační sítě 

- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné 
na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše, s možností 
prodeje případných přebytků do distribuční sítě 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
 
Nepřípustné využití : 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- zřizování zahrádkářských osad, stavby zahrádkářských chat  
- stavby a zařízení pro průmysl a energetiku, skladové areály, stavby a zařízení                               

pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů  
- stavby a zařízení pro výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením 
- stavby čerpacích stanic pohonných hmot, myček, autoservisů, autobazarů a pneuservisů 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- max. podlažnost 2NP a podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,60 
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tab. č. 17 
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ REKREA ČNÍ  SR  

Hlavní využití  : 
- stavby rodinných domů 
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- stavby a zařízení občanského vybavení, zejména stavby pro ubytování a stravování 
 
Přípustné využití :  
- stavby a zařízení občanského vybavení, např. stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu,  

pro sociální služby, pro zdravotní služby, pro kulturu a církve, pro veřejnou správu a ad-
ministrativu, pro obchodní prodej 

- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport 
- stavby a zařízení pro nerušící výrobní služby a pro drobnou nerušící výrobu 
- stavby a zařízení pro zajištění chodu drobného domácího hospodářství (drobné chovatel-

ství, pěstební a skladovací činnost) 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, veřejná WC apod.  
-  stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek,  

stavby parkovacích a manipulačních ploch, opěrné zdi, mosty, autobusové zastávky  
- stavby garáží a přístřešků pro odstavení vozidel – na území CHKO pouze jako součást 

objektu s hlavní funkcí, nikoliv samostatně stojící  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, do-

movní ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační  zařízení veřejné 
komunikační sítě 

 
Podmíněně přípustné využití – dle individuálního posouzení s ohledem na krajinný ráz : 
- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely) pouze umístěné 

na objektech a určené pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše, s možností 
prodeje případných přebytků do distribuční sítě 

- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
 
Nepřípustné využití : 
- zřizování zahrádkářských osad, stavby zahrádkářských chat  
- stavby a zařízení pro výrobu a skladování včetně zemědělských výrobních areálů 
- stavby a zařízení pro energetiku a pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů  
- stavby a zařízení pro výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením 
- stavby čerpacích stanic pohonných hmot, myček, autoservisů, autobazarů a pneuservisů 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- max. podlažnost 1NP a podkroví 
- na území CHKO stavby obdélníkového půdorysu 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,30 pro výstavbu v rámci zastavěného úze-

mí, 0,15 – 0,30 pro zastavitelné plochy a plochy přestavby dle konkrétní lokality – viz bod 
C.3 
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tab. č. 18 
PLOCHY DOPRAVY SILNI ČNÍ   DS  

Hlavní využití :  
- stavby silnic mimo zastavěná a zastavitelná území a s nimi souvisejících zařízení silniční 

dopravy 
 
Přípustné využití :  
- stavby dopravní včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů apod.  
- stavby slučitelné s dopravní funkcí (např. stavby čerpacích stanic pohonných hmot včetně 

prodejních a stravovacích zařízení, stavby myček, apod.), přitom tyto stavby nesmí zne-
možnit realizaci komunikace, pro kterou je příslušný koridor určen 

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, trafostanice, 
energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě 

- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-
stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, apod.  

 
Nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny    
 
 
 
 

tab. č. 19 
PLOCHY PARKOVACÍ A ODSTAVNÉ   DP  

Hlavní využití :  
- stavby odstavných, parkovacích a manipulačních ploch 
- stavby hromadných a řadových garáží 
 
Přípustné využití :  
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, veřejná WC apod. 
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací     

funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, autobusové zastáv-
ky 

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, ČOV, trafosta-
nice, energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronická ko-
munikační zařízení veřejné komunikační sítě 

- stavby a úpravy na vodních tocích 
 
Nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny   
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tab. č. 20 
PLOCHY DOPRAVNÍCH ZA ŘÍZENÍ   DZ  

Hlavní využití :  
- stavby čerpacích stanic pohonných hmot 
- stavby autobusových stanovišť a nádraží 
 
 
Přípustné využití :  
- stavby dopravní včetně náspů, zářezů, opěrných zdá, mostků apod. 
- stavby odstavných, parkovacích a manipulačních ploch 
- stavby myček, autoservisů, autobazarů a pneuservisů 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, pomníky, veřejná WC apod.  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, kanalizace, trafostanice, 

energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě 
 
Nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny    
 
 
 
 

tab. č. 21 
PLOCHY DOPRAVY DRÁŽNÍ   DD  

Hlavní využití :  
-    stavby a zařízení železniční dopravy  
 
Přípustné využití :  
- doprovodné stavby a zařízení včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostků, provozních              

a správních budov, nástupišť apod., které zabezpečují a doplňují dráhu 
- odstavné, parkovací a manipulační plochy 
- služební byty 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, pomníky, veřejná WC apod.  
- stavby a zařízení občanského vybavení (maloobchod, stravování, služby)  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 
ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komu-
nikační sítě 

- stavby komunikací funkční skupiny C a D, stavby účelových komunikací   
- stavby a úpravy na vodních tocích 
 
Nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny      
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tab. č. 22 
PLOCHY DOPRAVY LETECKÉ   DL  

Hlavní využití :  
-    stavby a zařízení letecké dopravy (heliport)  
 
Přípustné využití :  
- odstavné, parkovací a manipulační plochy 
- stavby sítí technické infrastruktury 
 
Nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny      
 
 
 
 
 
 

tab. č. 23 
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY     TI 

Hlavní využití :  
-    stavby a zařízení technické infrastruktury  
 
Přípustné využití :  
- stavby provozního zázemí daného zařízení (dílny, zařízení údržby, garáže, apod.)  
- stavby účelových a pěších komunikací  
- stavby manipulačních a parkovacích ploch  
- stavby oplocení 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží  
 
Nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny 
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tab. č. 24 
PLOCHY VÝROBY ZEM ĚDĚLSKÉ  VZ 

Hlavní využití :  
- stavby a zařízení zemědělských provozů pro živočišnou a rostlinnou prvovýrobu 
- skleníkové areály, zahradnictví 
- chov zvířat pro sportovně rekreační účely 
- opravárenská zařízení zemědělské techniky 
- doplňkové zemědělské účelové objekty 
  
Přípustné využití :  
- zařízení a plochy na zpracování biologického odpadu (kompostárny) a biomasy (silážní 

jámy, sušičky apod.) 
- stavby pro výrobní a opravárenské služby 
- stavby pro skladování a lehký průmysl  
- stavby pro administrativu, sociální zařízení pro zaměstnance 
- byty majitelů a zaměstnanců (pouze jako součást objektů s hlavní funkcí) 
- stavby garáží a hangárů   
- stavby pro obchod, služby, ubytování a stravování  
- stavby sportovních a tělovýchovných zařízení  
- čerpací stanice pohonných hmot, myčky, autobazary, autoservisy, pneuservisy  
- sběrny surovin, sběrné dvory, recyklační linky  
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod.  
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 

funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, autobusové zastáv-
ky, odstavné a parkovací plochy  

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 
ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komu-
nikační sítě  

- stavby pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží  
 
- Nepřípustné využití : 
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím  
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,75   
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tab. č. 25 
PLOCHY VÝROBY PR ŮMYSLOVÉ   VP 

Hlavní využití :  
- stavby, zařízení a areály lehkého průmyslu a skladů  
- stavby a zařízení pro výrobní a opravárenské služby neslučitelné s bydlením 
 
 
Přípustné využití :  
- sociální a stravovací zařízení pro zaměstnance 
- byty pro majitele a zaměstnance (pouze jako součást objektů s hlavní funkcí) 
- čerpací stanice pohonných hmot, myčky, autobazary, autoservisy, pneuservisy  
- stavby pro občanskou vybavenost komerčního typu  
- stavby pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
- stavby a zařízení pro logistiku 
- stavby sportovních a tělovýchovných zařízení  
- stavby garáží  
- sběrny surovin, sběrné dvory, recyklační linky 
- skládky posypového materiálu  
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod.  
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 

funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, autobusové zastáv-
ky, odstavné a parkovací plochy  

- stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, 
trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační 
sítě, produktovody 

- stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích   
 
Nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení pro těžký průmysl a energetiku, pro zpracování nerostů, zemědělské 

stavby   
- ostatní činnosti, stavby, zařízení a využití nesouvisející se stanoveným hlavním a přípust-

ným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
-  koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,70 
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tab. č. 26 
PLOCHY VÝROBY DROBNÉ   VD 

Hlavní využití :  
- stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu  
- stavby pro výrobní a opravárenské služby  
 
Přípustné využití :  
- stavby pro skladování  
- stavby pro velkoobchod, diskontní prodejny 
- stavby pro obchod, služby, ubytování, stravování a administrativu  
- stavby sportovních a tělovýchovných zařízení  
- stavby garáží a hangárů   
- čerpací stanice pohonných hmot, myčky, autobazary, autoservisy, pneuservisy 
- sběrny surovin, sběrné dvory, recyklační linky  
- byty pro majitele a zaměstnance (pouze jako součást objektů s hlavní funkcí) 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod.  
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 

funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, autobusové zastáv-
ky, odstavné a parkovací plochy  

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 
ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komu-
nikační sítě, produktovody 

- stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích   
 
Nepřípustné využití :  
- stavby a zařízení pro těžký i lehký průmysl a energetiku 
- stavby pro zpracování nerostů 
- zemědělské stavby  
- ostatní činnosti, stavby, zařízení a využití nesouvisející se stanoveným hlavním                         

a přípustným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,70 
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tab. č. 27 
PLOCHY VÝROBY SPECIFICKÉ  VX 

Hlavní využití :  
-    stavby a zařízení související s likvidací a rekultivací areálu bývalých Rudných dolů 

 
Přípustné využití :  
- stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, za-

stávky, altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod.  
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací 

funkční třídy C a D, stavby účelových komunikací, opěrné zdi, mosty, autobusové zastáv-
ky, odstavné a parkovací plochy  

- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, 
ČOV, trafostanice, energetická vedení, elektronická komunikační zařízení veřejné komu-
nikační sítě, produktovody 

- stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích   
 
Nepřípustné využití :  
- ostatní činnosti, stavby, zařízení a využití nesouvisející se stanoveným hlavním                         

a přípustným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny 
 
 
 
 
 
 

 
tab. č. 28 

PLOCHY FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY  VF 
Hlavní využití :  
- stavby zařízení související s provozem fotovoltaické elektrárny  
 
Přípustné využití :  
- oplocení areálu  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury 
- stavby manipulačních ploch a účelových komunikací 
 
Nepřípustné využití :  
- jakékoliv jiné stavby  
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny 
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tab. č. 29 
PLOCHY KOMPOSTÁRNY  VK 

Hlavní využití :  
-   stavby a zařízení související s provozem kompostárny  
 
Přípustné využití :  
- oplocení areálu  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury 
- stavby manipulačních ploch a účelových komunikací 
 
Nepřípustné využití :  
- jakékoliv jiné stavby  
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny 
 
 

 

 

        tab. č. 30 
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁ ŘSKÉ  VV   

Hlavní využití :  
-    vodní nádrže a toky   
 
Přípustné využití : 
- revitalizace vodních toků pro zajištění protipovodňové ochrany 
- výsadba břehové zeleně, zpřírodňování břehů 
- technické vodohospodářské stavby (jezy, hráze, rybí přechody, apod.)  
- úpravy pro zlepšení retenční schopnosti krajiny 
- stavby mostů a lávek 
- stavby malých vodních elektráren 
- odstraňování následků nevhodných technických úprav na vodních tocích  
 
Nepřípustné využití :  
- zatrubňování vodních toků 
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny    
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tab. č. 31 
PLOCHY ORNÉ PŮDY A TRVALÝCH TRAVNÍCH POROST Ů  Z 

Hlavní využití :  
- zemědělská rostlinná výroba  
- pastevní chov skotu a ovcí  
 
Přípustné využití : 
- stavby pro zemědělství (pro zemědělskou prvovýrobu s přímou vazbou na činnost zajišťo-

vanou v daném území) 
- účelové objekty a zařízení pro zemědělskou výrobu (pastevní ohrazení, výběhy pro koně, 

přístřešky pro pastevní chov skotu a ovcí, napáječky, stavby pro letní ustájení skotu                   
a ovcí, stavby pro skladování sena a slámy, stavby včelnic a včelínů) 

- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky)   
- výstavba zařízení a opatření pro ochranu ZPF, pro stabilizaci a intenzifikaci zemědělské 

produkce (odvodnění, závlahy) 
- výstavba a realizace zařízení pro speciální zemědělské kultury 
- terénní úpravy pro zlepšení organizace ZPF, přičemž nesmí dojít k ohrožení vodního re-

žimu území, kvality podzemních vod a obecně ochrany přírody 
- změny kultur na přirozené a přírodě blízké  i pozměněné dřevinné porosty, zalesnění po-

zemků 
- stavby studní, vodních nádrží,  stavby na vodních tocích, stavby suchých nádrží (poldrů), 

stavby náhonů   
- stavby společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav (vodohospodářská 

zařízení, protierozní opatření, realizace ÚSES) 
- oplocení stávajících zahrad a sadů 
- zřizování areálů komerčního pěstování vánočních stromků  
- stavby zařízení,  která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, stavby přístřešků pro turisty 

a cykloturisty   
- stavby zařízení a sítí technické infrastruktury  
- stavby komunikací funkční skupiny C a D, stavby účelových komunikací, stavby pěších          

a cyklistických stezek, stavby lyžařských běžeckých tras 
- strojová údržba běžeckých tratí 
 
Nepřípustné využití : 
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 
- stavby oplocení s výjimkou oplocení zemědělských areálů,  pastevních areálů, stávajících 

zahrad a sadů a objektů technické infrastruktury   
- změny kultur z orné půdy a trvalých travních porostů na zahrady 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny    
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tab. č. 32 
PLOCHY ZAHRAD A SAD Ů   ZS 

Hlavní využití :  
-   sady a zahrady  
 
Přípustné využití : 
- stavby oplocení  
- stavby skleníků  
- stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků    
- stavby altánů, pergol, bazénů, zahradních krbů apod.  
 
Nepřípustné využití :  
- jakékoliv jiné využití  
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny    
 
 

 
 
 
 

tab. č. 33 
PLOCHY LESŮ   L 

Hlavní využití :  
-    pozemky určené k plnění funkcí lesa včetně lokálních biokoridorů ÚSES 
 
Přípustné využití : 
- stavby a zařízení pro lesní hospodářství 
- stavby sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo provozování myslivosti 
- stavby zařízení,  která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, stavby přístřešků pro turisty 
- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky) 
- stavby účelových komunikací (lesní, polní cesty), stavby stezek pro pěší, cyklostezek                  

a lyžařských běžeckých tras, strojová údržba běžeckých tratí 
- stavby a vybavení informačního systému (informační tabule, mapy) 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, jejichž umístění  nebo trasování mimo plo-

chy lesní by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
 
Nepřípustné využití : 
- jakékoliv jiné stavby 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny    
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tab. č. 34 
PLOCHY LESOPARK Ů   LP 

Hlavní využití :  
- plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa včetně lokálních biokoridorů ÚSES  
- veřejně přístupná zeleň  tvořená lesními porosty a trvalými travními porosty  
- zalesnění, zatravnění, doprovodná zeleň vodních toků apod. 
- parkové úpravy 
 
Přípustné využití : 
- stavby a zařízení pro lesní hospodářství 
- stavby zařízení,  která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, stavby přístřešků pro turisty 
- stavby pro sport a rekreaci přírodního charakteru (herní prvky, fit stezky, apod.) 
- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky) 
- stavby účelových komunikací (lesní, polní cesty), stavby stezek pro pěší, cyklostezek               

a lyžařských běžeckých tras, strojová údržba běžeckých tratí 
- stavby a vybavení informačního systému (informační tabule, mapy) 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, jejichž umístění  nebo trasování                   

mimo plochy lesní by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
 
Nepřípustné využití : 
- jakékoliv jiné stavby 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny    
 
 

tab. č. 35 
PLOCHY LANOVÉHO CENTRA   LC 

Hlavní využití :  
- pozemky určené k plnění funkcí lesa 
- lanové systémy  
 
Přípustné využití : 
- stavby a zařízení pro lesní hospodářství 
- stavby sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo provozování myslivosti 
- stavby zařízení,  která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, stavby přístřešků pro turisty 
- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky) 
- stavby účelových komunikací (lesní, polní cesty), stavby stezek pro pěší, cyklostezek               

a lyžařských běžeckých tras, strojová údržba běžeckých tratí 
- stavby a vybavení informačního systému (informační tabule, mapy) 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, jejichž umístění  nebo trasování mimo plo-

chy lesní by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
 
Nepřípustné využití : 
- jakékoliv jiné stavby 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny    
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tab. č. 36 
PLOCHY PŘÍRODNÍ  PP 

Hlavní využití :  
- plochy územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu 
- lokální biocentra ÚSES 
- plochy Národní přírodní rezervace Rejvíz a přechodně chráněné plochy Skalka 
 
Přípustné využití : 
- na zemědělské půdě mimoprodukční funkce (zalesnění, zatravnění) 
- na lesní půdě mimoprodukční funkce s preferováním podrostního hospodaření                           

a původních druhů dřevin  
- stavby pěších, cyklistických a účelových komunikací s povrchovou úpravou blízkou pří-

rodě 
- stavby sítí technické infrastruktury, jejichž umístění nebo trasování mimo plochy přírodní 

by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
 
Nepřípustné využití : 
- změny kultur pozemků s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm 

ekologické stability  
- realizace jakýchkoliv staveb s výjimkou staveb uvedených výše 
- zvyšování rozsahu zpevněných nebo zastavěných ploch s výjimkou pozemků stávajících 

staveb a zařízení 
- stavby oplocení s výjimkou oplocení stávajících staveb a zařízení  
- těžba nerostů  
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
-     nejsou stanoveny 
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tab. č. 37 
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ  NS   

Hlavní využití :  
-    vzrostlá zeleň na nelesní půdě včetně lokálních biokoridorů ÚSES 
 
Přípustné využití : 
- stavby přístřešků pro turisty 
- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky) 
- stavby účelových komunikací (lesní, polní cesty), stavby stezek pro pěší, cyklostezek                

a lyžařských běžeckých tras, strojová údržba běžeckých tratí 
- stavby a sítě technické infrastruktury, jejichž umístění nebo trasování mimo plochy smí-

šené nezastavěného území by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné   
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 
 
Nepřípustné využití :  
- oplocování pozemků 
- jakékoliv jiné stavby 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny    
 
 
 
 
 

 
 
 

tab. č. 38 
PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ TN 

Hlavní využití :  
-    povrchová těžba nerostů    
- stavby a zařízení související s těžbou a zpracováním nerostů  
 
Přípustné využití :  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury     
- stavby manipulačních ploch a účelových komunikací 
 
Nepřípustné využití :  
- jakékoliv jiné stavby   
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu : 
- nejsou stanoveny 
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G.  VYMEZENÍ VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠ ŤOVÁNÍ OBRANY                           
A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO  ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁ VA 
K POZEMK ŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  

G.1  Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury    
D 1 přeložka silnice II/457 v úseku Ondřejovice – Zlaté Hory, včetně úprav dotčené ko-

munikační sítě; 
D 2 přeložka silnice II/457 v úseku Zlaté Hory – hranice okresů Bruntál – Jeseník, včetně 

úprav dotčené komunikační sítě; 
D 3 spojovací komunikace mezi Zlatými Horami a polským Jarnoltówkem 
 

 

G.2  Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury  

VTV 1 výstavba ČOV v Ondřejovicích 
VTV 2 výstavba vodojemu v Ondřejovicích 
VTV 3 výstavba vodojemu v Ondřejovicích 
VTV 4 výstavba ČOV v Dolním Údolí 
VTV 5 výstavba vodojemu v Rejvíze 
VTV 6 výstavba protipovodňového příkopu v Salisově    

 

G.3 Veřejně prospěšná opatření 

N1 – N20  opatření k zajištění funkce územního systému ekologické stability – nadregionální 
úroveň včetně vložených lokálních biocenter 

 
R1 – R48 opatření k zajištění funkce územního systému ekologické stability – regionální 

úroveň včetně vložených lokálních biocenter 
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H. VYMEZENÍ DALŠÍCH VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ                     
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, POUZE S MOŽNOSTÍ UPLATN ĚNÍ                            
PŘEDKUPNÍHO PRÁVA          

1.  Předkupní právo může být uplatněno pro následující plochy veřejných prostranství: 

Plocha 
č. 

Název Katastrální  
území 

Parcelní číslo Ve prospěch 

ZV1 Park                                   
U Zlatého potoka 

Zlaté Hory                
v Jeseníkách 

194, 195, 199/1 Město Zlaté Hory 

ZV2 Park                                 
U Hřbitova 

Zlaté Hory                 
v Jeseníkách 

75 Město Zlaté Hory 

ZV3 Park Hornická Zlaté Hory                 
v Jeseníkách 

2056/1, 2057, 2058/1, 
2058/2 

Město Zlaté Hory 

ZV4 Na Křižovatce Rejvíz 142/3 Město Zlaté Hory 
PV1 Místní                           

komunikace                 
Polská 

Zlaté Hory                 
v Jeseníkách 

199/1 Město Zlaté Hory 

 

 

I.   VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZM ĚN                 
JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOV ÁNÍ  

1. Zpracování územní studie se požaduje pro tyto navržené zastavitelné plochy:  

Plocha 
č. 

Katastrální  
území 

Název Charakteristika Koeficient 
zastavění  
pozemku 

Výměra  
v ha 

O-Z16 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

U Hřiště I. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 2,48 

O-Z17 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

U Hřiště II. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 2,02 

O-Z5 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

U Parku SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 0,76 

O-Z11 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Ondřejovice – 
Jih III. 

SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 1,08  

O-Z12 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Ondřejovice – 
Jih IV. 

SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 1,14 

O-Z15 Ondřejovice  
v Jeseníkách 

Ondřejovice – 
Jih VII. 

SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 3,46 
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Z-Z17 Zlaté Hory  
v Jeseníkách 

Plynárenská SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 2,26 

Z-Z24 Zlaté Hory  
v Jeseníkách 

Hornická BH – plochy bydlení 
v bytových domech 

0,50 2,09 

Z-Z30 Zlaté Hory  
v Jeseníkách 

U Sanatoria OS – plochy           
sportovních                 
a tělovýchovných         
zařízení 

0,70 4,73 

Z-Z31 Zlaté Hory  
v Jeseníkách 

Podlesí I. SO – plochy smíšené 
obytné venkovské 

0,40 1,79 

Z-P3 
 

Zlaté Hory        
v Jeseníkách 

Mlýnská II. BI – plochy bydlení 
v rodinných domech 

0,50 1,14 

Z-P4 Zlaté Hory        
v Jeseníkách 

Kostelní I. SM – plochy smíšené 
obytné městské 

0,60 0,74 

Z-P5 Zlaté Hory        
v Jeseníkách 

Kostelní II. SM – plochy smíšené 
obytné městské 

0,60 0,67 

2. Územní studie musí navrhnout dopravní řešení lokality a řešení sítí technické infrastruktu-
ry a vymezit plochy veřejných prostranství v rozsahu min. 1000 m2 na každé 2 hektary za-
stavitelné plochy (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace). 

3. Lhůta pro pořízení územních studií je stanovena do 4 let od vydání územního plánu. 
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J. STANOVENÍ POŘADÍ ZM ĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

1.  Etapizace se stanovuje pro následující plochy: 

• Zlaté Hory – Výrobní zóna západ – plochy Z-Z1, Z-Z3, Z-Z4 (plochy výroby průmyslové 
VP) – plocha Z-Z3 je zařazena do 1. etapy, plocha Z-Z1 do 2. etapy a plocha Z-Z4 je roz-
členěna na dvě části – do 1. etapy je zařazena část přiléhající ke stávajícímu areálu  

• Ondřejovice – Východ – plocha O-Z4 (plocha smíšená obytná SO) je rozčleněna na dvě 
části – do 1. etapy je zařazena severní část lokality 

• Ondřejovice – Jih VII. – plocha O-Z15 (plocha smíšená obytná SO) je rozčleněna na dvě 
části – do 1. etapy je zařazena severní část lokality 

• Rejvíz – Starý Rejvíz I. a II. – plocha R-Z16 (plocha občanského vybavení rekreačního 
charakteru OR) a R-Z17 (plocha sportovních a tělovýchovných zařízení OS) – plocha R-
Z16 je zařazena do 1. etapy, plocha R-Z17 do 2. etapy. 

2. Výstavba na plochách zahrnutých do 2. etapy může být zahájena až po zastavění nejméně 
70 % předchozí etapy, přičemž zastavěním se myslí využití příslušné etapy ve fázi pravo-
mocných stavebních povolení nebo jiných odpovídajících opatření. 

 

 

 
K.  VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ  

MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ V ČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PRO-
VĚŘENÍ 

1. V územním plánu Zlaté Hory je vymezena plocha územní rezervy pro přeložku silnice 
II/445 v jižní části Zlatých Hor (plocha č. ÚR1) a plocha územní rezervy pro vybudování 
komerční zóny (plocha č. ÚR2). 

2. V rámci vyhodnocování územního plánu dle § 55 stavebního zákona bude prověřeno, zda 
jsou tyto záměry stále platné.    

 

 

 
L.  ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A PO ČTU VÝKRESŮ K NĚMU 

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI  

I.A   Textová část územního plánu Zlaté Hory obsahuje 65 stran textu včetně tabulek. 

I.B   Grafická část územního plánu Zlaté Hory obsahuje tyto výkresy :  

  1. Výkres základního členění území        

  2. Hlavní výkres          

  3. Výkres dopravy         

  4. Výkres vodního hospodářství        

  5. Výkres energetiky a spojů        

  6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
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ÚVOD 

1.1 Údaje o zadání, podkladech a postupu práce  

Územní plán Zlaté Hory je zpracován na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi objedna-
telem, Městem Zlaté Hory a zpracovatelem, Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. 
dne 19. 3.  2008 a jejích dodatků č. 1 a 2. 

Výchozími podklady pro zpracování územního plánu byly : 

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

- Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, vydaná formou opatření 
obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.4.2011 usnesením č.  
UZ/19/44/2011; 

- Územně analytické podklady Olomouckého kraje (Institut regionálních informací, 
s.r.o., Brno), projednáno v Zastupitelstvu Olomouckého kraje dne 27.4.2007; 

- Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, jehož aktualizace byla schvá-
lena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17.2.2006; 

- Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje, vydaný ve formě obecně závazné 
vyhlášky Olomouckého kraje č. 2/2004; 

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

- Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje; 

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

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

- Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje (Dopravní projektování, 
spol. s r.o., Ostrava, únor 2006); 

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

- Územní energetická koncepce Olomouckého kraje; schválená Zastupitelstvem Olo-
mouckého kraje dne 17.3.2004; 

- Rozvoj udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností 
Jeseník, 2010 - aktualizace (Ekotoxa s.r.o., listopad 2010); 

- Územní plán města Zlaté Hory (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., březen 1997), 
schválený Městským zastupitelstvem Zlatých Hor dne 28. 9. 1998, včetně schválených 
Změn č. 1-5; 

- Územní plán Zlaté Hory – průzkumy a rozbory (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., 
březen 2010); 

- Zadání územního plánu Zlaté Hory, schválené Zastupitelstvem města Zlaté Hory dne 
13. 12. 2010; 

- Okresní vlastivědná mapa  (Kartografie Praha); 

- Půdní syntetická mapa ČR  (Praha 1991); 
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- Mapa radonového indexu geologického podloží (Česká geologická služba, 2004); 

- Hrubý Jeseník – turistická mapa 1 : 50 000 (Klub českých turistů, 2002); 

- Rychlebské hory a Lázně Jeseník - turistická mapa (Klub českých turistů, 2008); 

- Bruntálsko, Krnovsko a Osoblažsko – turistická mapa (Klub českých turistů, 2007); 

- Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r. 2000, 2005 a 2010 (Ředitelství 
silnic a dálnic  ČR, Praha); 

- Základní silniční mapy ČR v měřítku 1 : 50 000,  vydané Českým úřadem zeměměřic-
kým a katastrálním; 

- Základní vodohospodářské mapy ČR v měřítku 1 : 50 000, vydané Českým úřadem 
zeměměřickým a katastrálním; 

- Intenzifikace ČOV Zlaté Hory (Koneko, spol. s r.o., Ostrava); 

- Studie napojení dalších objektů na centrální výtopnu (Tenza a.s., červen 2006); 

- www.geofond.cz. 

Územní plán Zlaté Hory je zpracován dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s požadavky 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumenta-
ci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb.  

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území města, ochrany jeho hodnot, jeho  
plošného a prostorového uspořádání (urbanistickou koncepci), uspořádání krajiny a koncepci 
veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy a plochy vymezené ke 
změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (plochy 
přestavby), plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní 
rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.  Územní plán v souvislostech 
a podrobnostech území města zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu 
se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.  

Město Zlaté Hory má zpracovaný územní plán (Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., 
březen 1997), schválený Městským zastupitelstvem Zlatých Hor dne 28. 9. 1998 a následně 
schválené Změny č. 1-5.  Důvodem pro zpracování nového územního plánu je především 
nutnost uvést územní plán do souladu s platnou legislativou a se Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje a zapracovat do něj aktuální rozvojové záměry města. 

V březnu 2010 byly zpracovány průzkumy a rozbory, jejichž cílem bylo získání údajů o 
současném stavu území, problémech území a rozvojových záměrech. Na základě těchto prů-
zkumů a rozborů byl vypracován návrh zadání Územního plánu Zlaté Hory, který byl pro-
jednán dle § 47 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění poz-
dějších předpisů a upraven dle vznesených připomínek a požadavků. Definitivní znění Zadá-
ní schválilo Zastupitelstvo města Zlaté Hory dne 13. 12. 2010. Na základě schváleného 
zadání byl v listopadu 2011 zpracován návrh řešení Územního plánu Zlaté Hory. 

     Návrh územního plánu byl upraven po společném jednání dle § 50 stavebního zákona 
(zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpi-
sů) na základě stanovisek dotčených orgánů v červnu 2012, po posouzení Krajským úřa-
dem Olomouckého kraje dle § 51 v srpnu 2012 a po veřejném projednání dle § 52 v pro-
sinci 2012. V souvislosti s provedenými úpravami bylo upraveno číslování vymezených ploch 
přestavby v Horním a Dolním Údolí a číslování regionálních částí ÚSES. 
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1.2 Obsah a rozsah elaborátu územního plánu  

Územní plán Zlaté Hory obsahuje: 

I.     Návrh   
I.A  Textová část 
I.B  Grafická část   

  1. Výkres základního členění území     1 : 5000 
  2. Hlavní výkres        1 : 5000 
  3. Výkres dopravy       1 : 5000 
  4. Výkres vodního hospodářství      1 : 5000 
  5. Výkres energetiky a spojů     1 : 5000 
  6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5000 

II.    Odůvodnění   
II.A  Textová část 
II.B  Grafická část   
 7. Koordinační výkres     1 : 5000 
 8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   1 : 5000 
 9. Výkres širších vztahů      1 : 50 000 

Výkres č. 1. Výkres základního členění území obsahuje vymezení hranice města Zlaté 
Hory, hranice katastrálních území, hranice zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch 
přestavby, dále plochy územních rezerv, vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření 
změn jejich využití územní studií a vymezení zastavitelných ploch, na nichž bude výstavba 
možná až ve 2. etapě. 

Výkres č. 2. Hlavní výkres obsahuje urbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch 
s rozdílným využitím, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou 
využití, vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby. 

     Výkres č. 3. Výkres dopravy obsahuje samostatný návrh řešení dopravy a dopravních 
zařízení včetně vymezení ploch pro dopravu.   

     Výkres č. 4. Výkres vodního hospodářství obsahuje samostatný návrh řešení problema-
tiky vodního hospodářství.       

     Výkres č. 5. Výkres energetiky a spojů obsahuje samostatný návrh řešení problematiky 
energetiky a spojů.  

     Výkres č. 6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací zobrazuje plochy a 
pozemky určené pro umístění navrhovaných veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a veřejných prostranství, ve kterých lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit dle 
§ 170 stavebního zákona nebo ke kterým lze uplatnit předkupní právo dle § 101 stavebního 
zákona.  

     Výkres č. 7. Koordinační výkres zobrazuje navržené řešení, neměněný současný stav a 
důležitá omezení v území, zejména limity využití území dle § 26 odst. 1 stavebního zákona.  

     Výkres č. 8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu zahrnuje rozsah záborů, 
nutný k realizaci navržených řešení.  

     Výkres č. 9. Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 50 000 zobrazuje vazby řešeného území 
(zejména vazby komunikací, inženýrských sítí a územního systému ekologické stability) na 
bezprostřední okolí.  Je zpracován formou výřezu z Koordinačního výkresu Aktualizace č. 1 
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. 
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1.3 Vymezení základních pojmů, seznam použitých zkratek, přehled citovaných zákonů 
a vyhlášek  

Základní pojmy stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) :   

Zastavěné území tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území 
obce. Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných 
případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích.  

Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, po-
zemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) 
nebo pozemků přiléhajících k hranici  intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních 
pozemků, a dále pozemky vně intravilánu, a to :  

a) zastavěné stavební pozemky       
b) stavební proluky 
c) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavě-

ného území 
d) ostatní veřejná prostranství  
e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou 

pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví.    

Zastavitelné plochy tvoří plochy vymezené k zastavění v územním plánu nebo v zásadách 
územního rozvoje. Jeho vymezení je dáno hranicí zastavitelného území.   

Plochy přestavby tvoří plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opě-
tovnému využití znehodnoceného území.   

Limity využití  území omezují změny v území z důvodu ochrany veřejných zájmů; vyplý-
vají z právních předpisů nebo jsou stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, příp. 
vyplývají z vlastností území.   

 

Seznam použitých zkratek 

BD   -  bytový dům    
BPEJ   -  bonitní půdně ekologické jednotky 
BTS   -  Base Transceiver Station – základnová převodní stanice 
CZT   -  centrální zásobování teplem    
ČOV    -  čistírna odpadních vod  
ČSÚ   -  Český statistický úřad 
DOK   -  dálkový optický kabel 
DP   -  dobývací prostor 
DTS   -  distribuční trafostanice   
EA   -  ekonomicky aktivní 
EO   -  ekvivalentní obyvatel 
EVL   -  evropsky významná lokalita  
HPJ   -  hlavní půdní jednotka 
CHKO   -  chráněná krajinná oblast 
CHLÚ   -  chráněné ložiskové území 
CHOPAV  -  chráněná oblast přirozené akumulace vod 
k. ú.         -  katastrální území 
KZP   -  koeficient zastavění pozemku 
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LBC   -  lokální biocentrum 
LBK   -  lokální biokoridor 
LHP   -  lesní hospodářský plán  
NN           -  nízké napětí 
NPR   -  národní přírodní rezervace 
NRBC   -  nadregionální biocentrum 
NRBK   -  nadregionální biokoridor 
NTL   -  nízkotlaký 
OP   -  ochranné pásmo 
OPS   -  objektová předávací stanice 
ORP   -  obec s rozšířenou působností  
OZKO   -  oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PO   -  ptačí oblast 
PP   -  přírodní památka 
PUPFL  -  pozemky určené k plnění funkcí lesa  
PÚR ČR  -  Politika územního rozvoje ČR 
RBC   -  regionální biocentrum 
RBK   -  regionální biokoridor 
RD   -  rodinný dům  
RKC   -  rekreační krajinný celek 
RS   -  regulační stanice 
RSU   -  vzdálený účastnický blok (remote subscriber unit) 
RURÚ   -  rozbor udržitelného rozvoje území 
SLDB   -  sčítání lidu, domů a bytů  
SO   -  spádový obvod 
SOB   -  specifická oblast  
STG   -  skupina typů geobiocénu 
STL   -  středotlaký 
TKO   -  tuhé komunální odpady  
TO   -  telefonní obvod 
TR   -  trafostanice 
TTP   -  trvalé travní porosty 
TUV   -  teplá užitková voda 
ÚAP   -  územně analytické podklady  
ÚPS   -  účastnická přípojná síť 
ÚSES           -  územní systém ekologické stability 
VDJ   -  vodojem 
VN   -  vysoké napětí 
VTL   -  vysokotlaký  
VVN          -  velmi vysoké napětí 
ZPF   -  zemědělský půdní fond 
ZÚR OK  -  Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
ZVN   -  zvláště vysoké napětí 
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Přehled citovaných zákonů a vyhlášek 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 

- zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 

- vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací doku-
mentaci a způsobu evidence plánovací činnosti; 

- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; ve znění vyhláš-
ky č. 269/2009 Sb., 

- vyhláška  č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; 

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (památkový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; 

- vyhláška č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za pa-
mátkové zóny; 

- vyhláška č. 413/2004 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných ob-
cích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu; 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;  

- vyhláška  MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů; 

- vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a 
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků; 

- nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanovují ukazatele přípustného stupně znečištění 
vod; 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů; 

- zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpi-
sů;  

- zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů; 

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů; 
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- vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti  ochrany ZPF; 

- vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany; 

- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů; 

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 

- vyhláška MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a jejich registru; 

- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; 

- nařízení vlády č. 599/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Jeseníky; 

- nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných 
lokalit. 
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1. Postup při pořízení územního plánu 

O pořízení nového územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města Zlaté Hory na svém 5. 
zasedání dne 26.2.2007, usnesením 23/1/2007. 

Návrh zadání územního plánu Zlaté Hory byl zpracován v květnu 2010 na podkladu do-
plňujících průzkumů a rozborů území, projednán byl v souladu s požadavky zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební 
zákon), § 47. 

 

Zadání územního plánu: 

Projednání návrhu zadání územního plánu Zlaté Hory bylo oznámeno veřejnou vyhláš-
kou, vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu Zlaté Hory a u pořizovatele MěÚ Jeseník 
od 10.6.2010 do 30.7.2010 a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na jejich elek-
tronických úředních deskách. Pořizovatel zaslal návrh zadání územního plánu Zlaté Hory jed-
notlivě dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Návrh zadání byl vystaven 
k veřejnému nahlédnutí od 28.6.2010 do 30.7.2010 po dobu 30 dnů na MěÚ Zlaté Hory a 
MěÚ Jeseník, odboru stavebního úřadu, majetku a investic. Lhůta pro uplatnění připomínek, 
podnětů, požadavků a stanovisek k návrhu zadání byla stanovena v souladu se stavebním zá-
konem – pro veřejnost 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání zadání na úřední des-
ce, pro dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad do 30 dnů ode dne obdržení návrhu za-
dání. 

Ve stanovené lhůtě pro veřejné projednání Návrhu zadání územního plánu Zlaté Hory 
uplatnilo připomínky 13 dotčených orgánů, 1 sousední obec Mikulovice, 9 ostatních subjektů, 
poskytovatelů, 18 občanů, během jednání s určeným zastupitelem byly uplatněny ještě 3 při-
pomínky. Uplatněné připomínky, podněty byly projednány s určeným zastupitelem 
dne:_1.9.2010, 15.9.2010 a 19.10.2010 v souladu s ustanovením § 47 odst. 4, Návrh zadání 
byl upraven a předložen zastupitelstvu města ke schválení.  

Dle stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, uplatněného k návrhu zadání, bylo 
nutno posoudit zadání územního plánu Zlaté Hory z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Návrh zadání byl pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem – p. Jiřím Kozlem, 
místostarostou města, na základě uplatněných požadavků a připomínek upraven a předložen 
zastupitelstvu obce ke schválení. 

Návrh zadání územního plánu Zlaté Hory byl schválen na 2. zasedání zastupitelstva 
města Zlaté Hory usnesením č. 19, dne 13.12. 2010. 

 
 
Návrh územního plánu 

Na základě schváleného zadání územního plánu byl vypracován návrh územního plánu 
Zlaté Hory a předán pořizovateli 6.12.2011. Současně byla zpracována dokumentace SEA – 
vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a předána 3.1.2012. 

Návrh územního plánu (dále jen návrh ÚP), spolu s dokumentací SEA, byly projednány 
ve společném jednání s dotčenými orgány a sousedními obcemi v souladu s ustanovením § 50 
odstavce 2) stavebního zákona v době od 9. ledna 2012 do 23. února 2012. Společné jednání 
o návrhu ÚP se konalo dne 24. ledna 2012, lhůta pro uplatnění připomínek byla 30 dnů ode 
dne jednání. Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem vyhodnotili uplatněná stanoviska a 
zajistili vypořádání připomínek -dohodu s dotčenými orgány (viz. kapitola 5 odst. a/ odůvod-
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nění OOP). Následně zajistil pořizovatel úpravu dokumentace návrhu ÚP a dokumentace SEA 
dopisem ze dne 10.4.2012. Dne 25.6.2012 byla předána úprava návrhu ÚP a pořizovatel zaslal 
Krajskému úřadu zprávu o projednání návrhu ÚP s žádostí o stanovisko.  

 
 
Posouzení návrhu krajským úřadem 

O stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje požádal pořizovatel v souladu s ust. § 
51 odst. 1 stavebního zákona dopisem ze dne 3.7.2012 a předložil zprávu o projednání návrhu 
ÚP. Stanovisko Krajského úřadu, kterým se povoluje, aby byl návrh ÚP veřejně projednán 
v řízení o územním plánu dle ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona, bylo vydáno pod. 
č.j.:KUOK 67788/2012, dne 1.8.2012. 

 
 
Řízení o návrhu ÚP 

Pořizovatel zahájil veřejné jednání - řízení o návrhu ÚP a SEA dle ust. § 52 stavební-
ho zákona, které oznámil veřejnou vyhláškou vyvěšením od 15.8.2012 do 5.10.2012 a dále 
oznámil jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním obcím, Krajskému úřadu Ol. kraje a 
městu Zlaté Hory. Dokumentace návrhu ÚP a SEA byla vystavena k veřejnému nahlédnutí 
od 30.8.2012 do 4.10.2012 s konáním veřejného jednání dne 4.10.2012. Lhůta pro uplatnění 
připomínek, námitek, byla do 4.10.2012. 

Po vyhodnocení veřejného řízení spolu s určeným zastupitelem, předložil pořizovatel 
dotčeným orgánům k vypořádání uplatněné připomínky, posoudil soulad dokumentace ÚP 
s nadřazenou dokumentací ÚP kraje a následně zaslal dopisem ze dne 26.11.2012 požadavek 
na úpravu dokumentace ÚP a SEA zpracovatelům.  

Upravená dokumentace návrhu ÚP a SEA byla dopracována pořizovatelem o výsledky 
projednání (viz. kapitola 5 odst. b/ odůvodnění OOP), dle ustanovení § 53 stavebního zákona 
a následně, vzhledem k účinnosti novely č. 350/2012 Sb., stavebního zákona od 1.1.2013, 
byla dokumentace návrhu ÚP a SEA prověřena, zda neobsahuje části, které jsou v rozporu 
s novými právními předpisy. U návrhu ÚP nedošlo k podstatné úpravě. 

Zastupitelstvu města byl v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního zákona v 
platném znění předložen návrh na vydání územního plánu Zlaté Hory s jeho odůvodněním. 
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2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

2.1 Širší vztahy 

     Město Zlaté Hory leží na severovýchodním okraji Olomouckého kraje, v okrese Jese-
ník. Jeho severní hranici tvoří státní hranice s Polskou republikou, východní hranici hrani-
ce Olomouckého a Moravskoslezského kraje (obce Petrovice a Heřmanovice), na západě 
sousedí s městem Jeseník (k. ú. Seč u Jeseníka) a s obcí Mikulovice (k. ú. Široký Brod a 
Mikulovice u Jeseníka). 

Z hlediska širších dopravních vazeb se řešené území nachází na křižovatce významných 
krajských tahů – silnic II/445, II/457 a II/454. Tyto silnice zajišťují komunikační vazby na 
nadřazené silniční tahy, které představují silnice I/11 (Bruntál, Rýmařov), I/44 a I/60 (Jeseník) 
a I/57 (Bartultovice a Město Albrechtice). Železniční spojení zajišťuje regionální trať č. 297 
(Mikulovice – Jindřichov), která je v Mikulovicích zapojena do celostátní trati č. 292 (Šum-
perk – Krnov). 

Z nadřazených sítí technické infrastruktury procházejí řešeným územím vedení VVN 
110 kV – VVN 685 – 686 Třemešná – Česká Ves, trasa VTL plynovodu DN 200, PN 25 
(663010) Jeseník – Zlaté Hory a Zlaté Hory – Třemešná (663011), trasy dálkových optických 
kabelů přenosové sítě a.s. Telefónica O2 a radioreléové spoje. 

Město Zlaté Hory se nachází v okrajové poloze u státní hranice s Polskem. Tvoří je 5 kata-
strálních území a 7 sídel, především s obytnými a rekreačními funkcemi. Obslužné a výrobní 
funkce jsou soustředěny ve vlastních Zlatých Horách a omezeně i v Ondřejovicích. Město 
Zlaté Hory je součástí spádového obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Jese-
ník. V rámci spádového obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Jeseník převažují 
funkční vazby řešeného území na město Jeseník, v minulosti však město administrativně pat-
řilo do okresu Bruntál a existují i vzdálenější tradiční vazby na Ostravsko (zejména s ohledem 
na rekreační funkce oblasti). Územní rozvoj řešeného území je determinován jak přírodními 
podmínkami území, tak i historickým rozvojem vázaným na těžbu rud, ale i na „umělý“ vznik 
státní hranice dělící širší přirozený region Slezska. Vliv má i samotná struktura osídlení pře-
cházející v některých sídlech do rozptýlené zástavby s výraznými prolukami.  

 
Základní ukazatele sídelní struktury spádového obvodu ORP města Jeseníku a širší 
srovnání 
 počet 

částí / 
obec 

výměra 
km2 

km2/ 
obec 

obyvatel 
obyvatel na 

 obcí katastrů částí 
obec 

část 
obce km2 

SO ORP Jeseník 24 59 63 2,6 719 30,0 41 404 1 725 657 58 
Olomoucký 
kraj  

30,6 59,8 60,3 2,1 416,6 14,7 50711,7 1 613 837 122 

ČR 30,5 63,0 72,9 2,8 382,3 15,4 45045,5 1 675 696 133 
Zdroj: Malý lexikon obcí ČSÚ 2009, data  r. 2008 

 Pro sídelní strukturu řešeného území ale i celého spádového obvodu ORP Jeseník je do 
značné míry determinující nízká hustota osídlení, značný počet katastrů (sídel) a výrazné 
ovlivnění osídlení přírodními podmínkami a omezenou dopravní dostupností.  

    Předpokladem udržitelného rozvoje území je další posílení hospodářských podmínek, 
zejména v návaznosti na podporu podnikání v regionu a využití rekreačního potenciálu území. 
Přitom je však nutno minimalizovat negativní účinky na podmínky životního prostředí 
(zejména na kvalitu bydlení).    
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2.2 Návaznost na Politiku územního rozvoje ČR 

Pro hodnocení širších vztahů města Zlaté Hory je výchozím podkladem vymezení a defi-
nice rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí na úrovni jednotlivých 
regionů, jak  je provedeno v Politice územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR).  

  Z PÚR ČR 2008 je patrné základní vymezení rozvojových oblastí národního významu. 
Vlastní řešené území není součástí rozvojové oblasti ani rozvojové osy. V rámci PÚR ČR 
2008 byly vymezeny i tzv. specifické oblasti (SOB) – spádové území ORP Jeseník patří do 
SOB 3 Jeseníky-Králický Sněžník (tvoří je spádové území ORP  Bruntál, Jeseník, Králíky, 
Rýmařov, Šumperk). Řešeného území se dotýká pouze část kritérií a úkolů definovaných 
v PÚR ČR, s ohledem na širší vnímání řešeného území je text zařazen v celé šíři. 

Vymezení SOB 3:  

Území obcí z ORP Bruntál (severní a jižní část), Jeseník (jižní část), Králíky, Krnov (severo-
západní část), Rýmařov a Šumperk.  

 
Důvody vymezení:  

a) Potřeba posílit zaostávající sociální a ekonomický rozvoj, který patří k nejslabším v ČR a 
napravit strukturální postižení ekonomiky s mnohými stagnujícími odvětvími hospodář-
ství. Vzhledem k velkým zásobám dřeva a klimatickým podmínkám, nevhodným pro in-
tenzivní zemědělství, je potřeba podpořit především rozvoj lesního hospodářství a zejmé-
na dřevozpracujícího průmyslu.  

b) Potřeba rozvíjet a využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký potenciál pří-
rodně cenné a společensky atraktivní oblasti Jeseníků, které jsou chráněnou krajinnou ob-
lastí, pro rekreaci a lázeňství.  

c) Potřeba zlepšit nevyhovující dopravní dostupnost většiny území.  
 
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:  

a) rozvoj rekreace a lázeňství,  
b) rozvoj ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu,  
c) zlepšení dopravní dostupnosti území.  
 
Úkoly pro územní plánování:  

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí: 

a) identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvářet zde územní 
podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občan-
ského vybavení,  

b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních do-
pravních tahů, zejména na Kladsko,  

c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení sys-
tému se sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras,  

d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího 
průmyslu a ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto ak-
tivity, 
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e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, 
zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství,  

f) prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu horských masivů Jeseníků a Králického 
Sněžníku; do doby prověření je nutno zachovat stávající charakter a rozsah využití a limi-
tů tohoto území  

g) řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu.  
 
 

 
2.3  Vyhodnocení souladu Územního plánu Zlaté Hory s územně plánovací dokumentací 

vydanou Olomouckým krajem   

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR) Olomouckého kraje byla vydána 
formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.4.2011 usnese-
ním UZ/19/44/2011. 

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 je potvr-
zeno zařazení města Zlaté Hory do specifické oblasti SOB 3. Současně je navrženo zpřesně-
ní úkolů pro územní plánování – řešeného území se dotýkají obecné úkoly, zejména požadav-
ky na vymezování dostatečných ploch pro bydlení, v oblasti technické infrastruktury, rekreace 
a dopravy; viz kap. A3, znění bodu 13: 

13. Hospodářský rozvoj a sociální soudržnost podporovat zejména ve vymezených oblastech 
se specifickými problémy uvedených v odst. 9 a 11. Vytvářet zde podmínky pro:  

13.1.  přiměřenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení; 
13.2.  zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury; 
 13.3.  územní předpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ru-

chu, ekologického zemědělství a tradičních řemesel vymezením vhodných rozvojo-
vých území a pravidel pro umísťování těchto aktivit v obcích i v krajině v koordi-
naci s ochranou přírody a krajiny; 

 13.4.  optimální využívání zejména stávajících areálů a zastavěných ploch, tj. upřednost-
ňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj 
zástavby v krajině. 

 

     V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 je 
území města Zlaté Hory zařazeno do rekreačního krajinného celku (RKC) Zlaté Hory 
(viz kap. A.4.4. Rekreace a cestovní ruch), pro který jsou stanoveny následující zásady:  

 73.2.1. Ve vymezených RKC bude přírůstek kapacit individuální rekreace realizován 
pouze výjimečně, preferovat zejména přeměnu původních venkovských objektů 
na rekreační chalupy.  

73.2.2. Vzhledem k tomu, že řada území vyčleněná pro různé formy rekreace vykazuje 
znaky nedostatečné vybavenosti v oblasti veřejné infrastruktury, koncentrovat ty-
to aktivity do pólů rozvoje cestovního ruchu. Za póly rozvoje cestovního ruchu 
pro specifickou oblast Jeseníky  považovat města Jeseník, Javorník, Zlaté Hory a 
Staré Město. 

73.2.3. V pólech rozvoje cestovního ruchu upřednostnit při změnách v území rozvoj ve-
řejné infrastruktury. Při zabezpečení nároků ubytovaných a pasantních návštěvní-
ků klást důraz na odpovídající rozvoj dalších standardních a specifických zařízení 
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občanské vybavenosti a služeb, a to  především v oblasti stravování, maloobcho-
du, služeb, sportovně technické vybavenosti a kultury, které by zásadním způso-
bem povýšily kvalitu rekreačního procesu a atraktivitu území a rozmanitostí na-
bídky rekreačních činností a služeb přispěly k racionálnějšímu využití území, a to 
i mimo hlavní turistickou sezónu. 

73.2.4. Vytvářet podmínky pro rozvoj zejména různých forem cestovního ruchu 
s důrazem na měkkou turistiku (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací tu-
ristika), s cílem zachování a rozvoje jejich hodnot. Podporovat propojení 
z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst turistickými cestami, které umožňu-
jí celosezónní využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo) 
při zachování vyváženého stavu mezi rozsahem těchto aktivit a ekologickým pilí-
řem udržitelného rozvoje. 

Tyto zásady jsou v Územním plánu Zlaté Hory respektovány – viz kap. 7.7.4 Rekreace, 
cestovní ruch.  
 

     V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 jsou 
obsaženy následující záměry, týkající se území města Zlaté Hory: 

- přeložka silnice II/457 Ondřejovice – Zlaté Hory (veřejně prospěšná stavba D 011) 

- přeložka silnice II/457 Ondřejovice – Zlaté Hory (veřejně prospěšná stavba D 13) 

- přeložka a směrové úpravy silnice II/457 ve Zlatých Horách – rezerva 

- vymezení nadregionálního biocentra č. 2010 Rejvíz 

- vymezení nadregionálního biokoridoru K 86 

- vymezení regionálních biocenter OK 12 Pod Bleskovcem, OK 45 Ovčácký vrch, 1640 
Dolní Údolí, 1641 Zámecký vrch a 422 Biskupská kupa 

- vymezení regionálních biokoridorů OK 56, OK 57, OK 58, RK 911, RK 912 a RK 
913. 

Všechny uvedené jevy jsou do Územního plánu Zlaté Hory zapracovány v souladu se Zá-
sadami územního rozvoje Olomouckého kraje. 

     Pro přeložky silnice II/457 (VPS D 011, VPS D 13) je v ZÚR OK stanoven koridor 
v šířce 200 m – v územním plánu je koridor  v souladu s bodem 46. ZÚR OK upřesněn 
(zmenšen). 

     Regionální biokoridor OK 57 je v územním plánu vymezen v úseku mezi NRBC 2010 
Rejvíz a LBC N10 v souladu se ZÚR OK, tzn. že prochází mezi východním okrajem zá-
stavby Rejvízu a Starým Rejvízem; v územním plánu je pro vedení RBK OK 57 vymezena 
také alternativní trasa, vedená vhodněji převážně lesními porosty v jižní části Starého 
Rejvízu; tato trasa bude zapracována do připravované Aktualizace č. 2 ZÚR OK 
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3. Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování 

     Územní plán Zlaté Hory je zpracován v návaznosti na stávající urbanistickou strukturu. 
Vymezení zastavitelných ploch bylo koordinováno jak s ochranou nezastavěného území, tak 
i s veřejnými a soukromými zájmy v území. Byly vytvořeny předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro přírodní prostředí, 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel, tzn. je v souladu s cíli a úkoly územního plá-
nování, stanovenými v § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

     Územním plánem byly ve veřejném zájmu stanoveny konkrétní podmínky pro ochranu a 
rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. Jejich výčet je uveden v kapitole 
4. 
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4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

     „Návrh" územního plánu Zlaté Hory odpovídá z hlediska obsahové úplnosti obsahu přílo-
hy č. 7 (ve znění před novelou vyhlášky účinnou od 1.1.2013) a článku II bodu 4 a 6, vyhlášky 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci 
územně plánovací činnosti v platném znění. Obsah dokumentace je dle uvedené vyhlášky čle-
něn na Textovou část územního plánu a Odůvodnění územního plánu.  

     Řešení územního plánu Zlaté Hory je v souladu se stavebním zákonem, jeho prováděcími 
předpisy a s cíli a úkoly územního plánování. 

     Řešení územního plánu vychází také z územně analytických podkladů, které obsahují zjiš-
tění a vyhodnocení stavu a vývoje území, stanovené hodnoty, omezení změn v území, limity 
stanovené právními předpisy apod., viz. níže.  

 

Přírodní, sociodemografické, kulturní a urbanistické hodnoty území, limity využití                 
území  

4.1 Přírodní podmínky  

4.1.1 Geomorfologická a geologická charakteristika  

Tvary reliéfu mnohdy významně ovlivňují možnosti využití území a jeho zástavby, např. 
náklady na budování technické infrastruktury, náklady na její údržbu apod. Právě značná 
nadmořská výška zejména Rejvízu (nejvýše položeného sídla ve Slezsku) je příčinou ztížené 
dopravní dostupnosti řešeného území především v zimním období. Nejvyšší nadmořské výšky 
dosahuje řešené území na jihu – v masivu Orlíku (1203 m.n.m), přímo nad městem se tyčí 
Biskupská kupa s rozhlednou (890 m.n.m.). Nejnižší místo se nachází podél Olešnice (cca 355 
m.n.m.) a Zlatého potoka (cca 380 m.n.m.) v místech, kde opouštějí řešené území. 

Okolí města tvoří řada údolí s projevy antropogenní činnosti ve tvarech reliéfu, zejména po 
těžbě drahých kovů v minulosti. Dnes jsou zdrojem značné rekreační atraktivity území (On-
dřejovice – zlatorudné mlýny), stejně jako zachované přírodní tvary reliéfu (Rejvíz – rašeli-
niště s mechovými jezírky). Těžba polymetalických rud na území města byla zastavena rela-
tivně nedávno (v devadesátých letech minulého století) a zůstaly po ní rozsáhlé areály.    

Vlastní zastavěné území Zlatých Hor je mírně členité, zástavba se rozkládá podél toku Zla-
tého potoka s vrstvami sedimentů a úpatními haldami na skalním podloží tvořeném zejména 
fylity, svory a břidlicemi (paleozoickými zvrásněnými horninami), místně se vyskytují vulka-
nické, přeměněné horniny. Členitý reliéf části řešeného území a výrazně členitější horské oko-
lí vytváří atraktivní podmínky pro rozvoj rekreace a bydlení. Geologické podmínky potenci-
álně ovlivňují využití řešeného území. Těžba rud a její případná obnova je závislá do značné 
míry na ekonomických faktorech (cenách kovů) a nelze ji zcela vyloučit. 
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Řešené území se z hlediska geomorfologického členění nachází v následujících geomorfo-
logických jednotkách:  

provincie: Česká vysočina 
subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava 
                   oblast: Jesenická oblast 
                                     celek:  Zlatohorská vrchovina (sever řešeného území) 
                                           podcelek: Bělská pahorkatina 
                                                   okrsek:  Zlatopotoční kotlina 
                                           podcelek: Rejvízská hornatina (jih řešeného území) 
                                                    okrsek: Heřmanovické hřbety 

                                                         okrsek: Zlatochlumský hřbet 

       

                   

4.1.2 Klimatické podmínky 

Většina řešeného území leží v chladné klimatické oblastí CH 7. Léto je zde krátké, mírné 
až chladné, zima chladná, s velkým množstvím sněhu a dlouhá, výrazně v závislosti na nad-
mořské výšce. Roční úhrn srážek na této návětrné straně Hrubého Jeseníku je nadprůměrný. 
Vlastní město Zlaté Hory a sídla v nižších polohách na severu území patří do  klimatické ob-
lasti  mírně teplé MT 7.  

Vybrané klimatické charakteristiky klimatických obl astí 

 CH 7 MT 7 

Počet letních dnů: 10 –30 30-40 
Počet mrazivých dnů: 140 – 160 110-130 
Průměrná teplota v lednu: -3 až -4°C -2 až -3 
Průměrná teplota v červenci: 15 – 16°C 16 – 17°C 
Srážkový úhrn ve vegetačním období: 500 – 600 mm 400 – 450 mm 
Srážkový úhrn v zimním období: 350 – 400 mm 250 – 300 mm 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou: 100-120 60-80 

 

Relativní četnost směru větrů v % 
 S SV V JV J JZ Z SZ klid 
četnost v % 9,7 1,5 1,0 5,6 22,2 16,5 14,2 13,9 15,4 

V řešeném území výrazně převládá jižní, jihozápadní, západní a severozápadní prou-
dění větrů. 
 

 

4.1.3 Nerostné suroviny  

Na řešeném území se nacházejí následující výhradní ložiska, chráněná ložisková území a  
dobývací prostory nerostných surovin: 

- B3 9990001,2 Zlaté Hory – východ (zlato – kov, stříbro – kov, měď – kov, polymeta-
lické rudy, zinek – kov, olovo – kov, dřívější hlubinná těžba, DIAMO s.p., Stráž pod 
Ralskem) 
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- B3 15110000 Zlaté Hory – Hornické skály (měď – kov, měděná ruda, dřívější hlubin-
ná těžba, DIAMO s.p., Stráž pod Ralskem) 

- B3 201901 Ondřejovice (stavební kámen, karbonáty pro zemědělské účely, současná 
povrchová těžba, Českomoravské štěrkovny, a.s., Brno) 

- B3 25290000 Zlaté Hory – Zlatý Potok (štěrkopísky, zlato – kov, štěrkopísky, zlato-
nosná ruda, dosud netěženo, Česká geologická služba – Geofond) 

- CHLÚ 1120000 Zlatohorský rudní revír (zlato – kov, stříbro – kov, měď – kov, po-
lymetalické rudy, zinek – kov, olovo – kov, dřívější hlubinná těžba, DIAMO s.p., Stráž 
pod Ralskem) 

- CHLÚ  20190100 Ondřejovice I. (stavební kámen, karbonáty pro zemědělské účely, 
současná povrchová těžba, Českomoravské štěrkovny, a.s., Brno) 

- CHLÚ 25290000 Zlaté Hory v Jeseníkách (štěrkopísky, zlato – kov, štěrkopísky, zla-
tonosná ruda, dosud netěženo, Česká geologická služba – Geofond) 

- DP 500045 Zlaté Hory – východ (zlato – kov, stříbro – kov, měď – kov, polymetalické 
rudy, zinek – kov, olovo – kov, dřívější hlubinná těžba, DIAMO s.p., Stráž pod Ral-
skem) 

- DP 700494 Ondřejovice (stavební kámen, karbonáty pro zemědělské účely, současná 
povrchová těžba, Českomoravské štěrkovny, a.s., Brno). 

Vysvětlivky : 
B3  výhradní ložisko 
DP  dobývací prostor  
CHLÚ chráněné ložiskové území 

      

     Dále se v řešeném území nacházejí zrušené prognózní zdroje, příp. nebilancovaná lo-
žiska  nerostných surovin, která mají lokální význam. Jde vesměs o ložiska stavebních suro-
vin, která by bylo možno využít na místní stavební práce – např. o ložisko těsnicích materiálů 
(52061000), stavebního kamene (9097400) a kamene pro hrubou a ušlechtilou výrobu ( 
520630001). Dále se v řešeném území nacházejí nebilancovaná ložiska a prognózní zdroje N 
52115000 CU, PL Rejvíz, Q 9121400 Zlaté Hory – Selský les (zlatá ruda) a Q 9344300 VO 
Ondřejovice. Tato ložiska a prognózní zdroje nejsou v grafické části zakreslena.  

     Řešené území se vyznačuje značnou vrtnou prozkoumaností. V minulosti zde byla pro-
vedena řada inženýrsko – geologických a hydrogeologických vrtů, které by pro město mohly 
být podkladem při rozhodování o rozvoji stavebních ploch, příp. při hledání nových vodních 
zdrojů. V oblasti Zlatohorského rudního revíru bylo provedeno několik tisíc ložiskových vrtů. 
Informace o provedených vrtech jsou k dispozici v databázi Geofondu ČR.  

     V řešeném území je třeba respektovat také významné geologické lokality Černé jezero – 
ID 3015, Devon na Rejvízu – ID 816, Dolní Údolí – Strmý – ID 850, Kazatelny – ID 828, 
Rejvíz – ID 824, Rejvíz-Javorový potok – ID 825, Rejvíz – sever – ID 2552, Rejvíz – východ 
– ID 2550 a Starý Rejvíz – Strmý – ID 836. 
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4.1.4 Poddolovaná území, stará důlní díla 

Na řešeném území se nachází řada poddolovaných území,  která jsou pozůstatkem hor-
nické činnosti v minulosti :  

Klíč Název 
lokality 

Plocha 
(ha) 

Stáří díla Přesnost 
lokalizace 

Těžená 
surovina 

Rozsah díla 

4270 Ondřejovice 
v Jeseníkách 1 

28,9 před i po 
1945 

přesná  rudy  systém   

4275 Ondřejovice 
v Jeseníkách 8 

6,8 po r. 1945 přesná rudy systém 

4277 Ondřejovice 
v Jeseníkách 2  

28,0 před i po 
1945 

přesná  rudy  systém  

4286 Ondřejovice 
v Jeseníkách 3 

11,3 před i po 
1945 

přesná  rudy  ojedinělá  

4291 Ondřejovice 
v Jeseníkách 4 – 

Bílý kámen  

6,1 do 19. stol. méně přes-
ná  

rudy  ojedinělá  

4299 Rejvíz 1 0,0 do 19. stol. méně přes-
ná  

rudy  ojedinělá  

4313 Ondřejovice 
v Jeseníkách 6 

7,9 před i po 
1945 

přesná  rudy  ojedinělá  

4825 Ondřejovice 
v Jeseníkách 6 

0,0 do 19. stol. přesná rudy ojedinělá 
 

4826 Ondřejovice 
v Jeseníkách 7 

0,8 do 19. stol. přesná rudy ojedinělá 

4841 Rejvíz 2 5,0 neznámá přesná rudy systém 
 

4842 Rejvíz –               
Ondřejovice 
v Jeseníkách 

4,2 neznámá přesná rudy systém 

4282 Horní Údolí – 
Štola Emil 

4,0 do 19. stol.  přesná  rudy  ojedinělá  

4337 Dolní Údolí  23,6 před i po 
1945 

přesná  rudy  systém   

4346 Zlaté Hory 
v Jeseníkách 12 

12,7 do  
16. stol.  

přesná  rudy  ojedinělá  

4353 Horní Údolí 1– 
Táborské skály  

167,6 před i po 
1945 

přesná  rudy  systém  

4354 Zlaté Hory 
v Jeseníkách 1 

27,2 do 
16. stol.  

přesná  rudy  ojedinělá  

4358 Zlaté Hory 
v Jeseníkách 5 

35,2 do 18. stol.  přesná rudy  systém   

4361 Zlaté Hory 
v Jeseníkách 2 – 

Pingenfeld  

76,6 do  
16. stol.  

přesná rudy  systém  

4362 Zlaté Hory 
v Jeseníkách 3 

22,7 do  
16. stol.  

přesná  rudy  ojedinělá  

4363 Zlaté Hory 
v Jeseníkách 10 

8,5 do 
16. stol.  

přesná  rudy  ojedinělá  
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4367 Zlaté Hory 
v Jeseníkách 7 

134,2 před i po r. 
1945 

přesná  rudy  systém 

4371 Zlaté Hory 
v Jeseníkách 8 

19,3 do 
16. stol.  

přesná  rudy  ojedinělá  

4373 Zlaté hory  
v Jeseníkách 9 

70,7 do 16. stol. přesná rudy ojedinělá 

4334 Horní Údolí 2 0,0 do 19. stol.  nepřesná  rudy  ojedinělá  
  

4374 Zlaté Hory 
v Jeseníkách  

304,4 před i po r. 
1945 

přesná  rudy  systém  

5514 Horní Údolí 3 0,0 do 19. stol. přesná  neznámá  ojedinělá  
5722 Zlaté Hory 

v Jeseníkách 11 
 do 16. stol. přesná  neznámá  ojedinělá  

5758 Jáma                         
Neu Margaretha 

 do 19. stol.  železné 
rudy 

ojedinělá  

 V řešeném území se dále nacházejí stará důlní díla a zálomové oblasti ložisek Zlaté 
Hory – východ, Zlaté Hory – jih a Zlaté Hory – Hornické skály. 

 
 
4.1.5 Sesuvná území 

Na řešeném území se nachází jedno sesuvné území: 

Identifikace (č. sesuvu) :  6999 

Název lokality :   Zlaté Hory  

Klasifikace :   proud  

Aktivita :    potenciální 

V sesuvném území nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy. 

 

 

4.1.6 Přírodní hodnoty  

a) Oblast krajinného rázu a její charakteristiky 

Oblastí krajinného rázu je krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou 
charakteristikou, který se výrazně liší od jiného celku ve všech charakteristikách či v některé 
z nich. Je vymezena hranicí, kterou může být  vizuální horizont, přírodní nebo umělé prvky 
nebo  jiná rozhraní měnících se charakteristik. Pro popis krajinného rázu v řešeném území je 
použit postup, kde jsou podle typických znaků definovány oblasti krajinného rázu. Oblasti 
krajinného rázu vycházejí z geomorfologického členění ČR.  

Za oblast krajinného rázu je možné považovat Zlatohorskou vrchovinu, pro niž je kromě 
reliéfu a lesnatosti určujícím faktorem krajinného rázu uspořádání, poměr a průběh hranic 
mezi lesními porosty a zatravněným bezlesím a také historie těžby a zpracování rud. 
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b) Chráněná krajinná oblast včetně zón 

Západní část řešeného území náleží do Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. 

• Název: CHKO Jeseníky 
• Rozloha lokality: 74000,00 ha 
• Vyhlášeno: výnosem MK ČSR č.j. 9886/1969  
• Charakteristika: CHKO Jeseníky zahrnuje Hrubý Jeseník a přilehlé části Hanušovické 

a Zlatohorské vrchoviny. Reliéf odpovídá členité hornatině s hluboce zaříznutými 
údolími a táhlými zaoblenými hřbety. Geologicky je území tvořeno převážně kyselými 
horninami s nízkým obsahem živin (ruly, svory, fylity). Hlavním zástupcem půd jsou 
kambizemní podzoly, v nejvyšších polohách převládají humuso-železité podzoly místy 
zamokřené a zrašelinělé. Území je z 80% pokryto lesy, převážně druhotnými 
smrčinami nebo bučinami s mozaikovitě zachovalými zbytky přírodních lesů. 
Nejcennější území chráněné krajinné oblasti jsou chráněna ve 4 národních přírodních 
rezervacích (Praděd, Šerák - Keprník, Rejvíz a Rašeliniště Skřítek), 18 přírodních 
rezervacích a 6 přírodních památkách. Jejím posláním je předat krajinu a přírodní 
dědictví v co nejzachovalejším stavu dalším generacím.  

Hospodářské využívání Chráněné krajinné oblasti Jeseníky je diferencováno podle zón od-
stupňované ochrany přírody tak, aby se zlepšoval její přírodní stav a aby byly zachovány a 
vytvářeny optimální ekologické funkce území (§ 225 zákona č. 114/92 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů). Zonace CHKO Jeseníky byla schválena MŽP ČR dne 27.6.1994 pod čj.: 
OOP/2818/94. V řešeném území se nachází III. zóna a v minimální míře je zastoupena IV. 
zóna odstupňované ochrany. 
c) Maloplošná zvláště chráněná území 

V řešeném území jsou vymezena dvě maloplošná zvláště chráněná území – národní pří-
rodní rezervace Rejvíz a přírodní památka Černé jezero. 

Národní přírodní rezervace Rejvíz 

• Rozloha lokality: 331,29 ha 
• Vyhlášeno: Výnosem Ministerstva kultury č. 15.788/55 ze dne 4. 6. 1955 
• Charakteristika: Rejvízská rezervace zahrnuje největší komplex vrchovištního 

rašeliniště, podmáčených smrčin a rašelinných luk na Moravě. Jádro rezervace je díky 
vysoké hladině spodní vody zcela bezlesé a tvoří rozsáhlé aktivní rašeliniště. 
Rašeliniště má dvě části – Malé a Velké mechové jezírko. 
 

Přírodní památka Černé jezero 

• Rozloha lokality: 1,6907 ha 
• Vyhlášeno: Nařízením Okresního úřadu Jeseník č. 3/2001, o vyhlášení přírodní 

památky Černé jezero 
• Charakteristika: Jde o unikátní biotop s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů 

(obojživelníků a plazů) a rostlin v kategorii kriticky ohrožené, silně ohrožené, 
ohrožené. Možnost vzniku genetické banky těchto druhů a jejich rozšíření do oblasti 
Jeseníků. 
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Přechodně chráněná plocha Skalka 

• Rozloha lokality: 0,46 ha 
• Vyhlášeno: Rozhodnutím Městského úřadu Jeseník č.j. MJ/24832/2007/03/OŽP/Do 

ze dne 6. 9. 2007 na dobu od 15. 9. 2007 do 31. 12. 2016 
• Charakteristika: Lokalita v k.ú. Horní Údolí s významnou květenou na vápencové 

skalní stěně – potvrzen výskyt rostlin uvedených v Černém a Červeném seznamu 
cévnatých rostlin. 

 

d) NATURA 2000  

Část řešeného území zasahuje do Ptačí oblasti Jeseníky. 

• Kód lokality: CZ0711017 
• Rozloha lokality: 52204,5600 ha 
• Vyhlášeno: Nařízením vlády č.599/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast 

Jeseníky 
• Charakteristika: Území ptačí oblasti zčásti sleduje hranice CHKO Jeseníky, celkově je 

však její rozloha nižší než rozloha CHKO Jeseníky. Předmětem ochrany ptačí oblasti 
jsou populace jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a chřástala polního (Crex crex) a 
jejich biotopy. Cílem ochrany je zachování a obnova ekosystémů významných pro 
tyto druhy ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro 
zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém u hlediska ochrany.  

 

 Dále se na řešeném území nacházejí Evropsky významné lokality Rejvíz, Štola Marie 
Pomocná, Zlaté Hory – Černé jezero a Zlaté Hory – Zlaté jezero. 

 

Evropsky významná lokalita Rejvíz 

• Kód lokality: CZ0714081 
• Rozloha lokality:  591,3971 ha 
• Vyhlášeno: Nařízením vlády č.132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým se 

stanoví národní seznam evropsky významných lokalit. 
• Charakteristika: druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských 

oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), rašelinný les, aktivní 
vrchoviště, přechodová rašeliniště a třasoviště, lokalita šikoušku zeleného, střevlíka 
hrbolatého 
 

Evropsky významná lokalita Štola Marie Pomocná 

• Kód lokality: CZ0713742 
• Rozloha lokality: 0,0398 ha 
• Vyhlášeno: Nařízením vlády č.132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým se 

stanoví národní seznam evropsky významných lokalit. 
• Charakteristika: lokalita netopýra velkého (Myotis myotis). 
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Evropsky významná lokalita Zlaté Hory – Černé jezero 

• Kód lokality: CZ0713397 
• Rozloha lokality:  235,0636 ha 
• Vyhlášeno: Nařízením vlády č.132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým se 

stanoví národní seznam evropsky významných lokalit. 
• Charakteristika: lokalita čolka karpatského (Lissotriton montandoni). 

 

Evropsky významná lokalita Zlaté Hory – Zlaté jezero 

• Kód lokality: CZ0713398 
• Rozloha lokality:  25,758 ha 
• Vyhlášeno: Nařízením vlády č.132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterým se 

stanoví národní seznam evropsky významných lokalit. 
• Charakteristika: lokalita kuňky žlutobřiché (Bombina variegata). 

 
 

 e) Památné stromy  
V řešeném území se nacházejí následující památné stromy : 

Zlaté Hory v Jeseníkách 

- Dub červený ve Zlatých Horách (dub letní – Quercus rubra), parc. č. 1714, vyhlášen 4. 1. 
2002 

- Kaštan u Velobelu (jírovec maďal – Aesculus hippocastanum), parc. č. 139, vyhlášen 
6.12.2005 

- Kaštany u kostela (jírovec maďal – Aesculus hippocastanum), parc. č. 82, vyhlášeny 
18.12.2003 

- Lípa malolistá (lípa srdčitá – Tilia cordata), parc. č. 522, vyhlášena 16.3.1973 

- Lípa srdčitá (lípa srdčitá – Tilia cordata), parc. č. 2208/11, vyhlášena 16.3.1973 

Ondřejovice v Jeseníkách 

- Buk, dub a tis v Ondřejovickém parku (buk lesní – Fagus sylvatica, dub – Quercus, Tis 
červěný – Taxus baccata), parc.č. 330/1, vyhlášeny 14.8.2002 

- Dub letní (dub letní – Quercus robur), parc.č. 2079/1, vyhlášen 16.3.1973 

- Dub u Salisova (dub letní – Quercus robur), parc. č. 1267, vyhlášen 23.10.2005 

- Jasan v Ondřejovickém parku (jasan ztepilý – Fraxinus excelsior), parc. č. 330/1, vyhlá-
šen 12.8.2002 

- Smrk na Javorné (smrk ztepilý – Picea abies), parc. č. 1443, 1362, vyhlášen 20.10.2005 – 
není zaznačen v grafické části 

- Tis v Ondřejovickém parku (tis červený – Taxus baccata), parc.č. 330/1, vyhlášen 
14.8.2002 

- Trnovník akát Javorná (trnovník akát – Robina pseudoacacia), parc. č. 2152. 

Kromě vlastního stromu se ochranný režim vztahuje i na ochranné pásmo ve tvaru kruhu, 
se středem uprostřed kmene a poloměrem rovnajícím se desetinásobku průměru kmene ve 
výčetní výšce (130 cm nad zemí), pokud není rozhodnutím stanoveno jinak. V tomto pásmu 
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není povolena pro strom žádná škodlivá činnost jako stavby, terénní úpravy, odvodnění, che-
mizace apod.  

 
f) Významné krajinné prvky  

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mají zvláštní postavení významné krajinné prvky – 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický 
vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou obecně 
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které pří-
slušný orgán ochrany přírody zaregistrují podle §6 zákona.  

Významné krajinné prvky musí být chráněny před poškozením a ničením. Využívají se 
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich 
stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného 
krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, 
kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové 
zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, 
odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. 

Dle informací z Městského úřadu Jeseník, odboru životního prostředí, se v řešeném území 
nevyskytují registrované významné krajinné prvky. 

 

4.2 Životní prostředí  

4.2.1 Znečištění ovzduší  

Znečištění ovzduší je obvykle nejvýraznějším problémem z hlediska  ochrany životního 
prostředí. Menší vliv na kvalitu ovzduší v řešeném území mají velké zdroje znečištění 
v regionu (Ostravsko). Rozhodující jsou velké místní zdroje, doprava, částečně i místní malé 
zdroje znečištění a doprava. V průběhu 90. let 20. století bylo v regionu zaznamenáno vý-
znamné snížení koncentrací škodlivin v přízemních vrstvách atmosféry i emisí vypouštěných 
ze stacionárních zdrojů. Na celkovém sestupném trendu množství emisí ze zdrojů znečišťová-
ní se vedle postupných hospodářských změn výrazně projevila řada opatření ke snížení emisí 
realizovaných provozovateli zdrojů a postupná změna palivové základny u všech kategorií 
stacionárních zdrojů. Na druhé straně se stále významněji projevují negativní dopady dopravy 
na kvalitu ovzduší, tak je tomu i ve vlastním řešeném území.  

V roce 2004 bylo vydáno Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vydává Integrovaný 
program snižování emisí Olomouckého kraje. Program snižování emisí Olomouckého kraje je 
dále aktualizován a vyhodnocován. Na tento program by měly navazovat i místní programy 
snižování emisí znečišťujících látek na úrovni obcí.  

Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP (Věstník MŽP č.6/rok2009) o vymezení ob-
lastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) nepatří řešené území k oblastem se zhoršenou 
kvalitou ovzduší, nedochází zde k překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí.   

S ohledem na širší vývoj a stávající poměrně příznivou situaci z hlediska kvality ovzduší je 
nezbytné využívat možností k zachování a eventuálnímu zlepšení kvality ovzduší, zejména 
přiměřeně posuzovat povolování umístění dalších zdrojů znečištění ovzduší v řešeném území, 
prosazovat optimální řešení v oblasti dopravy (zkvalitnění a přiměřená údržba komunikací, 
zpevněných ploch, výsadba ochranné zeleně) a novou bytovou výstavbu lokalizovat  mimo 
inverzní málo provětrávané sníženiny a dna údolí. 
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4.2.2 Radonové riziko 

Geologické podloží České republiky je z více než dvou třetin tvořeno metamorfovanými a 
magmatickými horninami. Z toho vyplývá, že radonu pocházejícímu z geologického podloží a 
odtud pronikajícímu do objektů je nutno věnovat zvýšenou pozornost. 

Radon může pronikat do objektů jednak z hornin a zemin, které vycházejí na povrch v je-
jich základech, jednak z pitné vody, dodávané do objektů a ze stavebních materiálů, jejichž 
základem jsou obvykle přírodní materiály. Stavební materiály jsou však v současnosti sledo-
vány z hlediska radioaktivity, případy jejich použití z minulosti jsou známy, a proto je prav-
děpodobnost přítomnosti radonu z nich podstatně menší než z geologického podloží. Rovněž 
zdroje pitné vody jsou v současnosti sledovány z hlediska koncentrace radonu, a proto je malá 
pravděpodobnost, že by radon unikající z vody dodávané do objektů mohl výraznějším způ-
sobem ovlivnit objemovou aktivitu radonu v objektu. Hlavním zdrojem radonu tedy zůstává 
geologické podloží. 

Koncentrace uranu v jednotlivých typech hornin se velmi liší. Obecně lze říci, že v usaze-
ných, sedimentárních horninách se setkáváme s nižšími koncentracemi uranu než v horninách 
přeměněných, metamorfovaných tlakem a teplotou během dlouhé geologické historie jejich 
vzniku. Nejvyšší koncentrace uranu jsou obvyklé ve vyvřelých, magmatických horninách, 
jako jsou např. žuly, protože primárně již v době svého vzniku byly obohaceny uranem. Se-
dimentární horniny, které vznikají usazením starších metamorfovaných a magmatických hor-
nin, jsou však tvořeny minerály z těchto hornin pocházejících, a proto nelze vyloučit, že při 
jejich vzniku došlo k lokálnímu nahromadění minerálů s vyšším obsahem uranu. S tím souvi-
sejí také hodnoty objemové aktivity radonu v těchto typech hornin.  

Orientační zatřídění větších území do kategorie radonového indexu lze provést na základě 
údajů z odvozených map radonového indexu. Podklad mapy vyjadřuje radonové riziko klasi-
fikované třemi základními kategoriemi (nízké, střední a vysoké riziko) a jednou přechodnou 
kategorií (nízké až střední riziko pro nehomogenní kvartérní sedimenty). 

Dle mapy radonového indexu lze konstatovat, že na řešeném území převládá kategorie 
středního radonového indexu, která se prolíná s přechodovou a nízkou kategorií radono-
vého indexu. Podloží horniny klasifikované přechodným indexem (převažující v řešeném 
území podél vodních toků) mají sice vyšší objemovou aktivitu radonu než horniny klasifiko-
vané nízkým indexem, ale radon díky nižší propustnosti a přítomnosti jílovitého pokryvu mé-
ně proniká do objektu.  Střední kategorie zcela dominuje v lesní krajině. 

 

Při používání Odvozené mapy radonového rizika je třeba dbát následujícího upozornění: 

• Kategorie radonového rizika, vyznačené v mapě, se týkají radonu pocházejícího z 
geologického podloží. I když existuje závislost mezi objemovými aktivitami radonu v půdě a 
uvnitř objektu, je nutno si uvědomit, že zdrojem radonového rizika uvnitř objektu mohou být i 
stavební materiály, které nemají žádný vztah k lokální geologické situaci. 

• Rozdělení území do kategorií radonového rizika má pravděpodobnostní charakter. Je 
to způsobeno především vysokou plošnou variabilitou objemových aktivit radonu, závislou na 
řadě geologických i negeologických faktorů. 

• Při stanovení kategorie přímým měřením objemové aktivity radonu v půdním vzduchu 
je respektováno zařazení plochy podle největších zjištěných hodnot. Vyšší kategorie je 
stanovena i v případech geologické predispozice území k akumulaci radonu (např. materiál 
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říčních teras a s vysokým podílem valounů granitoidů, propustný pokryv na přirozeně 
radioaktivních horninách). 

• Podrobné posouzení radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách vyžaduje přímé 
měření objemové aktivity radonu v detailním měřítku. Údaje z mapy slouží k vymezení 
rizikových oblastí, nikoliv však jako přímý a jediný podklad pro detailní interpretaci 
radonového rizika na jednotlivých stavebních plochách. 
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4.3 Demografie    

4.3.1 Sociodemografické podmínky  

Soudržnost společenství obyvatel území, jako jeden z tří hlavních předpokladů udržitel-
ného rozvoje území, odráží především sociodemografické podmínky území. Obyvatelstvo, 
jeho bydlení a zaměstnanost (podmínky pro hospodářský rozvoj území) tvoří vzájemně propo-
jený systém osídlení, který se v zastavěném území i volné krajině postupně vyvíjí.  

V každém území existují jednotlivé přírodní a antropogenní rozvojové a omezující faktory.  
Zaměstnanosti, přesněji migraci obyvatel za prací (především v měřítku regionů pohybu za 
prací), je přikládán obvykle největší význam pro rozvoj sídel a dlouhodobý vývoj počtu oby-
vatel. Dále většinou následují dopravní poloha, vybavenost sídla, kvalita rekreačního a obyt-
ného prostředí a další faktory. Jejich význam – váha - se může různit podle konkrétních pod-
mínek území. Rekreační atraktivita řešeného území se stává stále významnějším faktorem 
rozvoje jeho jednotlivých sídel. Výhledově může růst i vliv stále větší otevřenosti státní hra-
nice. 

    Hlavním cílem této části územního plánu je stanovení reálné prognózy vývoje počtu obyva-
tel ve střednědobém období a odvození rozsahu nové bytové výstavby včetně její redukce s 
ohledem na očekávanou koupěschopnou poptávku po bydlení v  regionu. Tato prognóza je 
výchozí pro bilanci přiměřeného návrhu nových ploch pro výstavbu, návrhu technického vy-
bavení a posuzování vybavenosti města.  

Pro vývoj počtu obyvatel města Zlaté Hory byly rozhodující následující skutečnosti: 

- Historicky podmíněný rozvoj osídlení v závislosti na těžbě kovů a důsledky druhé světové 
války, které vyvolaly výrazný pokles počtu obyvatel; po druhé světové válce došlo k zá-
sadní změně populace.  

- Ekonomicky rozporuplný vývoj regionu v minulosti, v současnosti výrazně omezený pro-
blémy transformace zemědělské a průmyslové výroby a velkou nezaměstnaností – přede-
vším v regionu Javornicka, ale i vlastního Zlatohorska. 

- Nepříznivá dopravní poloha u státní hranice, avšak v rekreačně stále atraktivnější krajině.  

Vybrané údaje o dlouhodobém vývoji počtu obyvatel ve Zlatých Horách  (od r. 1869 – první-
ho moderního sčítání) poskytuje následující tabulka: 

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel (zdroj: ČSÚ)  

   skutečnost prognóza 
rok 1869 1900 1930 1950 1961 1980 1991 2001 2011

* 
2025 

  obyvatel 8135 7872 7617 3334 3879 4556 4550 4507 4103 cca 3900-
4000 

* podle sdělení města 

Vývoj počtu obyvatel v minulosti vykazoval dlouhodobý pokles, který prohloubily důsled-
ky druhé světové války. Až do devadesátých let minulého století počet obyvatel města rostl, 
v současnosti s mírnými výkyvy klesá; tento pokles je do značné míry způsoben „stárnutím 
sídlišť“ ve městě a poklesem počtu osob v bytě zejména v panelové zástavbě.  
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Vývoj počtu obyvatel po r. 2000  (zdroj: ČSÚ) 

rok stav 1.1. narození zemřelí 
přistě-
hovaní 

vystěho-
vaní 

přiroze-
ná měna 

migrace 
změna 
celkem 

2001 4 499 38 37 90 99 1 -9 -8 
2002 4 491 32 42 107 127 -10 -20 -30 
2003 4 461 33 42 78 84 -9 -6 -15 
2004 4 446 26 51 62 90 -25 -28 -53 
2005 4 393 39 46 80 84 -7 -4 -11 
2006 4 382 44 58 105 110 -14 -5 -19 
2007 4 363 47 41 69 135 6 -66 -60 
2008 4 303 32 52 55 93 -20 -38 -58 
2009 4 245 26 59 54 98 -33 -44 -77 
2010 4 168 33 47 40 94 -14 -54 -68 
2011 4 100 

průměr 35 48 74 101 -13 -27 -40 
 

 
 
Řešené území mělo v r. 2001 poměrně dobrou věkovou strukturu obyvatel, podíl obyvatel 

v předproduktivním věku (dětí 0–14 let) byl v r. 2001 18,1 % (v okrese Jeseník 17,7 %). Podíl 
osob v poproduktivním věku (nad 60 let) byl 15,2 %, při srovnatelném průměru okresu 15,9 
%. Počet dětí 0-14 let poklesl z 817 v r.2001 na 526 v r.2009.  Do budoucna je nutno očekávat 
další pokles podílu i počtu dětí (nároků na kapacity škol) a růst podílu osob v poproduktivním 
věku. 
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Věková struktura obyvatel (podle definitivních výsledků sčítání z r. 2001) 

územní             
jednotka 

obyvatel 
celkem 

věková skupina 0-14 věková skupina 60+ nezjištěno průměrný 
věk obyvatel podíl v % obyvatel podíl v % 

ČR 10230060 1654862 16,2 % 1883783 18,4 % 3483 39 
okres Jeseník 42413 7496 17,7 % 6759 15,9 % 5 37 
Zlaté Hory 4507 817 18,1 % 684 15,2 % 0 37 

Dolní Údolí 19 0 0,0 % 10 52,6 % 0 61 
Horní Údolí 30 9 30,0 % 7 23,3 % 0 38 
Ondřejovice 277 39 14,1 % 50 18,1 % 0 38 

Rejvíz 66 10 15,2 % 13 19,7 % 0 40 
Rožmitál 50 10 20,0 % 12 24,0 % 0 40 
Salisov 45 13 28,9 % 6 13,3 % 0 34 

Zlaté Hory 4020 736 18,3 % 586 14,6 % 0 37 

Pro období do r. 2025 je možno předpokládat mírný pokles (později stagnaci) na 
úroveň cca 4000 trvale bydlících obyvatel. Uvažovaný vývoj není příznivý, je podmíněn jak 
zlepšením atraktivity bydlení ve městě, tak zlepšením nabídky pracovních míst v regionu  a 
ukončením procesu „stárnutí sídlišť“.  
 

 

4.3.2 Hospodářské podmínky 

   Hospodářské podmínky regionu jsou obvykle rozhodujícím faktorem pro další vývoj jednot-
livých sídel – měst a obcí. Částečně je tomu tak i v řešeném území, zejména ve výrazné vazbě 
na město Jeseník.  Možnosti rozvoje podnikání ve Zlatých Horách jsou omezené, existují 
zejména v návaznosti na rozvoj průmyslu do r. 1990, řemesel, služeb, rekreace a cestovního 
ruchu.  

Ekonomická aktivita obyvatel, pohyb za prací a do škol 
(podle definitivních výsledků sčítání z r. 2001) 
územní  
jednotka 

ekonomicky 
 aktivní 

nezaměstnaní ekonomicky  
aktivní 

v zemědělství 

vyjíždějící  
za prací  

 
celkem  v % abs. míra v % abs. v % abs. v % 

ČR 5253400 51 % 486937 9,3 % 230475 4,4 % 4287908 42 % 
okres Jeseník 21765 51 % 3125 14,4 % 1500 6,9 % 8145 37 % 
Zlaté Hory 2282 51 % 451 19,8 % 132 5,8 % 629 28 % 

Dolní Údolí 6 32 % 2 33,3 % 0 0,0 % 2 33 % 
Horní Údolí 11 37 % 5 45,5 % 2 18,2 % 0 0 % 
Ondřejovice 138 50 % 32 23,2 % 22 15,9 % 42 30 % 

Rejvíz 33 50 % 3 9,1 % 8 24,2 % 10 30 % 
Rožmitál 21 42 % 4 19,0 % 4 19,0 % 3 14 % 
Salisov 19 42 % 6 31,6 % 4 21,1 % 4 21 % 

Zlaté Hory 2054 51 % 399 19,4 % 92 4,5 % 568 28 % 
 

Mimo řešené území vyjíždělo v r. 2001 za prací celkem 629 osob, rozsah vyjížďky je 
ovlivněn omezenou dopravní dostupností. Saldo pohybu za prací bylo mírně záporně – 100 
osob. V r. 2001 bylo podle výsledků sčítání vykazováno 2282 ekonomicky aktivních obyva-
tel. Počet pracovních míst v řešeném území je cca 1600. 
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V samotném řešeném území vykazuje nezaměstnanost nadprůměrnou úroveň (v lednu 
2010 bylo v řešeném území 358  nezaměstnaných osob, tj. míra nezaměstnanosti byla  15,7 
%, v okrese Jeseník 19,2 %, při průměru ČR 9,8 %).  
 
     Vysoká míra nezaměstnanosti v okrese Jeseník (regionu pohybu za prací) je omezují-
cím faktorem dlouhodobého rozvoje řešeného území.  Okres Jeseník patří z hlediska dlou-
hodobé úrovně nezaměstnanosti k výrazně postiženým okresům v rámci celé České republiky, 
v rámci tohoto okresu se jedná především o region Javornicka a Zlatohorska. Z hlediska klasi-
fikace podle typů regionů patří okres Jeseník k regionům hospodářsky slabým. Typy regionů 
se soustředěnou podporou státu jsou vymezeny v § 4 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Nízká mzdová úroveň okresu Jeseník 
(dlouhodobě mezi posledními 10 okresy ČR) dále prohlubuje sociálně ekonomické problémy 
řešeného území.   

 

4.3.3 Bydlení  

V řešeném území bylo v r. 1991 1615 bytů, z toho 1525 trvale obydlených bytů a 90 neo-
bydlených. Podle definitivních výsledků ze sčítání v r. 2001 už zde bylo 1897 bytů, z toho 
1598 trvale obydlených a 299 neobydlených, 688 bytů bylo v bytových domech. 

Většina neobydlených bytů byla v rodinných domech; růst počtu neobydlených bytů je po 
r. 1991 obvyklý, výrazně však k němu přispěla rekreační funkce řešeného území, kde bylo v r. 
1991 evidováno 219 individuálních rekreačních objektů, z toho 146 vyčleněných rekreačních 
chalup. Je možno předpokládat, že velká část bytů ve vykazovaných neobydlených bytech 
slouží k široce pojatému druhému bydlení.  

Celkově je v současnosti v řešeném území odhadováno cca 470 jednotek druhého byd-
lení (rekreačních chat, chalup, neobydlených bytů; cca 250 objektů individuální rekreace je 
vykazováno městem).    
 
Základní charakteristiky bytového fondu v řešeném území v r. 2001  
(podle definitivních výsledků sčítání) 
územní jednotka 
město –  
část města 

byty 
celkem 

trvale obydlené neobydlené byty 

celkem v rodinných 
domech 

v bytových 
domech 

celkem neobydle-
ných 

k rekreaci 

ČR 4366293 3827678 1632131 2160730 538615 12,3 % 175225 
okres Jeseník 16164 14530 6906 7338 1634 10,1 % 520 
Zlaté Hory 1897 1598 688 893 299 15,8 % 154 

Dolní Údolí 47 11 11 0 36 76,6 % 35 
Horní Údolí 35 11 11 0 24 68,6 % 24 
Ondřejovice 153 99 84 15 54 35,3 % 50 

Rejvíz 61 22 21 0 39 63,9 % 7 
Rožmitál 21 17 17 0 4 19,0 % 3 
Salisov 30 13 13 0 17 56,7 % 17 

Zlaté Hory 1550 1425 531 878 125 8,1 % 18 

V období  let 2001 – 2009 bylo v řešeném území získáno cca 60 bytů, počet dokončených 
bytů v jednotlivých letech však výrazně kolísá, je ovlivněn podporou bytové výstavby měs-
tem. 
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Dokončené byty v posledních letech  

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
dokončené 
byty 20 1 22 4 1 0 1 2 6 

Potřeba nových bytů závisí na následujících skutečnostech: 

- Na velikosti odpadu bytů, přitom vlastní demolice tvoří pouze malou část odpadu bytů.  
Většina odpadu vzniká pouze formálně, v rámci rekonstrukce a modernizace bytů nebo z 
jiných důvodů (vynětí z bytového fondu pro podnikání, faktické slučování bytů – přede-
vším v rodinných domech, využitím bytů pro druhé bydlení – rekreaci apod.). Odpad bytů 
je odhadován na cca 0,2 – 0,3 % z výchozího počtu bytů ročně, což je výrazně nižší hod-
nota než v minulosti obvyklé 1 % z výchozího počtu bytů ročně. 

- V řešeném území dojde k růstu počtu domácností i při eventuální stagnaci počtu oby-
vatel, především díky dalšímu poklesu jejich průměrné velikosti (růstu podílu jednočlen-
ných domácností starších osob, ale i mladých samostatně žijících jednotlivců apod.). 
Omezený tlak na potřebu nových bytů bude mít i soužití domácností. V řešeném území je 
však nutno posuzovat tento faktor opatrně, tlak na snížení soužití bude výrazně menší 
ve vesnických sídlech než v městské zástavbě. Soužití domácností má i mnohé kladné 
stránky, např. snížení potřeb sociálně zdravotní péče, posílení sociální kooperativnosti 
obyvatel apod. Z uvedeného hlediska vznikne potřeba více než 8 bytů ročně. 

- Na změně počtu obyvatel – na předpokládaném mírném poklesu počtu obyvatel.   

Především demograficky stanovená „ideální“ potřeba cca 10 – 12 bytů ročně nebude s 
největší pravděpodobností do r. 2025 uspokojena, což je dáno především omezenou kou-
pěschopnou poptávkou, možnostmi dotací v oblasti bydlení apod. To s největší pravděpodob-
ností povede k dalšímu mírnému poklesu počtu obyvatel, který však v mnoha městech ČR 
není neobvyklý. Reálným cílem může být získání cca 120 – 160 nových bytů do roku 2025. 
V případě rekreačních sídel však nelze zaručit, že nové byty (rodinné domy) budou využívány 
k trvalému bydlení. 

Asi v 1/4 případů je možno uvažovat s intenzifikací využití stávajícího stavebního fondu, 
s nástavbami, přístavbami apod. bez nároku na zastavitelné plochy vymezené v územním plá-
nu.  Na druhé straně bude poptávku po nových plochách zvyšovat zájem o druhé (rekreační) 
bydlení, který je v individuální podobě obtížně předvídatelný. Zároveň je nutno vymezit do-
statečné plošné rezervy v rozsahu 50 – 100 % potřebných ploch. V řešeném území nelze vy-
loučit zájem investorů o rozsáhlejší výstavbu; tyto rezervy je možno chápat i jako formu pod-
pory bytové výstavby. 
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Bilance vývoje počtu obyvatel a bytů v řešeném území 

město – část 
města 

obyvatel obydlených bytů úbytek  bytů 

 rok 2011 2025 2011 2025 do r. 2025 
Zlaté Hory 4103 4000 1640 1720 30 

Dolní Údolí 22 25-30 12 15-20 1-2 
Horní Údolí 11 15-20 8 10-15 1 
Ondřejovice 306 330 110 120 5 

Rejvíz 85 90 30 35 1-3 
Rožmitál 42 40-45 17 20 1-2 
Salisov 32 30-35 13 15 1-2 

Zlaté Hory 3605 3460 1450 1500 20 
 
 
 město – část 
města 

nových bytů do r.2025 druhé bydlení 
v bytových domech 

(BD) 
v rodinných domech 

(RD) 
obytných jednotek 
r.2011 r.2025 

Zlaté Hory 60 (60) 100 (80) 470 cca 490 
Dolní Údolí - 5-8 60 60-65 
Horní Údolí - 2-5 50 50-55 
Ondřejovice - 30-35 80 85 

Rejvíz - 5-10 60 60-65 
Rožmitál - 0 10 10-15 
Salisov - 1 30 30-35 

Zlaté Hory 60 (60) 50 (40) 180 190 

Údaje v závorkách odpovídají očekávanému počtu bytů realizovaných na plochách vymeze-
ných v územním plánu jako zastavitelné. Mírný nárůst druhého bydlení o cca 20 bytů se reali-
zuje zejména formou „odpadu“ obydlených bytů.  

 

 

4.4 Kulturní a historické hodnoty území  

Minulost řešeného území je spjata s rýžováním a dobýváním zlata a rud. 

Zlaté Hory byly založeny kolem roku 1224 německými horníky, kteří sem byli povolání 
dobývat zlato, jako hornická ves s charakteristickým ulicovým půdorysem. Roku 1306 byla 
ves povýšena na město. 

Historické jádro města se zachovalo v poměrně málo narušené podobě jak půdorysu, tak i 
vlastní zástavby. Jedním z jeho nejtypičtějších prvků je dochovaná středověká parcelace, po-
cházející pravděpodobně z 15. století – dodnes se zachovaly zbytky dispozic s klenutými 
sklepními prostory, někdy i renesanční klenuté prostory přízemí. Vlastní objekty byly zničeny 
velkými požáry v r. 1560, koncem 17. a počátkem 18. století. Objekty byly přestavovány a 
začátkem 18. století dostávají nová průčelí barokního a klasicistního charakteru, které se lec-
kde zachovaly dodnes. V roce 1698 byla postavena impozantní budova tzv. staré pošty. 

Kvalita a vysoká historická, urbanistická a architektonická hodnota historického jádra 
města byla důvodem pro jeho vyhlášení za městskou památkovou zónu (vyhláška MK ČR č. 
476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny). 
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V řešeném území se nachází řada objektů zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých 
kulturních památek ČR. 

 

Nemovité kulturní památky na k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách: 

13834/8 – 213 farní kostel Nanebevzetí P. Marie 

 Kostelní ulice, parc. č. 1, stav. 

 Monumentální jednolodní architektura gotického založení. Obnoveno po 
požáru v letech 1699 – 1702, pak po dalším požáru v roce 1833. V roce 
1780 přistavěna kaple sv. Josefa. Vstup upraven v roce 1934. Nástropní 
malba malířů Templera a Brendela. 

 

16916/8-214 špitální kostel sv. Kříže 

Polská ulice, parc. č. 134, stav. 

Jednolodní barokní stavba z roku 1764, znovu vybudována ve slohu slez-
ského baroka na místě požárem zničeného kostelíka sv. Kříže. 

 

30914/8-219      městský dům čp. 22 

náměstí Svobody, parc. č. 21, stav. 

Velmi kvalitní městský dům s renesančním jádrem ze třetí čtvrtiny 16. stole-
tí s částečně dochovanou dispozicí dokládající původní zástavbu města. 
Menší úpravy z 1. pol. 19. století včetně fasády. 

 

32009/8-212     budova radnice čp. 80 

náměstí Svobody, parc. č. 357/1, stav. 

Architektura s renesančním jádrem, obnovena na přelomu 18. a 19. století. 
Doklad zástavby města z počátku 19. století. 

 

35195/8-222      městský dům čp. 87 

náměstí Svobody, parc. č. 401, stav. 

Městský dům s jádrem pravděpodobně barokním, přestavěn po roce 1900, 
doklad zástavby náměstí v 19. století. 

 

39233/8-221      městský dům čp. 88 

náměstí Svobody, parc. č. 402, stav. 

Mimořádně hodnotný dům s gotickým jádrem, přestavěn renesančně v 16. 
století. Úpravy v 1. polovině 19. století a později. Doklad původní zástavby 
náměstí. 
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33313/8-220      městský dům čp. 89 

náměstí Svobody, parc. č. 403, stav. 

Městský dům renesančního založení, ve své dnešní podobě z poloviny 19. 
století, tvoří součást historické zástavby náměstí. 

 

21360/8-218      městský dům čp. 93 

náměstí Svobody, parc. č. 406, stav. 

Hodnotný městský dům z 1. poloviny 19. století, tvoří součást historické zá-
stavby města. 

 

31420/8-217      městský dům čp. 94 (stará pošta) 

náměstí Svobody, parc. č. 411, stav. 

Mimořádně hodnotný městský dům s renesančním jádrem, s fasádou z doby 
kolem r. 1700, dokládající starou zástavbu města, sjednocenou na rozhraní 
18. a 19. století. 

 

39839/8-216      městský dům čp. 95 

náměstí Svobody, parc. č. 414, stav. 

Městský dům s renesančním jádrem z roku 1676, dokládající starou zástav-
bu města, sjednocenou na rozhraní 18. a 19. století. 

 

21413/8-2735      městský dům čp. 67 

Palackého ulice, parc. č. 297, stav. 

Hodnotný městský dům z 1. poloviny 19. století, dokládající úpravu města 
na počátku 19. století. 

 

17751/8-223      socha sv. Josefa Pěstouna 

náměstí Svobody 

Hodnotná barokní plastika z roku 1731, renovovaná v r. 1851, uplatňující se 
zároveň jako urbanistický prvek. 

 

12672/8-3835      soubor dvou hrobek rodiny Försterů   

Na hřbitově, parc. č. 1478/2  

 Ojedinělá náhrobní architektura vynikající výtvarné a architektonické úrov-
ně. 
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101026       dům č.p. 15 (bývalá fara) a zbytky obranné zdi   

 Kostelní ul., parc. č. 4 st., 5 

Vzácně dochovaný barokní dům se zachovanou dispozicí a řadou architek-
tonických detailů v exteriéru i interiéru. Zbytky obranné zdi z 15. Století.  

 

103087      dům č.p. 18 měšťanský dům 

náměstí Svobody, parc. č. 487/1 st. 

 

37515/8-3028      rudný důl M ěkké doly  

Lesíky od železniční stanice Zlaté Hory, přes kótu 433 ke Skřivánkovskému 
potoku na státní hranici. 

Rýžovnické práce z doby předhistorické, nejvýznamnější z 15. a 16. století. 

 

32462/8-224 zbytky hradu Edelstein 

JZ od města na zalesněném ostrohu. Hrad založen ve 13. století, zničen 
v roce 1467. Památka historická, důležitá svým významem v dějinách města 
i kraje. 

 

11874/8-3194 kaplička 

v blízkosti čp. 233, po levé straně, silnice k Heřmanovicím, parc. č. 739/1, 
stav. 

Malebná drobná architekura z 1. poloviny 19. století s přežívajícími barok-
ními prvky. 

 

24052/8-215 kaple sv. Rocha  

JV od města na návrší, parc. č. 2908, stav. 

Jednolodní barokní stavba z 18. století se středověkým jádrem. Architektura 
působivá svou jednoduchostí a polohou. 

 

12901/8-3845 rudný důl Sarkander a Barbora  

na JV svahu Příčného vrchu asi 0,5 km JV pod Hornickými skalami,                
parc. č. 3157/1, les 

Technická památka. Původně středověké důlní dílo s pozdějšími exploata-
cemi v 19. století. Významný doklad těžby ve zlatohorském revíru. 
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12896/8-3841 rudný důl Panna Marie Pomocná I.  

                            v lese na svahu Příčného vrchu, v blízkosti kostela P. Marie Pomocné,   
parc. č. 3157/1, les 

Středověké důlní dílo s exploatacemi naposledy v 50. letech 20. století. 
Technická památka. Významný doklad těžby ve zlatohorském revíru. 

 

12897/8-3842 rudný důl Panna Marie Pomocná III. 

                            v lese na svahu SV svahu Příčného vrchu v blízkosti kostela P. Marie Po-
mocné, parc. č. 3157/1, les 

Středověké důlní dílo s exploatacemi naposledy v 50. letech 20. století. 
Technická památka. Významný doklad těžby ve zlatohorském revíru. 

 

12900/8-3839 rudný důl M ěděná štola 

v lese vpravo při silnici ze Zlatých Hor do Heřmanovic, asi 1 km za Zlatými 
Horami, v blízkosti poutní křížové cesty P. Marie Pomocné, parc. č. 3157/1, 
les 

Technická památka. Původně středověké důlní dílo s pozdějšími exploata-
cemi v 19. století. Významný doklad těžby ve zlatohorském revíru. 

 

12894/8-3844 rudný důl Poštovní štola 

                             ústí štoly v lese při silnici z Heřmanovic do Zlatých Hor, vlevo nad silnicí 
(v místě serpentinového klesání) asi 3,5 km za Heřmanovicemi, parc. č. 
3157/1, les 

Středověké důlní dílo s dalšími exploatacemi v 18. a 19. století. Technická 
památka. Významný doklad těžby ve zlatohorském revíru. 

 

Návrh bývalý hřbitov kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie s náhrobky, 
ohradní zdí, přístupovým schodištěm se sochou Panny Marie Immacu-
laty a sv. Jana Nepomuckého 

 parc. č. 2/1, 2/2, 83/1 

  

Horní a Dolní Údolí vděčí za svůj vznik rudnému bohatství na Příčném vrchu. Horní Údo-
lí bylo ve 2. polovině 17. století největší hornickou obcí na Jesenicku. 

Zastavěná část Horního Údolí a navazující jižní část zástavby Dolního Údolí byla vyhláš-
kou č. 413/2004 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a je-
jich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu prohlášena za vesnic-
kou památkovou zónu Údolí. Jde o nepravidelnou zástavbu horského typu, s dobře docho-
vanou dřevěnou architekturou převážně z 19. století, nenarušenou nevhodnými dostavbami.  
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Nemovité kulturní památky na k. ú. Horní Údolí: 

39626/8-3087 chalupa čp. 3         parc. č. 4, stav. 

Roubená lidová architektura z 19. století okapové orientace, komorochlévo-
vý typ. Součást ojediněle dochovaného souboru architektury v jesenické ob-
lasti. 

 

25681/8-3088 chalupa čp. 7           parc. č. 20, stav. 

Roubená lidová architektura z 19. století, součást ojediněle dochovaného 
souboru architektury v jesenické oblasti. 

 

19901/8-3093 chalupa čp. 21          parc. č. 73, stav. 

Roubená lidová architektura z 19. století, součást ojediněle dochovaného 
souboru architektury v jesenické oblasti. 

 

33139/8-3107 chalupa čp. 108           parc. č. 49, stav. 

Roubená lidová architektura z 19. století, součást ojediněle dochovaného 
souboru architektury v jesenické oblasti. 

 

28053/8-3109 chalupa čp. 24            parc. č. 68, stav. 

Roubená lidová architektura z 19. století, součást ojediněle dochovaného 
souboru architektury v jesenické oblasti. 

 

34485/8-3110 chalupa čp. 23           parc. č. 77, stav. 

Roubená lidová architektura z 19. století, součást ojediněle dochovaného 
souboru architektury v jesenické oblasti. 

 

42192/8-2736 krucifix       parc. č. 141, ost. pl. 

Práce významného sochaře v regionu, který v této oblasti žil, pracoval a měl 
zde dílnu, Bernarda Kutzera, z roku 1822. 

 

50117/9 – 106  socha sv. Floriána             parc. č. 141 

Hodnotná sochařská Kutzerova práce z r. 1875, ojedinělá v této oblasti. 

 

100025 kostel sv. Jana Křtitele s opěrnou zdí         parc. č. 91 

Monumentální novogotický kostel z r. 1888 je urbanistickou dominantou 
sídla a svým významem a kvalitou přesahuje rámec regionu.   
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100026 hřbitov se souborem 32 křížů      parc. č. 141 

Venkovský hřbitov s litinovými a dřevěnými kříži. Hrob významného slez-
ského sochaře Bernarda Kutzera (1794-1964)  

 

12898/8-3840 rudný důl Olověná štola  

                             na svahu pod hřebenem Příčného vrchu, asi 500 m východně od Táborských 
skal, parc. č. 441/1, les 

Středověké důlní dílo s exploatacemi v dalších stoletích, poslední v 60. le-
tech 20. století. Technická památka. Významný doklad těžby ve zlatohor-
ském revíru. 
 

12895/8-3843 rudný důl rudní revír Starohoří 

                            na hřebeni Příčného vrchu v okolí Táborských skal, parc. č. 441/1, les 

Středověké důlní dílo, počátek těžby minimálně ve 13. století, první písem-
né zmínky z 1. poloviny 14. století. Důl byl provozován s přestávkami od 
14. do 19. století. 
Technická památka. Významný doklad těžby ve zlatohorském revíru. 
 

31890/8-156 zřícenina hradu Kobrštejn 

jižně od Rejvízu, SZ od kóty 936, na členitém, hustě zalesněném terénu. 

Zbytky hradní zříceniny pravděpodobně ze 14. století, historická památka. 
 

39199/8-157 lesní hřbitov sovětských zajatců 

v lese, od Noskovy chaty jižním městem po žluté značce 5,5 km 

Památník antifašistického odboje. Hřbitov z 2. světové války, úpravy po ro-
ce 1945. Autorem těchto úprav byl ing. arch. Vladimír Pražák, rok odhalení 
1975.  V r. 2000 nově prostorově upraven. 

 

Rejvíz vznikl koncem 18. století jako osada kolem zájezdní hospody. 

Zastavěná část Rejvízu byla vyhláškou č. 413/2004 Sb., o prohlášení území s historickým 
prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro 
jejich ochranu prohlášena za vesnickou památkovou zónu Rejvíz. Důvodem je mimořádná 
zachovalost původní zástavby, upoutávající použitím tradičních materiálů, barevností, geome-
trickou ornamentální výzdobou a ojedinělým projektem průčelí. Působivá je také vzrostlá alej 
habrů, jasanů a lip, která lemuje páteřní komunikaci.   

 

Nemovité kulturní památky na k. ú. Rejvíz: 

49609/9-45      penzion Rejvíz – bývalá Noskova chata     parc. č. 7, stav.  

Intaktně dochovaná lidová architektura 19. stol., typická pro zdejší zástavbu 
horské obce s ojedinělou umělecko – řemeslnou výzdobou interiéru.   
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51021/9-89      kostel Jména Panny Marie                      parc. č. 36, stav.  

Venkovská klasicistní architektura z let 1808-9 s hodnotným mobiliářem. 
Oltář je dílem B. Kutzera, varhany z r. 1878 z krnovské dílny.  

 
 

První zmínky o Ondřejovicích pocházejí z r. 1263, ze všech integrovaných částí Zlatých 
Hor jsou nejstarší. 

 

Nemovité kulturní památky na k. ú. Ondřejovice: 

20480/8-148      farní kostel sv. Martina a P.M. Sedmibolestné s ohradní zdí a farou  

     148/1 farní kostel sv. Martina a P.M. Sedmibolestné  parc. č. 1, stav. 

Hodnotná jednolodní architektura s renesančním jádrem z konce 16. 
století, přestavěna r. 1777. 

148/2 ohradní zeď 

Součást areálu farního kostela. 

148/3 fara čp. 31          parc. č. 14, stav. 

Empírová stavba. 
 

Na řešeném území se dále nacházejí architektonicky významné objekty (např. poutní 
kostel Panny Marie Pomocné), historicky významné objekty (např. zřícenina hradu Leuch-
tenštejn) a památky místního významu, které by měly být z pohledu zájmů památkové péče 
zachovány a chráněny na místě samém. Jde o tzv. památná místa – samostatná kategorie pa-
mátkové ochrany (drobné kříže, boží muka, kapličky, sloupy, poutní místa, pamětní desky, 
hraniční kameny, smírčí kříže, ale i větší objekty a stavby atd., které nejsou kulturními pa-
mátkami ve smyslu zákona o státní památkové péči, ale jsou dokladem dějin hmotného i du-
chovního života lidí v obci a jsou nositeli hodnot historických, uměleckých, sociálních a tech-
nických místního významu). Jde o tyto objekty: 

 

 Dolní Údolí 

• Pomník padlým I. Světové války před kostelíkem sv. Eucháce na poz. parc. č. 1098/1 

• Kaple sv. Eucháce na stav parc. č. 111 

• Hřbitov s pozdně empírovým náhrobkem dítěte na poz. parc. č. 7/2 

• Objekt požární zbrojnice na stav. parc. č. 51/3 

• Hotel U Pekina na stav. parc. č. 34/1 

 Horní Údolí 

• Kamenný kříž uprostřed obce napravo od silnice na stav. parc. č. 49 

• Boží muka při výjezdu z obce na Vrbno pod Pradědem na poz. parc. č. 1566 
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Ondřejovice 

• Příjezdový kamenný most k čp. 27 přes Ondřejovický potok 

• Příjezdový kamenný most k č.p.193 přes Ondřejovický potok 

• Příjezdový kamenný most k č.p. 52 přes Ondřejovický potok 

• Příjezdový kamenný most ke kostelu přes Ondřejovický potok 

• Příjezdový kamenný most k č.p. 111 přes Ondřejovický potok 

• Příjezdový kamenný most k č.p. 131 přes Ondřejovický potok 

• Hlavní budova podél silnice s vrátnicí a obytnou vilou Ondřejovických strojíren z roku 
1899, stav. parc. č. 1151 a 1152 

• Obdélná boží muka po pravé straně silnice do Zlatých hor na poz. parc. č. 663 

• Vila č.p. 238 na stav. parc. č. 482 

• Vila č.p. 237 na stav. parc. č. 445 

• Objekt ubytovny č.p.53 na stav. parc. č. 554/1 

• Chalupa č.p.3 na stav. parc. č. 340 

• Kamenný kříž z roku 1810 před chalupou č.p.3 na poz. parc. č. 342 

• Dřevěný kříž před kostelem na poz. parc. č. 1429 

• Kříž před č.p.62 na poz parc. č. 70 

• Kaple na stav. parc. č. 40 

  Salisov 

• Kaple s hřbitovem na stav. parc. č. 1202 

 
  Rejvíz 

• Hřbitov na póz. parc. č. 79 

• Trafostanice na stav. parc. č. 45 

• Památník obětem I. Sv. Války na poz. parc. č. 360/2 

 
  Zlaté Hory 

• Boží muka u železniční zastávky na poz. parc. č. 2425 

• Kamenný most na silnici č.e. 445-039 z roku 1842 

• Kamenný most přes potok u č.p. 27 v ulici Rožmitálské 

• Ocelový příhradový most na státní silnicič.e.445-038 přes Zlatý potok z roku 1904 

• Soubor vil na ulici Sokolské v řadě od čp. 575 po č.p. 538. 

• Areál sanatoria Edel 

• Památník obětem II. sv. války před zákadní školou na poz. parc. č. 1266/1 

• Kaplička ve svahu po levé straně silnice na Biskupskou Horu na poz. parc. č. 622 
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• Statek č.p. 440, č. stav.parc. 490/1 

• Šest kaplí z Křížové cesty, vedoucí od kostela ke kapli sv. Rocha 

• Nový hřbitov s obřadní síní na póz. pare. č. 2855 a stav. parc. č. 2853 

• Dům čp.536, č. stav. parc. 209 

• Dům č.p. 532, č.stav. parc. 2286 

• Dům čp.5, na stav. parc. č. 482 

• Dům č.p. 148 na stav. parc. č. 532/1 

 

     Na území městské památkové zóny Zlaté Hory musí být respektován historicky daný 
půdorys města a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba; výška a objem nové zástavby 
musí respektovat hmotovou skladbu stávající většinové zástavby v dané lokalitě a nesmí naru-
šovat blízké a dálkové pohledy na městskou památkovou zónu a jednotlivé kulturní památky. 

     Na území vesnických památkových zón Rejvíz a Údolí je nutno preferovat nepravidelnou 
rozvolněnou zástavbu, nevytvářet tzv. satelitní zástavbu, komunikace řešit v nepravidelných 
křivkách, aby území nevytvářelo dojem městské zástavby a uličního uspořádání, navazovat na 
venkovskou zástavbu, objekty musí být přízemní s 1. NP a využitým podkrovím, obdélníkové-
ho půdorysu. 

Celé řešené území je třeba považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu odst. 
2 § 22 zák. č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Na celém 
území potřebují jakékoli terénní úpravy odborný architektonický dohled. 

 

 

4.5 Charakteristika řešeného území, předpoklady a možnosti rozvoje města  

     Celková rozloha řešeného území je 8594,96 ha, z toho lesy (pozemky určené k plnění 
funkcí lesa) zaujímají 6140,5 ha, tj. 71%.  Zemědělské pozemky zaujímají 1790,0 ha, tj. cca 
21% z celkové rozlohy, z toho orná půda pouze 446,2 ha, tj. 25% z rozlohy zemědělských 
pozemků. 

     Převládající funkce řešeného území jsou funkce obytná, výrobní a rekreační, významná 
je také funkce dopravní a obslužná. 

Řešené území leží v hornaté a lesnaté krajině na severním úpatí Jeseníků. Tvoří je katast-
rální území Zlaté Hory v Jeseníkách s osadou Rožmitál, Ondřejovice v Jeseníkách s osadou 
Salisov, Horní Údolí, Dolní Údolí a Rejvíz. 

Zatímco Zlaté Hory jsou městem s výraznou obytnou funkcí a významným výrobním po-
tenciálem, ostatní sídla mají charakter zcela odlišný. 

Především rekreační funkci a charakter má Rejvíz, který vznikl jako osada kolem zájezdní 
hospody a zachoval si do dnešní doby typický ráz. Rovněž Horní a Dolní Údolí jsou sídla 
s převládající rekreační funkcí, které se téměř úplně vylidnily po vysídlení německého obyva-
telstva po 2. světové válce a již nikdy nenabyly zpět původního významu (ve středověku bylo 
Údolí významnou hornickou vsí s doly, hutí, zkušebnou kovů, mincovnou a známou sochař-
skou dílnou). 
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Podobný charakter jako Dolní a Horní Údolí mají také Ondřejovice, kde však je větší podíl 
obytné zástavby. 

 

Zlaté Hory 

Město leží v severní části řešeného území, v plochém údolí Zlatého potoka, otevírajícím se 
do Polska. Jeho historické jádro je umístěno vzhledem k ostatní zástavbě výrazně excentric-
ky. I přes tuto nevýhodu je přirozeným centrem města a jeho spádového území. Osou histo-
rické části města je silnice II/445, která se v jeho střední části rozšiřuje a vytváří protáhlé ná-
městí Svobody. Dominantou centra je kostel Nanebevzetí Panny Marie, umístěný na vý-
chodním okraji historického jádra a kostel sv. Rocha, situovaný na návrší nad městem. 

Na historické jádro navazuje západním a jižním směrem novější obytná zástavba, tvořená 
převážně rodinnými domy. Přibližně v územním těžišti města leží sídliště vícepodlažních by-
tových domů, jehož výstavba byla zahájena v 60. letech a pokračovala až do začátku let deva-
desátých. Měřítko sídliště s domy až osmipodlažními neodpovídá charakteru a velikosti města 
a narušuje jeho siluetu a obraz. V centru sídliště jsou situována některá zařízení občanské 
vybavenosti (základní škola, mateřská škola, zdravotní středisko, prodejna potravin). 

Na jižním okraji města je situován komplex Sanatoria Edel, s.r.o. s rozlehlým parkem 
(bývalé Schweinburgovo sanatorium pro léčbu chorob nervových, žaludečních, střevních, 
nemocí dýchacích cest, srdce a ledvin, poruch trávení a chudokrevnosti). Na areál léčebny 
navazuje rekreační areál Bohemaland Zlaté Hory a Skiareál Příčná. 

Kromě zmíněného Skiareálu Příčná je ve Zlatých Horách řada dalších sportovních zaří-
zení; většími areály jsou fotbalové hřiště na severním okraji města, tenisové kurty na ulici 
Bezručově, kluziště u bývalého Hotelu Praděd, sportoviště u školy a motokrosový areál na 
Podlesí, další malá hřiště jsou rozmístěna mezi obytnou zástavbou. Koupaliště na jihovýchod-
ním okraji města je již dlouho mimo provoz. 

Hřbitov se smuteční síní je situován na východním okraji historického jádra města. 

Plochy veřejné zeleně nejsou příliš významné, kromě zeleně na náměstí Svobody a zeleně 
u objektů občanského vybavení jsou ve Zlatých Horách tři parky – park u sídliště (mezi uli-
cemi Sokolskou a Sadovou), park u bývalého hotelu Praděd a park u Sanatoria Edel.  

V okrajových částech města, na severu i na jihu (Podlesí) jsou rozlehlé zahrádkové osady. 
Na severním okraji města je u Selského rybníka chatová osada. 

Výrobní areály jsou umístěny převážně na okrajích města – v severní části areál zeměděl-
ské výroby Fiurášek a areál společnosti Velobel s.r.o., na jihovýchodním okraji areál  společ-
ností Goldberg Textil a.s., na jihozápadním okraji areál společnosti Českoslezská výrobní a.s. 
Areály společností Slezský kámen na ul. Krnovské a Česko-slezská a.s. na ul. Nádražní jsou 
umístěny nepříliš vhodně v blízkosti centra města. Areál bývalých Rudných dolů (dnes Di-
amo s.p.) je situován 4 km jižně od města. 

V blízkosti areálu bývalých Rudných Dolů, na úbočí Příčného vrchu, je poutní kostel 
Panny Marie Pomocné, který tvoří významnou dominantu při příjezdu do Zlatých Hor od 
Heřmanovic. 

Na západním okraji města je umístěno nádraží ČD, autobusové nádraží leží v těsné blíz-
kosti centra. 

Ve vzdálenosti cca 1,5 km severně od města je vozidlový hraniční přechod do Polské re-
publiky, přechod pro pěší je na Biskupské kupě, kde je také rozhledna. 
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Osada Rožmitál leží na svahu Biskupské kupy nad městem ve vzdálenosti cca 700 m od 
centra. Tvoří ji převážně obytná zástavba soustředěná podél místní komunikace. 

 

Horní a Dolní Údolí 

Horní a Dolní Údolí leží jihozápadně od Zlatých Hor v hlubokém údolí toku Olešnice. Zá-
stavba obou sídel tvoří téměř souvislý pás rozložený po obou březích toku a podél silnic 
II/453 a II/454. U obou sídel převládá funkce rekreační – většinu objektů tvoří rekreační 
chalupy a objekty druhého bydlení. Z původní zástavby obou sídel se zachoval jen zlomek - 
Údolí dosáhla svého největšího rozmachu ve středověku, po vysídlení německého obyvatel-
stva po roce 1945 zástavba chátrala a obyvatelstva ubývalo (v r. 1869 měla obě Údolí dohro-
mady 1248 obyvatel, v r. 2010 pouze 49). Zbytky původní zástavby jsou dosud dobře patrny. 

Jádro Horního Údolí je umístěno na jižním, nejvýše položeném konci sídla a tvoří je do-
minanta sídla, kostel sv. Jana Nepomuckého s hřbitovem a Hotel a restaurace Pod Příč-
nou. Dále je zde malé hřiště a lyžařský vlek. Další dva lyžařské vleky jsou umístěny na 
západním okraji sídla. 

Centrem Dolního Údolí je okolí křižovatky silnic II/453 a II/454, kde je umístěn kostelík 
sv. Acháce, Penzion Severka, Penzion V Gruntě a Hotýlek u Pekina s lyžařským vlekem. 
V blízkosti je také hřbitov. 

 

Ondřejovice 

Ondřejovice leží západně od Zlatých Hor. Jejich zástavba je soustředěna především podél 
silnice III/45711 a tvoří ji jednak obytná zástavba, jednak (zejména v jižní části) zástavba 
rekreační (rekreační chaty a chalupy). Také v Ondřejovicích se výrazně pojevilo válečné 
vysídlení německého obyvatelstva (počet obyvatel v r. 1930 – 1449, v r. 1950 – 550, v r. 2010 
– 277). Původní centrum obce postupně zchátralo – dnes je tvoří jen farní kostel sv. Martina 
a Panny Marie Sedmibolestné s areálem hřbitova a farou (památkově chráněný soubor) a 
rekreační středisko Doubrava. V blízkosti leží neudržovaný park, součást bývalého zámeč-
ku, zbořeného r. 1960. Na něj navazuje rozsáhlý areál zemědělského střediska firmy Prontus 
agro s.r.o., jeho součástí je jízdárna Ranč pod Rejvízem. Později se začala soustřeďovat 
zařízení občanského vybavení v prostoru křižovatky silnice III/45711 a silnice II/457, kde je 
prodejna smíšeného zboží, dva hostince a hasičská zbrojnice. 

Zbývající část zástavby Ondřejovic je roztroušena také podíl silnice II/457 směrem na Mi-
kulovice. Souběžně se silnicí prochází územím železniční trať č. 295, která má na k. ú. On-
dřejovicích dvě zastávky. V nejsevernějším výběžku Ondřejovic je umístěn areál Ondřejo-
vické strojírny s.r.o., na východním okraji kamenolom Ondřejovice. 

V údolí Olešnice je situován areál Hornického skanzenu – Zlatorudné mlýny. 

Osadu Salisov, která leží v severní části Ondřejovic při hranicích s Mikulovicemi, tvoří asi 
20 domů, soustředěných podél místní komunikace a kaple se hřbitovem. Osada, založená r. 
1795, má výrazně rekreační charakter. 
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Rejvíz 

Rejvíz je známým rekreačním a turistickým střediskem a nejvýše položenou osadou ve 
Slezsku. Osada vznikla koncem 18. století kolem zájezdní hospody, postavené při cestě ze 
Zlatých Hor do Jeseníku. Postupně se zástavba rozrůstala a koncem 19. století dosáhla počtu 
kolem 400 obyvatel (r. 2010 – 66 trvale bydlících obyvatel). Zástavba je soustředěna podél 
silnice II/453 a tvoří ji vesměs původní objekty s funkcí obytnou nebo rekreační. Je zde také 
řada penzionů, ubytovacích a rekreačních zařízení. 

Jihovýchodně od vlastního Rejvízu leží osada Starý Rejvíz s několika obytnými a rekre-
ačními a ubytovacími objekty a čistírnou odpadních vod. 

 
Zastavěné území je vymezeno k 1. 11. 2011. 

 

Předpoklady budoucího rozvoje města vyplývají z její obytné, výrobní, rekreační, ob-
služné a dopravní funkce. Předpokládáme zde zejména novou obytnou výstavbu, dále pak 
rozvoj zařízení občanského vybavení, rozvoj výrobních a podnikatelských aktivit a roz-
voj rekreačních a sportovních zařízení. 

Předpoklady rozvoje obytné zástavby jsou obecně omezeny předpokládaným pokle-
sem počtu obyvatel v celé České republice v důsledku poklesu počtu narozených, omezují-
cím faktorem je také nabídka pracovních příležitostí v řešeném území a jeho okolí, která 
je hodnocena jako nízká a vysoká úroveň nezaměstnanosti. 

V období do r. 2025 předpokládáme stagnaci až mírný pokles počtu obyvatel, a to 
zhruba na 4000 obyvatel.   

Potřebu nové bytové výstavby během tohoto období odhadujeme asi na 120-160 bytů; 
při vymezení ploch pro novou obytnou výstavbu doporučujeme však počítat s 50-100% rezer-
vou pro vytvoření dostatečného převisu nabídky ploch nad poptávkou. Naopak u části bytů 
(asi u 25%) předpokládáme jejich získání bez nároků na nové zastavitelné plochy (přístavby, 
nástavby, stavby v zahradách, zahrnutých již mezi obytné plochy).  

Značný zájem je také o novou rekreační výstavbu – objekty rodinné rekreace, zejména na 
Rejvíze, v Horním a Dolním Údolí. 

Územní možnosti rozvoje obytné výstavby v řešeném území jsou zejména ve Zlatých 
Horách, a to jak v prolukách mezi stávající zástavbou, tak v návaznosti na zastavěné území, 
zejména na jeho jižním okraji (na Podlesí), dále pak v Ondřejovicích podél záhumenních ko-
munikací. 

 

 

4.6 Limity využití území 

Limity využití území omezují změny v území z důvodů ochrany veřejných zájmů; vyplý-
vají z právních předpisů nebo jsou stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, příp. 
vyplývají z vlastností území. 
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Limity využití území města Zlaté Hory jsou : 

a) limity využití území, vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace (Ak-
tualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje): 

- přeložka silnice II/457 Ondřejovice – Zlaté Hory  

- přeložka silnice II/457 Ondřejovice – Zlaté Hory 

- přeložka a směrové úpravy silnice II/457 ve Zlatých Horách – rezerva 

- vymezení nadregionálních a regionálních prvků ÚSES 

b) limity využití území, vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí :  

- zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma dle ustanovení § 14 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů : 

- Chráněná krajinná oblast Jeseníky, vyhlášená výnosem MK ČSR pod č.j. 
9886/1969,  

-  Ptačí oblast Jeseníky, vymezená nařízením vlády č. 599/2004 Sb.  

- Evropsky významná lokalita Rejvíz, vymezená nařízením vlády č. 132/2005 Sb. 

- Evropsky významná lokalita Štola Marie Pomocná, vymezená nařízením vlády 
č. 132/2005 Sb. 

- Evropsky významná lokalita Zlaté Hory – Černé jezero, vymezená nařízením 
vlády č. 132/2005 Sb. 

- Evropsky významná lokalita Zlaté Hory – Zlaté jezero, vymezená nařízením 
vlády č. 132/2005 Sb. 

- Národní přírodní rezervace Rejvíz, vyhlášená výnosem MK ČR č. 15.788/55 ze 
dne 4. 6. 1955, včetně ochranného pásma 50 m od hranice přírodní památky 

- Přírodní památka Černé jezero, vyhlášená Nařízením OkÚ Jeseník č. 3/2001, 
včetně ochranného pásma 50 m od hranice přírodní památky 

- přechodně chráněná plocha Skalka vyhlášená rozhodnutím Městského úřadu 
Jeseník č.j. MJ/24832/2007/03/OŽP/Do ze dne 6. 9. 2007 na dobu od 15. 9. 2007 
do 31. 12. 2016  

- památné stromy včetně ochranných pásem dle ustanovení § 46 zákona č. 
114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 

- k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách 

-Dub červený ve Zlatých Horách (dub letní – Quercus rubra), parc. č. 1714 
-Kaštan u Velobelu (jírovec maďal – Aesculus hippocastanum), parc. č. 139 
-Kaštany u kostela (jírovec maďal – Aesculus hippocastanum), parc. č. 82 
-Lípa malolistá (lípa srdčitá – Tilia cordata), parc. č. 522 
-Lípa srdčitá (lípa srdčitá – Tilia cordata), parc. č. 2208/11 

- k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách 

- Buk, dub a tis v Ondřejovickém parku (buk lesní – Fagus sylvatica, dub – 
Quercus, Tis červěný – Taxus baccata), parc.č. 330/1 

- Dub letní (dub letní – Quercus robur), parc.č. 2079/1 
- Dub u Salisova (dub letní – Quercus robur), parc. č. 1267 
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- Jasan v Ondřejovickém parku (jasan ztepilý – Fraxinus excelsior), parc. č. 
330/1 

- Smrk na Javorné (smrk ztepilý – Picea abies), parc. č. 1443, 1362 
- Tis v Ondřejovickém parku (tis červený – Taxus baccata), parc.č. 330/1 
- Trnovník akát Javorná (trnovník akát – Robina pseudoacacia), parc.č. 2152 

- významné krajinné prvky dle ustanovení § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – lesy, rašeliniště, vodní toky, rybní-
ky, jezera, údolní nivy  

- ochranné pásmo lesa 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa dle 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a o doplnění některých zákonů (lesní zá-
kon) 

- městská památková zóna Zlaté Hory, vyhlášená  vyhláškou MK ČR č. 476/1992 
Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny 

- vesnická památková zóna Údolí, prohlášená vyhláškou č. 413/2004 Sb., o prohlá-
šení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památ-
kové zóny 

- vesnická památková zóna Rejvíz, prohlášená vyhláškou č. 413/2004 Sb., o prohlá-
šení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památ-
kové zóny 

- nemovité kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů :   

- 13834/8 – 213 farní kostel Nanebevzetí P. Marie 

- 16916/8-214 špitální kostel sv. Kříže 

- 30914/8-219 městský dům čp. 22 

- 32009/8-212 budova radnice čp. 80 

- 35195/8-222 městský dům čp. 87 

- 39233/8-221 městský dům čp. 88 

- 33313/8-220 městský dům čp. 89 

- 21360/8-218 městský dům čp. 93 

- 31420/8-217 městský dům čp. 94 (stará pošta) 

- 39839/8-216 městský dům čp. 95 

- 21413/8-2735 městský dům čp. 67 

- 17751/8-223 socha sv. Josefa Pěstouna 

- 12672/8-3835 soubor dvou hrobek rodiny Försterů   

- 101026 dům č.p. 15 (bývalá fara) a zbytky obranné zdi 

- 103087 dům č.p. 18 měšťanský dům 

- 37515/8-3028 rudný důl M ěkké doly 

- 32462/8-224 zbytky hradu Edelstein 

- 11874/8-3194 kaplička  
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- 24052/8-215 filiální kostel sv. Rocha  

- 12901/8-3845 rudný důl Sarkander a Barbora    

- 12896/8-3841 rudný důl Panna Marie Pomocná I.   

- 12897/8-3842 rudný důl Panna Marie Pomocná III.  

- 12900/8-3839 rudný důl M ěděná štola 

- 12894/8-3844 rudný důl Poštovní štola  

- 39626/8-3087 chalupa čp. 3   

- 25681/8-3088 chalupa čp. 7  

- 19901/8-3093 chalupa čp. 21  

- 33139/8-3107 chalupa čp. 108  

- 28053/8-3109 chalupa čp. 24 

- 34485/8-3110 chalupa čp. 23  

- 42192/8-2736 krucifix  

- 50117/9 – 106 socha sv. Floriána   

- 100025 kostel sv. Jana Křtitele s opěrnou zdí     

- 100026 hřbitov se souborem 32 křížů   

- 12898/8-3840 rudný důl Olověná štola   

- 12895/8-3843 rudný důl rudní revír Starohoří   

- 31890/8-156 zřícenina hradu Kobrštejna 

- 39199/8-157 lesní hřbitov sovětských zajatců 

- 49609/9-45 penzion Rejvízbývalá Noskova chata   

- 51021/9-89 kostel Jména Panny Marie   

- 20480/8-148 farní kostel sv. Martina a P.M. Sedmibolestné s ohradní zdí a fa-
rou 

- 148/1 farní kostel sv. Martina a P.M. Sedmibolestné 
- 148/2 ohradní zeď 
- 148/3 fara čp. 31  

- ochranná pásma hřbitovů 100 m od hranice pozemku dle zákona č. 256/2001 Sb., o 
pohřebnictví a o změně některých zákonů 

- výhradní ložiska, chráněná ložisková území, dobývací prostory a prognózní zdro-
je nerostných surovin, dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bo-
hatství (horní zákon): 

- B3 9990001,2 Zlaté Hory – východ  

- B3 15110000 Zlaté Hory – Hornické skály 

- B3 2011901 Ondřejovice 

- B3 25290000 Zlaté Hory – Zlatý Potok 

- CHLÚ 1120000 Zlatohorský rudní revír 
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- CHLÚ  20190100 Ondřejovice 

- CHLÚ 25290000 Zlaté Hory v Jeseníkách 

- DP 500045 Zlaté Hory – východ  

- DP 700494 Ondřejovice 

- poddolovaná území, dle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohat-
ství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 363/1992 Sb., o 
zjišťování starých důlních děl a jejich registru :  

- 4270 – Ondřejovice v Jeseníkách 1 

- 4275 – Ondřejovice v Jeseníkách 8 

- 4277 – Ondřejovice v Jeseníkách 2 

- 4286 – Ondřejovice v Jeseníkách 3 

- 4291 – Ondřejovice v Jeseníkách 4 – Bílý kámen 

- 4299 – Rejvíz 1 

- 4313 – Ondřejovice v Jeseníkách 6 

- 4825 – Ondřejovice v Jeseníkách 6 

- 4826 – Ondřejovice v Jeseníkách 7 

- 4841 – Rejvíz 2 

- 4842 – Rejvíz – Ondřejovice v Jeseníkách 

- 4282 – Horní Údolí – Štola Emil 

- 4337 – Dolní Údolí 

- 4346 – Zlaté Hory v Jeseníkách 12 

- 4353 – Horní Údolí 1– Táborské skály 

- 4354 – Zlaté Hory v Jeseníkách 1 

- 4358 – Zlaté Hory v Jeseníkách 5 

- 4361 – Zlaté Hory v Jeseníkách 2 – Pingenfeld 

- 4362 – Zlaté Hory v Jeseníkách 3 

- 4363 – Zlaté Hory v Jeseníkách 10 

- 4367 – Zlaté Hory v Jeseníkách 7 

- 4371 – Zlaté Hory v Jeseníkách 8 

- 4373 – Zlaté hory v Jeseníkách 9 

- 4334 – Horní Údolí 2 

- 4374 – Zlaté Hory v Jeseníkách 

- 5514 – Horní Údolí 3 

- 5722 – Zlaté Hory v Jeseníkách 11 

- 5758 – Jáma Neu Margaretha 
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- sesuvné území 

- 6999 – Zlaté Hory 

- ochranná pásma silnic II/445, II/453, II/454, II/457, III/45322, III/45711, 
III/45712 a III/45713 15 m od osy komunikace v nezastavěném území dle zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů   

- rozhledová pole křižovatek pozemních komunikaci dle zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů   

- ochranné pásmo železniční trati č. 297 Mikulovice – Zlaté Hory 60 m od osy krajní 
koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy 

- ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů 1,5 m/2,5 m (do DN 500 včet-
ně/nad DN 500) od vnějšího líce potrubí dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích  pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

- Chráněná oblast přirozené akumulace vod Jeseníky (CHOPAV), vyhlášená naří-
zením vlády ČSR č. 40/1978 Sb. 

- ochranná pásma vodních zdrojů Polská, Podlesí, Černé jezero (stanoveno rozhodnu-
tím ONV Bruntál, VLHZ č.j.: Voda – 1145/77-235-Pa-42-78) a Černý potok (stanove-
no rozhodnutím ONV Bruntál, VLHZ, č.j. Voda-558/87-235- ing. Ne) 

- záplavové území toku Zlatý potok v km 0,00-2,80, stanovené rozhodnutím Krajské-
ho úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. KU-
OK/57/2006/OŽPZ/430 a jeho aktivní zóna 

- ochranná pásma vedení VVN 110 kV 12 (15) m od krajního vodiče – údaj v závorce 
platí pro vedení realizovaná před 1. 1. 1995, dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmín-
kách   podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně někte-
rých zákonů (energetický zákon),  ve znění pozdějších předpisů 

- ochranná pásma vedení VN 22 kV – vzdušných 7 (10) m od krajního vodiče – údaj 
v závorce platí pro vedení realizovaná před 1. 1. 1995, kabelových vodičů 1 m od 
krajního vodiče, dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách   podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zá-
kon),  ve znění pozdějších předpisů 

- ochranná pásma stožárových/zděných/vestavěných trafostanic VN/NN 7/2/1 m od 
krajního vodiče, dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách   podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zá-
kon),  ve znění pozdějších předpisů    

- ochranná pásma VTL plynovodů 4 m od povrchu potrubí, dle zákona č. 458/2000 
Sb., o podmínkách  podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon),  ve znění pozdějších předpisů   

- ochranná pásma STL a NTL plynovodů 1 m od povrchu potrubí, dle zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách   podnikání a o výkonu státní správy v energetických od-
větvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  ve znění pozdějších předpi-
sů   
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- bezpečnostní pásma VTL plynovodů 40/20/15 m od povrchu potrubí (pro DN nad 
150/ DN do 150/DN do100) dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energe-
tický zákon),  ve znění pozdějších předpisů  

- ochranná pásma vysokotlakých regulačních stanic plynu VTL/STL  4 m od zaří-
zení dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů    

- bezpečnostní pásma vysokotlakých  regulačních stanic plynu VTL/STL  10 m od 
zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  ve znění 
pozdějších předpisů 

- ochranná pásma podzemních telekomunikačních vedení 1,5 m od krajního vedení, 
dle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 

- radioreléové spoje dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů. 
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5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních předpisů – soulad se stanovisky                    

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů 
 

a/ Stanoviska dotčených orgánů ke společnému jednání dle § 50 stavebního zákona: 
 

     Návrh ÚP byl projednán s dotčenými orgány a sousedními obcemi v souladu 
s ustanovením § 50 odstavce 2) stavebního zákona v době od 9.1. 2012 do 23.2. 2012.  

    Společné jednání o návrhu se konalo dne 24. ledna 2012, v diskusi byly zodpovězeny dota-
zy přítomných, byla dotazována případná potřeba etapy konceptu ÚP, ale nebyla ze strany  
dotčených orgánů požadována. Za město Zlaté Hory byl vznesen požadavek na akutní řešení 
plochy p. Dubce (požadavek uplatněný v zadání ÚP), který byl doplněn.  

     K projednanému návrhu ÚP uplatnilo písemně 15 dotčených orgánů svá stanoviska a 4 
ostatní (správci sítí) svá vyjádření. Stanoviska obsahují požadavky k eliminaci navržených 
zastavitelných ploch a požadavky na zapracování připomínek do závazné textové části. Jde 
např. o přehodnocení počtu zastavitelných ploch z hlediska ochrany přírody a záboru ZPF, 
doplnění zdůvodnění navrhovaných ploch z hlediska vývoje demografie města, o začlenění 
podmíněné přípustnosti u zastavitelných ploch v ochranném pásmu komunikací a železnice, 
apod.  

     Stanoviska a požadavky následně projednal pořizovatel s určeným zastupitelem města dne 
29.2.2012, 28.3.2012, dále s Krajským úřadem-ochranou přírody dne 5.3.2012 a 16.3.2012, s 
orgánem zemědělského půdního fondu Krajského úřadu dle jeho požadavku (ZPF) ze dne 
19.3.2012 a se zpracovatelem ÚP arch. Salvetovou dne 8.3.2012. Pořizovatel dále v rámci 
dohod s dotčenými orgány požádal o stanoviska k Vyhodnocení vlivů na ŽP a k navrženému 
zúžení plochy koridoru pro přeložku II/457 oproti ZUR OK, dále k vodnímu hospodářství. 
Ministerstvo dopravy se k žádosti nevyjádřilo, proto pořizovatel považuje navržené zúžení za 
odsouhlasené. Výsledky výše uvedených jednání byly zapracovány do žádosti a předány 
zpracovateli ÚP k úpravě a doplnění dokumentace návrhu ÚP. Takto upravenou dokumentaci 
územního plánu Zlaté Hory předložil pořizovatel se „Zprávou“ Krajskému úřadu k posouzení 
dle ustanovení § 51 stavebního zákona. 
 
 
Vyhodnocení stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje - životní prostředí (KU-
OK-ŽP) k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

     Krajský úřad Ol. kraje, odbor ŽP, odd. integrované prevence, vydal po projednání a na 
základě jemu zaslaných kopií podaných požadavků a připomínek dotčených orgánů k návrhu 
ÚP, souhlasné stanovisko k „vyhodnocení“ č.j.: KUOK 26535/2012 ze dne 15.3.2012. Ná-
sledně, z podnětu zástupců města Zlaté Hory, došlo k jednání s dotčenými orgány (u stanovi-
sek KUOK ŽP, ZPF, CHKOJ) a k dohodnutí změn v jejich stanoviskách. Tyto dílčí změny 
měly také vliv na uvedené podmínky vydaného stanoviska kraje.  
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Znění stanoviska: 
 

Krajský ú řad Olomouckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
Č.j.: KUOK 26535/2012      V Olomouci dne 15. 3. 2012 
Sp.zn: KÚOK/1835/2012/OŽPZ/7330 
Sp. a sk. znak: 202-V5 
Vyřizuje: Ing. Iva Petrošová      Městský úřad Jeseník 
tel: 585 508 624       Odbor SÚ, majetku a investic 
fax: 585 508 424       Masarykovo nám. 1/167 
e-mail: i.petrosova@kr-olomoucky.cz    790 01 Jeseník 
 
 
STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIV Ů KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

VE FÁZI NÁVRHU 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů 

Identifika ční údaje: 
 
Název koncepce 

ÚZEMNÍ PLÁN M ĚSTA ZLATÉ HORY 
Charakter a rozsah koncepce 
Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro budoucí rozvoj 
řešeného území. Hlavní zásadou navrženého řešení byly požadavky na ochranu architektonic-
kých, urbanistických a přírodních hodnot řešeného území. Koncepce navazuje na dosavadní 
stavební vývoj města, stávající urbanistickou strukturu doplňuje návrhem dostavby vhodných 
proluk a rozvíjí ji do nových ploch. Návrh se soustředil především na nalezení nových ploch 
pro obytnou výstavbu, na nalezení ploch pro rozvoj výroby, občanského vybavení a rekreace, 
na návrh ploch veřejně přístupné zeleně, na odstranění dopravních závad na stávající komuni-
kační síti a na doplnění komunikací v nových lokalitách. Součástí návrhu je vymezení místní-
ho systému ekologické stability. 
Převážná většina navržených zastavitelných ploch a ploch přestavby je soustředěna ve Zlatých 
Horách – jde zejména o plochy pro bydlení (plochy bydlení v rodinných domech BI, plochy 
bydlení v bytových domech BH, plochy bydlení specifického BX, plochy smíšené obytné 
venkovské SO a plochy smíšené městské SM), plochy občanského vybavení (plochy občan-
ského vybavení komerčního typu OK, plochy sportovních a tělovýchovných zařízení OS, plo-
chy občanského vybavení rekreačního charakteru OR, plochy hřbitova OH), plochy pro výro-
bu a skladování (plochy výroby průmyslové VP, plochy výroby drobné VD, plochy kom-
postárny VK), plochy dopravní infrastruktury (plochy dopravy silniční DS – zejména pro pře-
ložku silnice II/457, plochy dopravy letecké DL, plochy parkovací a odstavné DP) a plochy 
veřejných prostranství, zejména plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV. Dále se navr-
huje rozšíření Skiareálu Příčná (plochy rekreace na plochách přírodního 
charakteru RN, plochy lanového centra LC). 
Větší rozsah zastavitelných ploch pro bydlení – ploch smíšených obytných venkovských SO 
je navržen také v Ondřejovicích a v Dolním Údolí, kde se předpokládá rozvoj obytné funkce. 
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V Ondřejovicích jsou navrženy rovněž plochy pro rozvoj výroby a skladování – plochy výro-
by drobné VD, plochy pro rozvoj těžby v kamenolomu Ondřejovice – plochy těžby nerostů 
TN a plochy občanského vybavení specifického OX – především pro rozšíření areálu Hornic-
kého skanzenu - Zlatorudných mlýnů. 
Rejvíz a Horní Údolí jsou sídla s převažující rekreační funkcí; navrženy jsou zde především 
plochy smíšené obytné rekreační SR. Na Rejvíze jsou dále navrženy zastavitelné plochy ob-
čanského vybavení rekreačního charakteru OR a plochy sportovních a tělovýchovných zaří-
zení OS, v Dolním Údolí je navrženo vybudování nového lyžařského areálu Pod Táborskými 
skalami – plochy rekreace na plochách přírodního charakteru RN a plochy občanského vyba-
vení specifického OX. 
 
Umístění koncepce 

Kraj: Olomoucký 
Obec: Zlaté Hory 
Katastrální území: Dolní Údolí, Horní Údolí, Ondřejovice v Jeseníkách, 
Rejvíz, Zlaté Hory v Jeseníkách 

Předkladatel koncepce 
Městský úřad Jeseník 

Zpracovatel vyhodnocení SEA k územnímu plánu 
Ing. Jitka Vavrečková - držitelka osvědčení odborné způsobilosti ke 
zpracování dokumentací a posudků dle zákona č. 100/2001 Sb., č. osvědčení 
43283/ENV/06 

 
Průběh posuzování: 
Podáním ze dne 28. 6. 2010 byl Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního pro-
středí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), doručen návrh zadání „územního plánu Zlaté 
Hory“.  Dne 26. 7. 2010 bylo pod č.j.: KUOK 68467/2010 vydáno stanovisko k návrhu zadání 
s tím, že předmětný územní plán je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. Pří-
slušným orgánem ochrany přírody podle ustanovení § 75 a podle § 77a odst. 3 písm. w) záko-
na č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o ochraně přírody a krajiny“), je krajský úřad, který v souladu s § 45i odst. 1 zákona o ochra-
ně přírody a krajiny vydal stanovisko, že koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s 
jinými významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Toto stanovisko se 
vydalo pouze k části koncepce, která se nachází v působnosti Krajského úřadu Olomouckého 
kraje. Dále pro posouzení koncepce vydala Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky v sou-
ladu s ustanovením § 78 odst. 1 a podle § 45i a § 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dne 16. 7. 2010, pod č.j.: 1461/JS/10 stanovisko 
k návrhu zadání územního plánu Zlaté Hory, že předkládané záměry na území ležící v CHKO 
Jeseníky, se nachází v Ptačí oblasti Jeseníky a v těsné blízkosti evropsky významné lokality 
soustavy NATURA 2000 na základě směrnice 92/43/EHS o stanovištích, proto nelze vyloučit 
významný vliv na tyto lokality. 
 
Stanovisko k návrhu zadání ze dne 26. 7. 2010, č.j.: KUOK 68467/2010, s tím, že územní 
plán je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí, bylo zveřejněno v Informačním 
systému SEA Ministerstva životního prostředí ČR (http://eia.cenia.cz/sea). 
 
Krajský úřad obdržel dne 6. 1. 2012 oznámení o konání společného jednání o návrhu územní-
ho plánu města Zlaté Hory a o vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí – SEA. 
Předkladatelem je Městský úřad Jeseník. Krajský úřad požádal, dopisem ze dne 17. 1. 2012 
pod č.j.: KUOK 6836/2012, o prodloužení lhůty pro vydání stanoviska k návrhu územního 
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plánu města Zlaté Hory, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a zároveň dopisem ze dne 
17. 1. 2012 pod č.j.: KUOK 6634/2012 požádal o vyjádření k návrhu územního plánu města 
Zlaté Hory a Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí Správu CHKO Jeseníky. 
 
Společné jednání o návrhu územně plánovací dokumentace „územního plánu města Zlaté Ho-
ry“ , včetně Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí proběhlo dne 24. 1. 2012 
ve 13:00 hodin v zasedací místnosti na Městském úřadu Jeseník. 
 
Krajský úřad obdržel od pořizovatele územního plánu Městského úřadu Jeseník, Odboru sta-
vebního úřadu, majetku a investic obdržené připomínky dotčených správních úřadů. 
 
Krajský úřad obdržel dne 17. 2. 2012, pod č.j.: KUOK 178 57/2012 vyjádření Správy Chráně-
né krajinné oblasti Jeseníky, která je příslušným orgánem ochrany přírody podle ustanovení § 
78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) a která po posouzení koncepce vydala podle § 
45i zákona o ochraně přírody a krajiny stanovisko k dokumentaci o vyhodnocení vlivů Návr-
hu ÚP Zlaté Hory na životní prostředí, ve kterém konstatuje, že pokud budou respektována 
jejich doporučení, tak hodnocená koncepce nemá jakožto celek významný negativní vliv na 
hodnocené složky ŽP. 
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí k návrhu „územního plánu města 
Zlaté Hory“  bylo provedeno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a 
zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon). 
Krajský úřad v průběhu řízení obdržel od pořizovatele veškeré podklady potřebné pro vydání 
stanoviska dle § 22 e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  
Na základě návrhu „Územního plánu města Zlaté Hory“ , vyhodnocení vlivů územního plánu 
na životní prostředí - SEA, výsledku společného jednání a vypořádání došlých připomínek 
dotčených správních úřadů a dotčených územních samospráv, krajský úřad jako příslušný 
orgán podle § 22 e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ve smyslu ustanovení § 
10 i) odst. 3 citovaného zákona vydává  
 
 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 
k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí k návrhu 

„Územního plánu města Zlaté Hory“ 
ve variantě navržené oznamovatelem za předpokladu dodržení níže uvedených požadavků: 

 
1. Zpracovat prováděcí projekty stavebních prací tak, aby byly veškeré stavební práce prová-
děny šetrně, s cílem co nejmenšího narušení přírodního prostředí a s maximálními ohledy na 
okolní obyvatelstvo.  
2. Veškeré skrývky ornice a výkopy zemin v maximální možné míře využít zpětně pro sadové 
úpravy v místě záměru, popř. v jiných lokalitách.  
3. U záměrů, kterých se to týká, provést inventarizaci nezbytného kácení dřevin rostoucích 
mimo les. Nezbytný rozsah kácení minimalizovat, specifikovat kompenzační opatření za vy-
kácené dřeviny. 
 4. Veškeré odůvodněné kácení dřevin a zemní práce realizovat v období vegetačního klidu.  
5. Stavební práce provádět s minimálním zásahem do horninového prostředí.  
6. V rámci realizace záměrů technickým a organizačním opatřením omezit narušování půdy, 
které by mohlo být příčinou nadměrné půdní eroze.  
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7. V rámci konečných úprav důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené úpravami z dů-
vodu prevence další ruderalizace území.  
8. V rámci provozu zařízení vyloučit vznik situací, které by mohly vést k úniku vodám nebez-
pečných látek.  
9. Bytová výstavba musí respektovat charakter výstavby v hodnoceném území.  
10. U výrobních a komerčních areálů, ale také u sportovních areálů dodržovat územní regula-
tivy vztahující se k těmto plochám (zejména eliminace výrazného zvýšení hladiny hluku a 
zvýšené produkce prachu a zápachu nad stávající úroveň).  
11. V případě kontaktu ploch s OP lesa nesmí dojít k rušení v navazujícím lesnatém území.  
12. Minimalizovat nezbytné střety s plochami ÚSES, zachovat nezbytné prostorové paramet-
ry.  
13. U ploch, kde funkční využití stanoví rámec pro realizaci záměrů podléhajících posouzení 
vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, musí být pro-
vedeno toto posouzení ještě v etapě projektové přípravy. Seznam těchto záměrů je uveden v 
příloze č. 3.  
14. V rámci předprojektové přípravy jednoznačně specifikovat pro jednotlivé záměry nároky 
na pitnou a užitkovou vodu.  
15. Nová výstavba musí být napojena na veřejnou kanalizaci, pokud je to technicky, případně 
ekonomicky možné. V území, kde napojení na kanalizaci možné není, lze povolit výstavbu s 
individuálním čistírenským zařízením, resp. jímkou na vývoz.  
16. Rozvoj ploch ve Zlatých Horách podmínit rekonstrukcí stávající ČOV, včetně dobudování 
kanalizační sítě pro odvádění splaškových vod a odvedení balastních vod z Wolkerovy ulice 
samostatnou kanalizací do Zlatého potoka.  
17. Napojení rozvojových ploch ve Zlatých Horách na veřejný vodovodní řad realizovat za 
podmínky postupné rekonstrukce vodovodní sítě (dle plánu obnovy).  
18. Pro odvádění dešťových vod v nových plochách ve Zlatých Horách realizovat výstavbu 
dešťové kanalizace resp. otevřené příkopy se zaústěním do místních toků, popř. provádět je-
jich zasakování, jež bude realizováno v souladu s příslušným ustanovením vyhlášky č. 
269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Podmínky zasakování realizovat 
po provedení HG posouzení záměru.  
19. Vody z výrobních činností zneškodňovat s ohledem na charakter budoucího znečištění 
vod.  
20. Na Rejvízu realizovat doplnění stávající oddílné splaškové kanalizace.  
21. U ploch, kde nebude možné napojení na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci, zajistit 
zásobování pitnou vodou, likvidaci odpadních vod a odvádění srážkových vod v souladu s 
příslušným ustanovením vyhlášky č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území.  
22. V případě zásahu do melioračního systému zajistit odvedení vod z jeho funkční části.  
23. Realizovat opatření, navržená v rámci KPÚ jako ochrana pro před přívalovými dešti.  
24. Prosazovat větší uplatnění obnovitelných zdrojů energie, usilovat o úspory energií (např. 
zateplování objektů apod.).  
25. Podporovat rozvoj středotlaké a nízkotlaké plynové sítě.  
26. Pro napojení dalších objektů na centrální výtopnu realizovat změny vedoucí k optimaliza-
ci jejího provozu (např. výstavba teplovodních akumulátorů).  
27. Stavbu kompostárny navrhnout a provozovat tak, aby emise TZL do ovzduší a produkce 
zápachu byly sníženy, resp. vyloučeny v maximální míře.  
28. Budoucí ČOV v Ondřejovicích a Dolním Údolí navrhnout s ohledem na stávající lokální 
parametry území a v souladu s požadavky legislativy.  
29. Budoucí podnikatelské aktivity v navrhovaných výrobních zónách volit s ohledem na 
okolní prostředí a v souladu legislativními požadavky.  
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30. V rámci výstavby jednotlivých záměrů organizačně zajistit tyto činnosti tak, aby byly mi-
nimalizovány vlivy na ovzduší již během přípravy a realizace stavby. 
31. Jako plochy potřebné pro územní rozvoj města přednostně využívat plochy navazující na 
stávající zástavbu.  
32. V rámci přípravy projektové dokumentace jednotlivých záměrů zajistit zpracování inže-
nýrskogeologického průzkumu zejména pro stavby většího plošného rozsahu a pro stavby 
vyžadující složitější zakládání - liniové stavby, stavby zakládané ve svahu, poddolovaná úze-
mí atd.  
33. Pro navrhované plochy, které se nacházejí v poddolovaném území či CHLÚ, zajistit po-
souzení vhodnosti záměru v zájmu ochrany nerostného bohatství.  
34. Zachovat přístupy ke všem zemědělským pozemkům v lokalitě.  
35. Skrývky orniční a podorniční vrstvy nezbytné pro zakládání staveb realizovat v nutném 
předstihu před výstavbou podle postupu realizace záměru. Veškeré zeminy ukládat jen v pro-
jektem vymezeném prostoru (odděleně ornici a podorniční vrstvy) tak, aby nedocházelo ke 
znehodnocení kulturních vrstev půdy. Podle potřeby ošetřit ukládanou ornici proti plevelům. 
Všechny skryté kulturní vrstvy využít pro zpětnou rekultivaci v lokalitě a na zúrodnění po-
zemků v okolí.  
36. Průběžně ošetřovat dotčené plochy tak, aby nedocházelo k rozšíření ruderálních druhů 
flóry.  
37. Nakládání se závadnými látkami provádět v souladu s platnou legislativou a tím minima-
lizovat riziko vzniku havarijních úniků těchto látek.  
38. Plochu O-Z15 zmenšit na pás podél stávající silnice . 
39. Vypustit plochu R-Z17 ze zastavitelného území.  
40. U požadavku č. Z-Z35 považujeme za zbytečné rozšíření sportovního areálu, když dopo-
sud není jasno, jaké bude jeho využití. Není možno souhlasit s dosavadním využitím pro mo-
tokrosové a autokrosové tratě. Tyto činnosti nepatří do obytné zóny obcí, blízkosti biokorido-
ru a VKP vodní tok . 
41. V rámci předprojektové přípravy u plochy Z-Z46 navrhnout účinná technická a kompen-
zační opatření pro zachování stávajících přírodních nebo přírodě blízkých ekosystémů.  
42. V ochranném pásmu památného stromu v ploše O-Z5 neprovádět stavby, terénní úpravy, 
odvodnění, chemizace apod.  
43. Přeložku silnice (Z-Z46) řešit tak, aby byl minimalizován zásah do prvků ÚSES  
44. Záměry s dopady na VKP (pozemkové úpravy, odvodnění, úpravy toku atd.) realizovat v 
rozsahu, při kterém nedojde k jejich poškození nebo ničení, zásah realizovat na základě zá-
vazného stanoviska orgánu ochrany přírody.  
45. Pro záměry situované v CHKO Jeseníky plnit podmínky stanovené Plánem péče CHKO 
Jeseníky pro jednotlivé zóny ochrany.  
46. Vyloučit aktivity, jež jsou na území CHKO zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny zakázány.  
47. Pro nově navržené plochy lokalizované v CHKO Jeseníky zpracovat územní studii se sta-
novením zásad pro využití území z hlediska ochrany krajinného rázu. 
48. V CHKOJ preferovat nepravidelnou rozvolněnou zástavbu, navazovat na stávající zástav-
bu. 
49. Z hlediska estetických kvalit navrhovat v CHKOJ stavby tak, aby byly vhodným způso-
bem začleněny do okolní krajiny, tj. stavět objekty přízemní s 1.NP a využitým podkrovím, 
obdélníkového půdorysu s minimální zastavěnou plochou cca 80 m2, pravidelnou sedlovou 
střechou – dle zásad Plánu péče CHKO Jeseníky.  
50. Vyloučit v CHKOJ výstavbu ve volné krajině – objekty musí navazovat na stávající zá-
stavbu, v linii kolem stávajících komunikací.  
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51. Nerozšiřovat v CHKOJ stávající zástavbu a využívání území na úkor ploch pro existenci 
zvláště chráněných druhů živočichů (ptačích druhů).  
52. Rodinné domy, rekreační objekty i další rozvojové plochy doplňovat výsadbou vzrostlých 
dřevin, ovocných nebo autochtonního původu.  
53. Dodržovat zásadu nevytvářet výrazná a masívní oplocení kolem objektů budovaných mi-
mo stávající zástavbu a ve volné krajině.  
54. V bezprostřední blízkosti obytné zástavby neprovozovat aktivity, které by svými účinky 
působily negativně na své okolí.  
55. V průběhu výstavby a při provozu záměrů na navržených plochách dodržovat hygienické 
parametry dle Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hlu-
ku a vibrací a imisní limity dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vy-
hodnocování kvality ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.  
56. Stavební mechanismy využívané ke stavbě musí být v řádném technickém stavu – před-
cházení riziku úniku provozních kapalin.  
57. Pro výrobní objekty a areály sportovišť vypracovat provozní řády, ve kterých budou spe-
cifikována opatření pro předcházení negativních účinků hluku a imisí a také podmínky pro 
zajištění bezpečnosti občanů a rekreantů.  
58. Pro případné snížení úrovně hluku pod přípustnou mez realizovat stavební úpravy objektů 
(zejména u objektů výrobního charakteru a objektů pro komerční využití).  
59. Jednotlivé záměry napojit na stávající infrastrukturu (vodovod, kanalizace, plynovod, 
energetickou a teplovodní síť), včetně dopravní infrastruktury a pokud to nebude možné, rea-
lizovat individuální zásobování pitnou vodou, odvádění nebo likvidaci splaškových a dešťo-
vých vod a další. 60. Zahrnout nově realizované objekty do systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů města Zlaté Hory a zařadit je 
do schváleného svozového systému.  
61. Je nutné respektovat požadavky uvedené ve stanovisku Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství vydaného dne 20. 2. 2012, č.j.: KUOK 
18246/2012. 
 
Závěrem upozorňujeme na § 10i odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, podle 
kterého je schvalující orgán povinen ve svém usnesení o schválení územně plánovací doku-
mentace zdůvodnit, jak zohlednil podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí. Toto usnesení je povinen zveřejnit.  
 
Krajský úřad obdržel od pořizovatele následující stanoviska:  
- Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 20. 

2. 2012, č. j.: KUOK 18246/2012,  
- Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky ze dne 21. 2. 2012, č.j.: 84/JS/2012,  
- Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje ze dne 25. 1. 

2012, č.j.: KUOK 9680/2012,  
- Městského úřadu Jeseník, Odboru životního prostředí ze dne16. 2. 2012, č.j.: 

MJ/00924/2012/OŽP-Do a ze dne 22.2.2012 č.j.: MJ/08080/2012/03/OŽP/We,  
- Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník ze dne 8. 2. 

2012, č. j.: HSOL-162-2/2012,  
- Centra dopravního výzkumu ze dne 17. 2. 2012, značka: UP/0158/12,  
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 2. 2. 2012, značka: 000325/11300/2012,  
- Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne 15. 2. 2012, značka: 8605/12-

OST,  
- Povodí Odry, státní podnik ze dne 14. 2. 2012, značka: 01692/9231/0.611/2012,  
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- České republiky – Ministerstva obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa ze dne 30. 
1. 2012, Čj.: 129/24042/2012-1383-ÚP-OL,  

- Ministerstva zdravotnictví České Republiky ze dne 21. 2. 2012, Č.j.: MZDR 559/2012-
2/OZD-ČIL-L,  

- Ministerstva životního prostředí ze dne 31. 1. 2012, č.j.: 1231/ENV/12, 40/570/12,  
- Ministerstva zemědělství, Pozemkový úřad Jeseník ze dne 15. 2. 2012, č.j.: 2416/2012-

MZE-130769,  
- Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ze dne 

25. 1. 2012, č.j.: SBS/00736/2012/OBÚ-05/630/Ing.Tk.  
 
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozděj-
ších předpisů a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní 
správy, ani příslušné povolení podle zvláštních předpisů.  
 
  Otisk úředního razítka  
 
      Mgr. Radomír Studený  
     vedoucí oddělení integrované prevence  
     Odboru životního prostředí a zemědělství  
     Krajského úřadu Olomouckého kraje 
 
 

Zohlednění podmínek stanoviska KUOK-ŽP 
Podmínky uvedeného stanoviska kraje jsou respektovány a dokumentace ÚP je řešena 
s ohledem na tyto podmínky, výjma bodů č. 38 až 40 stanoviska, kdy byly tyto body dohod-
nuty následně s dotčenými orgány odlišně. To je odůvodněno na podkladě upravených stano-
visek dotčených orgánů v rámci dohod. Některé podmínky mohou být plněny pouze 
v následných stupních řízení při realizaci, jiné vyplývají z platné legislativy. 
Opravy návrhu ÚP, které bylo nutno zapracovat i do dokumentace SEA ÚP Zlaté Hory, jsou 
vypořádány v  dodatku č. 1 k SEA. 

K bodům Ad1., ad9., ad10., ad11., ad12., ad14., ad15., ad17., ad18., ad23., ad25., ad26., 
ad28., ad29., ad30., ad31., ad32., ad34., ad41., ad43., ad44., ad45., ad46., ad48., ad49., ad50., 
ad51., ad52., ad53., ad54., ad59., ad60., ad61./ Územní plán Zlaté Hory zohledňuje tyto poža-
davky v navržené urbanistické koncepci kapitoly B, C, apod. a ve stanovených podmínkách 
pro plochy s rozdílným způsobem využití, kapitola F textové části výroku. 

K bodům ad2., ad3., ad4., ad5., ad6., ad7., ad8., ad9. / Jedná se o úkoly, které jsou nad rámec 
územního plánu a jsou přemětem dalších stupňu řízení při realizaci. 

K bodům ad13., ad19., ad21., ad22., ad27., ad33., ad35., ad36., ad37., ad55., ad56., ad57., 
ad58., / Podmínky, které vyplývají z platné legislativy musí být respektovány automaticky jak 
při zpracování ÚPD, tak při následné realizaci.  

K bodům ad16. / Rekonstrukce ČOV je připravena.  

K bodům ad24. / Územní plán reguluje pouze komerční výrobu energie z obnovitelných zdro-
jů na plochách s rozdílným využitím odlišně. Jinak nutno respektovat platnou legislativu. 

K bodu ad38. / Bylo vyhověno, plocha O Z15 byla redukována. 

K bodům ad39. / Podmínka byla během jednání příslušnými dotčenými orgány změněna, byla 
stanovena etapizace ve spojení s plochou R Z16, dle kapitoly J. textové části výroku. 
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K bodům ad40. / Plocha Z Z35 pro sportovní areál je ponechána pro sportovní využítí s tím, 
že bylo vyhověno nepřipustit motokros. 

K bodům ad42. / Na ploše O Z5 byl upraven koeficient zastavění, památný strom na okraji 
plochy je limitem, zakresleným v grafické části koordinačního výkresu č. 7, bude respektová-
no. 

K bodům ad47./ Zásady ochrany krajinného rázu jsou zohledněny v kapitole F ve stanove-
ných podmínkách pro plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou dohodnuty 
s dotčenými orgány. Územní plán stanovuje v kapitole I. textové části výroku plochy, pro 
které je podmínkou pro rozhodování zpracování územní studie. 

 
Uplatněné stanoviska ve společném projednání s dotčenými orgány a jejich vyřízení: 
 
• Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha   Bez připomínek 
• Krajský ú řad Olomouckého kraje-OŽP a Ze  Prodloužení lhůty, žádost 
• Obvodní báňský úřad Ostrava    Bez připomínek 
• Ministerstvo obrany, VUSS Brno    Bez připomínek 
• Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, UO Jeseník Bez připomínek 
• Městský úřad Jeseník, OŽP – ochrana přírody   Bez připomínek 
• Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Jeseník  Bez připomínek 
• Ministerstvo zdravotnictví ČR, ČIL , Praha   Bez připomínek 
 
 
• Krajský ú řad Ol. kraje –Odb. strategického rozvoje kr.- ÚP Připomínky: 

1. Převzetí zastavitelných ploch a převedení územních rezerv ze současně platné územně plá-
novací dokumentace (ÚPD) města Zlaté Hory do návrhu nově pořizovaného ÚP bez vyhod-
nocení naplňování platné ÚPD v uplynulém období, ve smyslu ust. § 55 odst. 1 stavebního 
zákona, nenaplňuje zcela cíle a úkoly územního plánování dle §§ 18 a 19 stavebního zákona. 
V předloženém návrhu ÚP Zlaté Hory se navrhuje 103 zastavitelných ploch a 50 ploch pře-
stavby; zábor 181,40 ha, z toho ZPF 105,73 ha, PUPFL 29,77 ha; sociodemografický vývoj je 
v odůvodnění hodnocen dlouhodobým poklesem počtu trvale bydlících obyvatel, do roku 
2025 se předpokládá mírný pokles až stagnace počtu obyvatel a růst podílu osob v post pro-
duktivním věku, … 
Do odůvodnění je nutno zapracovat vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v deklarovaném rozsahu (§ 53 odst. 5 
písm. d) stavebního zákona), když zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál 
rozvoje území a míru využití zastavěného území (§ 18 odst. 4 stavebního zákona). 
2. Územním plánem se stavby neumísťují; pro umístění přeložek silnice II/457 (D 011, D 13) 
je nutno území rezervovat koridorem; v ZÚR OK se navrhuje koridor 200 m na obě strany od 
vymezené osy. K upřesnění (zúžení) koridoru v ÚP je nutno získat souhlasné stanovisko pří-
slušného dotčeného orgánu (KÚOK, ODSH). 
3. V Aktualizaci č. 1 ZÚR OK jsou v novém oddíle A.4.4. Rekreace a cestovní ruch stanove-
ny zásady pro využití RKC Zlaté Hory. 
Vyřízení:  
1. Převzaté zastavitelné plochy a převedené územní rezervy ze současně platné územně pláno-
vací dokumentace města Zlaté Hory do návrhu nově pořizovaného ÚP byly dohodnuty 
s dotčenými orgány, dle jejich požadavků byla uplatněna etapizace jejich zástavby (kapitola J. 
text), tak aby zábor zemědělské půdy byl pozvolný a odpovídal aktuálním potřebám. Části 
některých zastavitelných ploch, u kterých dokumentací nebyla prokázána nezbytnost těchto 
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ploch pro rozvoj obce, byly převedeny do rezerv (Z Z15, Ú R2 komerční zóna). Některé plochy 
byly zmenšeny (plochy O-Z16, O-Z17), plochy v blízkosti koryt vodních toků HP 1, HP 5, HP 
8, DP 9 byly vypuštěny; 
Dále s ohledem na účinnost ustanovení § 102 stavebního zákona, město nemůže riskovat, že 
dojde k uplatňování náhrad za změny zastavitelných ploch. Tyto plochy jsou navrženy přede-
vším v zastavěném území a na místech zborů původní zástavby. Vyhodnocení naplňování plat-
né ÚPD v uplynulém období, ve smyslu ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona, bude provedeno 
v následujícím období a vztahuje se k již vydanému ÚP a nově vymezovanému zastavitelnému 
území následnou změnou.  
2. Bylo vyžádáno stanovisko DO k řešení, a stanovisko DO, je souhlasné s navrženým řeše-
ním; 
3. Dokumentace byla upravena ve smyslu požadavku (str. 10 odůvodnění); 
 
• Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII Olomouc  Připomínky 
Za státní správu geologie sdělujeme, že v řešeném území byla geologickými pracemi ověřena 
výhradní ložiska nerostných surovin, pro která bylo následně stanoveno chráněné ložiskové 
území (CHLÚ) „Zlatohorský rudní revír“, stanovené k zajištění územní ochrany výhradních 
ložisek :  
-Zlaté Hory – východ (číslo ložiska B3 099 900) - ložisko zlata, Ag, Cu, Pb, Zn a polymeta-
lických rud , -Zlaté Hory – Hornické skály (číslo ložiska B3 151 100) - ložisko měděné rudy.  
Zákresy výhradních ložisek nerostných surovin jsou uvedeny v Mapách ložiskové ochrany, 
které zpracovala ČGS – Geofond. V souladu s ustanovením § 13 zák. č. 62/1988 Sb., v plat-
ném znění, je celý prostor CHLÚ považován za území se zvláštními podmínkami geologické 
stavby a z § 15 - 19 horního zákona se na něj vztahuje územní ochrana. Za předpokladu zajiš-
tění územní ochrany výše uvedených výhradních ložisek nemáme na tomto úseku státní sprá-
vy k předloženému záměru připomínky.  
V této souvislosti dále upozorňujeme, že v prostoru CHLÚ je nutné, k umístění staveb a zaří-
zení, které nesouvisí s budoucím využíváním těchto výhradních ložisek nerostných surovin, si 
v souladu s ustanovením § 19 horního zákona vyžádat souhlas s umístěním takové stavby v 
chráněném ložiskovém území. V souvislosti se změnou kompetencí, dle Části padesáté první, 
Čl. LI zákona č. 132/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může tento souhlas udělit pří-
slušný Krajský úřad (KÚ Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jere-
menkova 40a, 779 11 Olomouc).  
Pro úplnost dále upozorňujeme, že v celém širším okolí lokality v minulosti došlo, v souvis-
losti s prováděnou hornickou činností (hlubinná těžba rud), k intenzivnímu poddolování úze-
mí. Při projektování veškerých staveb je nutné vycházet rovněž z podkladů právního nástupce 
těžební organizace, případně z podkladů o poddolovaných územích, které jsou zpracovány 
ČGS -Geofond.  
Za úsek ochrany ZPF sdělujeme, že příslušným dotčeným orgánem na tomto úseku životního 
prostředí je orgán ochrany ZPF KrÚ. Pro úplnost však upozorňujeme, že pokud je předmětem 
řešení požadavek na změnu funkčního využití na lokalitě o výměře nad 10 ha, je třeba postu-
povat dle čl. II. odst. 1 Metodického pokynu MŢP ČR OOLP/1067/96. V plném rozsahu při-
tom platí povinnosti pořizovatelů a projektantů ÚPD, které jsou jim stanoveny ust. § 5 odst. 1 
zákona o ochraně ZPF. 
Vyřízení: Je respektováno. Dokumentace ÚP vymezuje v prostoru CHLÚ a DP plochy TN, 
kde se jiné stavby nepřipouští. 
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• Krajský ú řad Olomouckého kraje, OŽP a Ze   Připomínky 

-Ochrana přírody: 
1/ Nesouhlasíme se změnami D-P3, z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a D-
P8 zasahuje do vymezených funkčních prvků ÚSES regionálního (RBK 911) a lokálního vý-
znamu. Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje nelze ani přechodně do prvků 
územního systému ekologické stability umísťovat funkce, které by znemožnily jejich pozdější 
realizaci. Současně tyto změny zasahují do VKP les a vodní tok.  
2/ U změn O-Z20 O-Z21, požadujeme dodržení šířky RBK 57 a souhlasíme s posunutím RBC 
45, ve kterém jsou tyto změny umístěny severovýchodním směrem tak, aby zůstala zachována 
plocha původního RBC, eventuálně se s ohledem na lesní celky zvětšila. Upozorňujeme na 
skutečnost, že veškeré zásahy do vymezených prvků ÚSES může v souladu s § 4 vyhlášky 
395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, provádět pouze odborně způso-
bilá osoba.  
3/ Nesouhlasíme se změnami Z-Z52, Z-Z53 a Z-Z54 z důvodu výskytu zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů, na něž byl stavitel při předešlých jednáních opakovaně upozorňo-
ván.  
4/ U změny O-Z22, požadujeme dodržení šířky RBK 57, z důvodu průchodnosti po břehu 
řeky Olešnice pro vyšší živočichy.  
5/ Na lokalitách změn Z-Z7, Z-Z8 a Z-Z9 na předmětné lokalitě je uváděn výskyt zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin. Z toho důvodu požadujeme před zahájením výstavby 
zpracovat v souladu s § 67 zákona biologické hodnocení.  
6/ U požadavku č. Z-Z16 považujeme za zbytečné rozšíření sportovního areálu, když doposud 
není jasno, jaké bude jeho využití. Není možno souhlasit s dosavadním využitím pro motokro-
sové a autokrosové tratě. Tyto činnosti nepatří do obytné zóny obcí, blízkosti biokoridoru a 
VKP vodní tok. 7/ Na lokalitách změn Z-Z37, Z-Z38, Z-P11 Z-P12 a Z-P13 je uváděn výskyt 
zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Z toho důvodu požadujeme před zahájením vý-
stavby zpracovat v souladu s § 67 zákona biologické hodnocení.  
8/ Těžbu v kamenolomu Ondřejovice doporučujeme soustředit na CHLÚ. V blízkém okolí je 
uváděn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Z toho důvodu navrhujeme před 
zahájením těžby zpracovat v souladu s § 67 zákona biologické hodnocení. 
Vyřízení: ve stanovisku byly některé nejasnosti u uvedených ploch, proto po osobním projed-
nání dne 5.3.2012, 16.3.2012 a 28.3.2012 bylo předloženo aktualizované stanovisko ochrany 
přírody: 
-zasíláme upravené stanovisko oddělení OP OŽPZ k I. návrhu územního plánu města Zlaté 
Hory, II. vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí - SEA: 
• Se změnou D-P3 lze souhlasit za předpokladu dodržení minimální šířky 30- 35m LBK L45, 
od zahrady stávajícího RD.. Dodržení této šířky požadujeme z důvodu výskytu zvláště chrá-
něných druhů rostlin sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis) a bledule jarní (Leucojum 
vernum) v tomto prostoru. Výskyt těchto rostlin je i na sousední parcele č. 651/4, jež je sou-
částí D-P3, proto požadujeme vymezit tuto parcelu pouze jako zahradu k uvažované stavbě 
rodinného domu. 
• U změn O-Z20 O-Z21, požadujeme dodržení šířky RBK 57, zajištění průchodnosti pro vyšší 
živočichy po obou stranách řeky. Souhlasíme s posunutím RBC 45, ve kterém jsou tyto změ-
ny umístěny severovýchodním směrem tak, aby zůstala zachována plocha původního RBC, 
eventuálně se s ohledem na lesní celky zvětšila. Upozorňujeme na skutečnost, že veškeré zá-
sahy do vymezených prvků ÚSES může v souladu s § 4 vyhlášky 395/1992 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona, provádět pouze odborně způsobilá osoba. 
• U změny O-Z22, požadujeme dodržení šířky RBK 57, z důvodu průchodnosti po břehu řeky 
Olešnice pro vyšší živočichy. 
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• Na lokalitě změny Z-Z9 je uváděn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Z 
toho důvodu požadujeme před zahájením výstavby zpracovat v souladu s § 67 zákona biolo-
gické hodnocení. 
• U požadavku č. Z-Z16 nesouhlasíme s využitím sportovního areálu pro motokrosové a auto-
krosové tratě. Tyto činnosti nepatří do obytné zóny obcí, blízkosti biokoridoru ÚSES a VKP 
vodní tok. 
Vyřízení: všechny požadavky upraveného stanoviska jsou respektovány, v dokumentaci jsou 
zohledněny. U plochy Z-Z16, (využití OS), je tento požadavek obsažen v nepřípustném využití 
na plochách OS. 
 
-Ochrana ZPF: 
Návrh ÚP města Zlaté Hory obsahuje, mimo jiné, rozsáhlé zastavitelné plochy pro bydlení 
(včetně smíšených a rekreačních), plochy výroby a plochy občanské vybavenosti (komerční), 
značnou měrou vymezené na půdách zařazených do II. nejvyšší třídy ochrany, jejichž nezbyt-
nost, vzhledem k počtu obyvatel, obecným demografickým trendům a dlouhodobé hodnotě 
přirozeného přírůstku obyvatelstva, se jeví v časovém horizontu reálné platnosti územního 
plánu jako neodůvodněná – předloženou dokumentací tato nezbytnost nebyla prokázána. Roz-
sah navržených zastavitelných ploch požadujeme redukovat, zastavitelné plochy požadujeme 
navrhovat přednostně na půdách nižších tříd ochrany. Z výše uvedených důvodů nelze předlo-
ženou dokumentaci z hlediska ochrany ZPF kladně projednat (§ 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně ZPF). 
ZLATÉ HORY  
Plochy Z-Z1, Z-Z3, Z-Z4 - požadujeme stanovit etapizaci zástavby (ev. částečně převést do 
rezerv)  
Plochy Z-Z12, Z-Z15 - návrh zástavby na půdách ve II. třídě ochrany - dokumentací nebyla 
prokázána nezbytnost těchto ploch pro rozvoj obce  
ONDŘEJOVICE  
Plochy O-Z4, O-Z8 - požadujeme stanovit etapizaci zástavby  
Plocha O-Z15  
- požadujeme převést do rezerv  
Plochy O- Z16, O- Z17, O-Z18 -návrh zástavby na půdách ve II. třídě ochrany - dokumentací 
nebyla prokázána nezbytnost těchto ploch pro rozvoj obce  
REJVÍZ  
Plochy R-Z12, R-Z13, R-Z16, R-Z18 -návrh zástavby na půdách ve II. třídě ochrany - do-
kumentací nebyla prokázána nezbytnost těchto ploch pro rozvoj obce  
HORNÍ ÚDOLÍ  
bez připomínek  
DOLNÍ ÚDOLÍ  
bez připomínek 
Vyřízení: uvedené připomínky byly v rámci dohod po ukončení projednání znovu samostatně 
projednány zástupci města s orgánem ZPF dne 19.3.2012, orgán ZPF poskytl nové stanovisko 
a dokumentace návrhu byla upravena na podkladu tohoto nového stanoviska  orgánu ZPF : 
Zlaté Hory 
Plochy Z-Z1, Z-Z3, Z-Z4 –dohodnuto navržení etapizace: Z-Z1 bude II. etapa, Z-Z3 bude celá 
I. etapa, Z-Z4 bude dělena na I. etapu v části přiléhající ke stávajícímu závodu a II. etapu při-
lehající k cestě; 
Plochy Z-Z12, Z-Z15 – bude navržena etapizace zástavby obou ploch, Z-Z15 bude rozdělena-
část bude převedena do rezerv, tj. Z-Z12 bude I. etapa, Z-Z15 bude rozdělena na ½ a I. etapa 
bude na polovině přilehlé k městu, II. etapa bude převedena do rezerv a bude na polovině 
směrem k jezeru; 
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Ondřejovice 
Plochy O-Z4, O-Z8 – bude navržena etapizace zástavby O-Z4 dělit na ½ a stanovit I. a II. 
etapu, požadavek na etapizaci zástavby O-Z8 byl stažen; 
Plocha O-Z15 - bude navržena etapizace zástavby (2 etapy zástavby plochy); 
Plochy O-Z16, O-Z17, O-Z18 – plochy O-Z16, O-Z17 budou zmenšeny (po okolní hranice 
zastavěného území), požadavek na vypuštění plochy O-Z18 byl stažen; 
Rejvíz 
Plochy R-Z12, R-Z13, R-Z16, R-Z18 – na základě projednání ÚP s CHKOJ bude plocha R-
Z17 bude ponechána a určena k využití ve II. etapě, tj. po využití plochy R-Z16 jako I. etapy, 
výsledek bude předběžně sdělen KUOK OŽPZ, požadavek na vypuštění plochy R-Z12, R-
Z13, R-Z16, R-Z18 byl stažen; 
K etapizaci doplnit: V případě návrhu etapizace zástavby plochy bude zahájena zástavba ná-
sledující etapy po zastavění 70 %  předchozí etapy, zastavěním se myslí využití příslušné eta-
py ve fázi pravomocných stavebních povolení a jemu na roveň postavenému opatření. 
 
-Lesní hospodářství: 
Upozorňujeme: 1. na chybný součet celkového záboru v tabulce v Odůvodnění územního plá-
nu v textové části, kapitola 10. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa, podkapitola 10.6. Dopad 
navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa,  
2. na plochu uvedenou v Odůvodnění – viz výše jako „Z-Z10“ (plocha občanského vybavení 
kom. typu), zábor 0,34 ha PUPFLu, je plochou, kde nejsou dotčeny pozemky určené k plnění 
funkcí lesa,  
3. na plochu označenou v grafické části jako „Z-Z38“ (plochy občanského vybavení specific-
kého), kde je dotčen PUPFL, ale tato plocha není uvedena v Odůvodnění – viz výše, konkrét-
ně v podkapitole 10.6. Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa, dále 
tato plocha není uvedena ani v Návrhu ÚP, ani v Odůvodnění ÚP, 
 4. na navrženou změnu kategorii PUPFLu u plochy „Z-LP1“, která nelze provést v rámci 
schvalování ÚPD, nýbrž lze provést v dle ustanovení § 48a odstavec 1 písm. a) lesního záko-
na (§ 8 odst. 3). Krajský úřad požaduje dát do souladu výše uvedené.  
K dokumentaci SEA ÚP Zlaté Hory: KRÚ upozorňuje: 1. na nesoulad v kapitole 3. Charakte-
ristiky životního prostředí v oblastech, které by mohly být provedením změny ÚP významně 
zasaženy, podkapitola 3.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje, část 3.4.6 Půda, je v tabulce 
č. 16 uveden rozsah záboru pozemků podle jednotlivých katastrálních území, s tím, že zábor 
PUPFLu je celkem 29,77 ha. V kapitole 5. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů 
navrhovaných variant ÚP, část C. Vlivy na půdu a horninové prostředí, Zábor pozemků urče-
ných k plnění funkcí lesa, je uvedeno, že celkem se předpokládá trvalý zábor 19,10 ha PUP-
FLu,  
2. na plochu Z-Z10, která je uvedena v kapitole 5. Zhodnocení stávajících a předpokládaných 
vlivů navrhovaných variant ÚP, část C. Vlivy na půdu a horninové prostředí, Zábor pozemků 
určených k plnění funkcí lesa, kde nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa,  
3. na absenci dalších ploch, kterými je dotčen PUPFL a které jsou uvedeny v návrhu ÚP Zlaté 
Hory a v dokumentaci SEA ÚP Zlaté Hory uvedeny nejsou (např. plocha O-TN1), a tímto 
promítnutí vlivu těchto ploch v rámci SEA ÚP Zlaté Hory,  
4. na absenci ploch rekreace na plochách přírodního charakteru, a to nejen těch, které se týkají 
rozšíření stávajících sjezdovek, ale hlavně i nově navržené, a tímto promítnutí vlivu těchto 
ploch v rámci SEA ÚP Zlaté Hory,  
5. na navrženou změnu kategorii PUPFLu u plochy Z-LP1, která nelze provést v rámci schva-
lování ÚPD, nýbrž lze provést v dle ustanovení § 48a odstavec 1 písm. a) lesního zákona (§ 8 
odst. 3) a její promítnutí v rámci SEA ÚP Zlaté Hory. 
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Vyřízení: vyhověno, oprava byla provedena. 
 
-Ochrana ovzduší: 
K předloženému Návrhu územního plánu Města Zlaté Hory nemá KÚOK připomínky, není 
zde umisťován konkrétní zdroj znečišťování ovzduší. V předloženém materiálu je vymezeno 
využití jednotlivých ploch v obecné poloze s tím, že umístění konkrétních jednotlivých staci-
onárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve smyslu platné právní úpravy oblasti ochrany ovzdu-
ší, není předmětem řešení. Při zpracování územně plánovací dokumentace je nezbytné respek-
tovat a uplatňovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, uvedené v Integrovaném 
programu snižování emisí Olomouckého kraje a Programu ke zlepšení kvality ovzduší Olo-
mouckého kraje. 
Vyřízení: respektováno. 
 
• Ministerstvo dopravy      Neuplatnilo 

-Ředitelství silnic a dálnic ČR      Bez připomínek 
-Správa železniční dopravní cesty, Praha     Připomínky 
V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy po-
žadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do 
funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v územním, resp. staveb-
ním řízení, bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných 
vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.  
V případě výstavby v ochranném pásmu dráhy bude nezbytné respektovat vyhlášku č. 
177/1995 Sb.- stavební a technický řád drah v platném znění; 
Vyřízení: do ochranného pásma dráhy zasahuje jedna zastavitelná plocha O Z 19 smíšená 
obytná SO, která musí OP jako limit respektovat, budou pro ni stanoveny hygienické hlukové 
limity v následných řízeních. Budou respektovány limity využití území, uvedené v textové části 
odůvodnění kap. 4.6., což vyplývá z platných právních předpisů. 
-Centrum dopravního výzkumu      Připomínky 
Respektovat stávající stav a ochranné pásmo dráhy, 60 m od osy krajní koleje. Do tohoto 
pásma nenavrhovat objekty k bydlení. Uplatnit požadavky SŽDC Praha z 15.2.2012, -blízkost 
vnitrostátního letiště Mikulovice. 
Vyřízení: ÚP nenavrhuje objekty do OP dráhy, zasahují zde ale zastavitelné plochy (OZ 19), 
na kterých je nutno respektovat OP dráhy jako limit; 
 
• Městský úřad Jeseník, OŽP státní správa lesů   Připomínky 

vydává ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona toto stanovisko: 
1. Plocha Z-Z10 je v kapitole 10.6 „Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění 
funkcí lesa“ chybně uvedena jako plocha s trvalým záborem pozemků určených k plnění 
funkcí lesa. Dle doložených podkladů je plocha pouze v pásmu do 50 m od okraje lesa. 
2. Plocha Z-Z38 je umístěna na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, avšak není uvedena 
ve výčtu pozemků s trvalým záborem v kapitole 10.6 „Dopad navrženého řešení na pozemky 
určené k plnění funkcí lesa“. 
3. Rozsah záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa se v jednotlivých tabulkách textové 
části územního plánu a v dokumentaci SEA liší. 
4. V dokumentaci SEA nejsou uvedeny plochy O-TN1, Z-LP1, Z-RN1, Z-RN2, Z-RN3, D-
RN1. 
5. K plochám umístěným na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nemáme dalších námi-
tek mimo výše uvedená upozornění. 
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6. Plochy zasahující do pásma o šíři 50 m od okraje lesa lze při stanovení určitých podmínek 
v rámci územního řízení respektovat. 
7. Pokud územně plánovací dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozem-
ky určené k plnění funkcí lesa, uplatňuje stanovisko v souladu s ustanovením § 48a odst. 2 
písm. a) lesního zákona Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a země-
dělství (týká se ploch Z-RN1, Z-RN2, Z-RN3, D-RN1). 
Vyřízení: vyhověno, dokumentace byla upravena a koordinována se SEA. 
 
• AOPK Správa CHKO Jeseníky    Připomínky 

-pro část ležící na území CHKO Jeseníky (k.ú. Ondřejovice, Rejvíz, Dolní Údolí, Horní 
Údolí), po společném jednání dne 24. 1. 2012, sdělujeme tyto námitky a připomínky: 
Požadavky na řešení 
Ve všech uvedených plochách v textové části doplnit v kapitole „nepřípustné využití“ – umís-
tění velkoplošných reklamních tabulí. Připouští se pouze maloplošné informační tabule 
v zastavěné části obce (max. rozměry 1,2 m x 0,8 m), informující o umístění rekreačních, re-
stauračních, ubytovacích a podobných objektů. Vyloučit i umístění reklamy na fasádách do-
mů.  
Vyřízení: vyhověno, požadavek byl již součástí pokynů kapitoly F.3. odst. 1 písm. e). Na konec 
stávající věty písmene e) doplněno: a umístění reklamy na fasádách domů. 
Pro památkově chráněné území osady Rejvíz, Horní Údolí a Dolní Údolí (plochy SR), 
vyloučit z přípustného využití zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (foto-
voltaické panely, malé větrné elektrárny ap.), a to i v případech umístění na objektech 
s určením pro přímou spotřebu staveb a zařízení v příslušné ploše. Toto lze zařadit do katego-
rie podmínečně přípustných (dle individuálního posouzení v závislosti na krajinný ráz). 
Vyřízení: vyhověno, požadavek je obecně součástí přípustného využití ploch SR, dále bylo 
doplněno do podmíněně přípustného využití dle požadavku; 
Energetická vedení 
Při rekonstrukcích, ale i nových vedení NN k navrženým plochám a objektům realizovat pou-
ze zemní vedení s návazností na stávající osové nadzemní vedení NN. Výstavbu trafostanic 
upřednostnit do kioskové formy, případnou rekonstrukci stávajícího osového vedení upřed-
nostnit na dřevěných podpěrách.  
Vyřízení: vyhověno první větě požadavku,- vzhled trafostanic a materiál sloupů je nad rámec 
řešení ÚP; 
Vodní hospodářství 
Vodní nádrž Javorná a vodní nádrž Mnichov-Drakov byly dle aktualizace č. 1 Zásad územní-
ho rozvoje Olomouckého kraje vypuštěny z hájeného území (viz str. č. 109). Přesto vodní 
nádrž Javorná je v grafické části Návrhu ÚP Zlaté Hory stále vylišena. Źádáme o zrušení této 
vodní plochy v návrhu ÚP. Rovněž plochy pro stavby a úpravy na vodních tocích a stavby 
vodních nádrží požadujeme zařadit do kategorie podmínečně přípustných, popřípadě nepří-
pustných (na plochách SR) dle individuálního posouzení. 
Vyřízení: v územním plánu se plochy nevylišují, ale vymezují, plochu vodní nádrže grafická 
část návrhu ÚP neobsahuje, na str. 109 textu je pouze informace o zrušení těchto nádrží 
z ÚPD;; 
Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu 
Pro zachování harmonických měřítek v krajině požadujeme přehodnocení koeficientu zasta-
věnosti u návrhových ploch v návaznosti na plošnou výměru navržené plochy. Koeficient by 
měl definovat přípustnou plochu zastavění se zřetelem na velmi rozvolněnou zástavbu, re-
spektování stávající vzrostlé zeleně a geomorfologických podmínek. Je nutné umístit stavbu 
v souladu s přírodními podmínkami, nikoliv přírodní podmínky přizpůsobit stavbě! V textové 
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části je téměř na všech plochách stanoven stejný koeficient bez ohledu na výměru a charakter 
plochy. Podíl zastavěnosti by měl vycházet z přírodních a geomorfologických podmínek dané 
lokality. 
Vyřízení: vyhověno, provedena úprava koeficientu zastavěnosti u jednotlivých zastavitelných 
ploch; 
k. ú. Rejvíz 
Přeložka regionálního biokoridoru soustavy ÚSES v k.ú. Rejvíz – stávající biokoridor 
zasahuje do zastavěného území a území navrženého k zastavění. Správě CHKO Jeseníky není 
známo, zda došlo ke změně v podkladových materiálech  ZÚR Olomouckého kraje, které jsou 
pro tvorbu územních plánů závazné, konkrétně ke změně regionálního biokoridoru ÚSES. 
Přesto je Správa CHKOJ toho názoru, že navržená přeložka biokoridoru je vhodnější, než 
stávající trasa. Toto je třeba znovu posoudit se zpracovatelem ÚPD. 
Vyřízení: u regionálního biokoridoru RBK 57 došlo v ÚP k odchýlení od stávajícího návrhu 
v ZUR, byla provedena oprava v souladu se ZUR. Následně může město uplatnit v aktualizaci 
ZUR změnu polohy RBK, tak aby se jeho vvmezení vyhlo stávajícím serpentinám silnice. 
Návrhová plocha R-Z17 se jeví z hlediska využití území jako nejproblémovější. Navržené 
sportoviště (vybudování hřišť) je z hlediska ochrany území ptačí oblasti nepřijatelné.      I 
když v textové části hodnocení (SEA) je uvedené, že plocha se bude využívat pouze k zimním 
sportům, Správa CHKO Jeseníky nevidí důvod k zařazení plochy do zastavitelného území. 
Zimní sporty mohou být v oblasti osady Rejvíz provozovány téměř na celém území, mimo 
území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma. K tomuto není nutné specielně 
vylišovat plochy pro zimní sporty (běh na lyžích). Proto Správa CHKO Jeseníky požaduje 
úplné vypuštění plochy z ÚP Zlaté Hory, a to jak z textové, tak grafické části. 
Vyřízení: dle upraveného stanoviska, viz níže;  
 
Plocha R-Z18 – požadujeme upravení plochy pro výstavbu pouze podél místní komunikace, 
snížit koeficient zastavěnosti (dosáhnout velmi rozvolněné zástavby). 
Vyřízení: dle upraveného stanoviska, viz níže;   
 
k.ú. Ondřejovice – část         
U navržených ploch O-Z5, O-Z6, O-Z7, O-Z10, O-Z12, O-Z13, O-Z15 požadujeme upra-
vení koeficientu zastavění v návaznosti na přírodní podmínky a stávající zeleň, zástavbu smě-
rovat kolem komunikací s charakterem rozvolněné nepravidelné zástavby, nevytvářet pravi-
delnou uliční čáru. U plochy pro bydlení O-Z15 požadujeme redukci plochy s omezením 
pouze kolem komunikace v rozsahu stávajícího zastavěného území s upravením koeficientu 
zastavěnosti (zachování velmi rozvolněné zástavby). 
Vyhodnocení: vyhověno; 
Plochu O-Z11 požadujeme z návrhu vypustit z důvodů nevhodných přírodních  a geomorfo-
logických podmínek pro zástavbu. Jedná se o plochu se stromovou vegetací se zakmeněním 
7-8, v úžlabní depresi s vodotečí. Využití plochy by znamenalo značné terénní úpravy. 
Vyřízení: dle upraveného stanoviska, viz níže; 
k. ú. Dolní Údolí – část 
Vylišené plochy D-P2, D-P4, D-P9, D-P10 požadujeme z návrhu ÚP vypustit. Jedná se o 
plochy na území II. zóny odstupňované ochrany přírody na území CHKO Jeseníky, poměrně 
zalesněné, mimo souvisle zastavěné území. Plochy jsou dnes součástí volné krajiny a umístění 
staveb včetně inženýrských sítí, by znamenalo značné terénní úpravy nevratného charakteru 
(viz § 26 odst.3a „zákona“). Plocha D-P12 je vylišená jako nová, její využití je možné 
s omezením na p.č. 339, 78/1, 78/2, ve spodní části. 
Vyřízení: dle upraveného stanoviska, viz níže; 
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k. ú. Horní Údolí – část 
Vylišené plochy H-P15, H-P16, H-P17 požadujeme z návrhu ÚP vypustit. Jedná se o plochy 
na území II. zóny odstupňované ochrany přírody na území CHKO Jeseníky, poměrně zales-
něné, mimo souvisle zastavěné území. Plochy jsou dnes součástí volné krajiny a dle „zákona“ 
je stanovené jejich přípustné využití. 
Vyřízení: dle upraveného stanoviska, viz níže;; 
 
Plochy H-P7, požadujeme omezit  do rozsahu III. zóny odstupňované ochrany přírody na 
území CHKO Jeseníky (dříve plocha H5). 
Plochu H-P3 omezit na p.č. 28, 30/2, (intravilán, III. zóna) 
Plocha H-P12 požadujeme omezit na p. č. st. 95, 99, 102, ostatní plocha se nachází ve II.zóně. 
Plocha H-P13 požadujeme omezit na p.č.107, 109, 124/1, ostatní plochu ze záměru vypustit, 
nachází se ve II. zóně. 
Plocha H-Z1-OX   souhlasíme s využitím pouze v rozsahu III. zóny  
Vyřízení: dle upraveného stanoviska, viz níže;; 
 
Odůvodnění: 
Podmínky výše uvedené byly stanovené především na ochranu harmonických a estetických 
poměrů krajinného rázu v území. Nová výstavba by měla respektovat rozvolněnost zástavby, 
orientaci objektů, sklon střech a použití materiálu. Vzhledem k tomu, že se jedná o památko-
vou zónu, je nutné tyto požadavky při umísťování a povolování staveb plně respektovat. Ne-
souhlas s některými plochami vychází ze skutečnosti, že navržené plochy zasahují do II. zóny 
ochrany přírody na území CHKOJ a jsou již dnes součástí volné krajiny mimo zastavěné 
území obce (intravilán). Nesouhlasné stanovisko s výše uvedenými plochami rovněž vychází 
ze současných přírodních podmínek a geomorfologie území. Umístění staveb na takových 
plochách by znamenalo značné terénní úpravy, vybudování příjezdových komunikací, úpravu 
místní vodoteče přemostěním ap. Pro úplnost uvádíme ještě požadavky na architektonické 
řešení staveb a ochranu krajinného rázu.   
 
Architektonické řešení staveb a ochrana krajinného rázu 
Při architektonickém ztvárnění staveb bude vycházeno z dochované venkovské architektury 
(stavby 1 NP + využité podkroví, pravidelné sedlové střechy se sklonem 45°, černá šablonová 
krytina, okna svisle i příčně dělená, dřevěné obklady v přízemí vodorovně ložené, štíty pak 
svisle, nebude používáno netypických a cizorodých stavebních a architektonických prvků 
ap.). Rovněž oplocení pozemků by mělo vycházet z tradičního provedení. Nelze je stavět 
s pevnými podezdívkami a zděnými sloupy.  
Vyřízení: Tyto požadavky nejsou v návrhu ÚP akceptovány, jde o podrobné požadavky nad 
rámec územního plánu, které patří až do následných řízení.; 
 
Závěr 
Z výše uvedeného vyplývá, že při akceptování požadavků Správy CHKO Jeseníky, se dá 
předpokládat hodnotný a harmonický vývoj území ve prospěch přírodních, historických, kul-
turních a estetických vztahů v krajině. Hodnocení vlivu ÚP Zlaté Hory na ŽP ukázalo hodnotu 
tohoto území a při respektování závěrů hodnocení je možné dotváření harmonických vazeb 
venkovské architektury s přírodním prostředím a rozvojem i využitím daného území. 
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Upravené stanovisko CHKOJ, kterým byly vypořádány nesouhlasy původního stanoviska. 
 
v k.ú. Ondřejovice – 
Plochu O-Z11 – plocha nevhodná pro zástavbu z důvodů nevhodných přírodních a geomorfo-
logických podmínek (plocha se stromovou vegetací se zakmeněním 7-8 v úžlabní depresi 
s vodotečí) – doporučujeme prověřit naléhavost zařazení plochy do ÚP a její požadované vy-
užití. I když plocha byla zaevidovaná při 1. Změně ÚP, z výše uvedených důvodů navrhnout 
její vypuštění z ÚP. 
Vyřízení: vymezení plochy O-Z11 vychází z původní dokumentace ÚP, dle KN se jedná o část 
stávající zastavěné plochy se zbory a část louky. Zástupci města prověřili s vlastníky pozemků 
naléhavost vymezení plochy, jejich záměry jsou aktuální a naléhavost potvrdili. 
 
v k. ú. Dolní Údolí – část 
Vylišené plochy D-P2, D-P4, D-P9, D-P10 , které byly požadované z návrhu ÚP vypustit, lze 
akceptovat jako plochy obytné a rekreační s uplatněním regulačních opatření a to: přístup na 
plochy bude pouze ze státní nebo místní komunikace, bez výrazných terénních úprav včetně 
přilehlé vodoteče, která je zahrnuta do lokálního územního systému ekologické stability 
(ÚSES). V maximální míře bude zohledněna stávající vzrostlá zeleň, především na březích 
vodoteče, která je součástí ÚSES. Na předmětných plochách lze stavby umístit pouze na sta-
rých zborech, v případě vhodnějších terénních podmínek pak po dohodě s CHKOJ. Regulační 
podmínky se stanovují z důvodu, že plochy jsou zařazené do II. zóny odstupňované ochrany 
přírody na území CHKOJ, kde ze „zákona“ jsou stanovené činnosti, které na území II. zóny 
nelze provádět. 
Vyřízení: vyhověno částečně, uvedené plochy jsou akceptovány, ale další požadavky tohoto 
typu jsou nad rámec územního plánu; 
 
v k. ú. Horní Údolí – část 
H-P16 stanovit jiné využití než jako obytné a rekreační příliš malá plocha pro obytný nebo 
rekreační objekt, (využití jen pro odpočívadla, přístřešek apod.) . 
Vyřízení: vyhověno,  
Požadavky níže uvedené, požadující podrobnou regulaci, nelze zohlednit, neboť jsou nad rá-
mec územního plánu; 
Vylišená plocha H-P17, lze akceptovat jako plochu rekreační s uplatněním regulačních opat-
ření a to: přístup na plochy bude bez výrazných terénních úprav s maximálním respektováním 
stávající vzrostlé zeleně. Na ploše lze umístit objekt pouze v rozsahu stávajícího zboru. 
H-P15 -lze akceptovat jako plochu rekreační s uplatněním regulačních opatření a to: přístup 
na plochu bude pouze ze silnice, bez výrazných terénních úprav, umístění objektů pouze na 
starých zborech, v případě vhodnějších terénních podmínek pak po dohodě s CHKOJ. 
H-P7 -lze akceptovat, výstavbu situovat na staré zbory s maximálním respektováním stávající 
vzrostlé zeleně. 
Regulační podmínky se stanovují z důvodu, že plochy jsou zařazené do II. zóny odstupňované 
ochrany přírody na území CHKO Jeseníky, kde ze „zákona“ jsou stanovené činnosti, které na 
území II. zóny nelze provádět. 
Požadavky níže uvedené na podrobnou regulaci, nelze zohlednit, neboť jsou nad rámec územ-
ního plánu; 
 
v k.ú. Rejvíz 
-přeložka RBK  ÚSES – Návrh ÚP předkládá variantní řešení přeložky biokoridoru. Správa 
CHKOJ je toho názoru, že navržené přeložení je vhodnější než stávající umístění tohoto prv-
ku ÚSES. Nutno řešit s KUOK, jako pořizovatelem ZUR; 
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Vyřízení: V návrhu ÚP byl RBK praven dle ZUR, vhodnější řešení bude možné zapracovat po 
aktualizaci ZUR. 
-Návrhová plocha R-Z17 byla dohodnuta a bude zahrnuta do návrhu ÚP s tím, že bude přede-
vším realizován investiční záměr na ploše R-Z16. I tento investiční záměr představuje značný 
zásah do území ptačí oblasti a je nanejvýš nutné provést nové hodnocení vlivů v období od 
započetí stavby až po dobu dvouletého provozu sportovního areálu od kolaudace stavby. Na 
základě výsledků tohoto hodnocení bude stanoveno, zda plocha R-Z17 bude moci být využita 
dle požadavků investora. Opatření tohoto charakteru vyplývají z negativního hodnocení po-
sudku SEA, který byl k ÚP zpracován. 
Vyřízení: Bylo zohledněno v řešení ÚP, dále byla stanovena etapizace v koordinaci 
s požadavkem orgánu ZPF,  
 
 
• Městský úřad Jeseník, OŽP – vodoprávní úřad  Bez připomínek 

-Povodí Odry, Ostrava      Připomínky 
Z hlediska správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění) a správ-
ce uvedených vodních toků a z hlediska Plánu hlavních povodí ČR a Plánu oblasti povodí 
Odry (POP Odry) máme následující připomínky: 
1/ V POP Odry je navrženo vybudovat pro Zlaté Hory novou ČOV podle zpracované DUR. 
Záměr požadujeme prověřit a pro novou ČOV vymezit plochu. 
2/ Z návrhu požadujeme vypustit plochy vymezené v nivách vodních toků (významné krajin-
né prvky se zákonnou ochranou), např. Z 36, Z 37, HP 1, HP 5, HP 8, DP 9, DP 15, OZ 2, OZ 
21. 
3/ Plochy navržené v těsné blízkosti koryt vodních toků v územích pravděpodobně ohrože-
ných povodněmi požadujeme omezit tak, aby bylo zastavitelné území vymezeno 
v bezpečnější vzdálenosti od toků, např. HP 9, HP 10, HZ 1-OX, DP 13-SR, OZ 20. 
Vyřízení:  
1/Dokumentace návrhu respektuje POP Odry, plocha pro novou ČOV je určena na již stáva-
jící ploše technické infrastruktury, jak je uvedeno v kapitole odůvodnění 7.2.2 odst. c); 
2/U ploch Z 36, Z 37 bylo dohodnuto s Povodím jejich ponechání, ale omezení plochy na 
straně od břehové hrany o 6m, taktéž byly omezeny plochy OZ 2, OZ 21, DP 15-je plocha 
parkoviště, ostatní plochy HP 1, HP 5, HP 8, DP 9 byly vypuštěny; 
3/Vyhověno, plochy upraveny (v souladu se zásadou kap. E.3 str. 27 textu); 
 
Krajský ú řad Olomouckého kraje, ODSH,    Připomínky 
obdržel dne 19.3.2012 žádost o stanovisko k projednanému návrhu územního plánu Zlaté Ho-
ry ve věci zúžení požadovaného koridoru pro přeložku silnice II/457 pouze asi na 50 m v k.ú. 
Zlaté Hory. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako 
příslušný dotčený orgán podle § 40 odst. 3) písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních ko-
munikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, vydává souhlasné stanovisko se zúžením 
požadovaného koridoru přeložky silnice II/457 v k.ú. Zlaté Hory. Z hlediska hlukové proble-
matiky upozorňujeme na povolování bytové zástavby v daném koridoru. 
Vyřízení: -uvedený orgán byl kontaktován, aby uplatnil stanovisko k navrženému zúžení kori-
doru přeložky II/457, Krajský úřad ODSH vydal souhlasné stanovisko k navrženému zúžení 
koridoru, bytová zástavba se v daném koridoru a jeho okolí nenavrhuje; 
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b/ Stanoviska dotčených orgánů k řízení o územním plánu dle § 52 stavebního zákona: 
 
• Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu st. správy IIIV, Olomouc 

 Za státní správu geologie: v řešeném území byla geologickými pracemi ověřena výhradní 
ložiska nerostných surovin, pro která bylo následně stanoveno chráněné ložiskové území 
(CHLÚ) „Zlatohorský rudní revír“, stanovené k zajištění územní ochrany výhradních ložisek :  
 
Zlaté Hory – východ ( číslo lož. B3 099 900) - ložisko zlata, Ag, Cu, Pb, Zn a polymetalic-
kých rud , Zlaté Hory – Hornické skály ( číslo ložiska B3 151 100) - ložisko měděné rudy.  
 
Vyřízení: respektováno; 
 
• Krajská hygienická stanice Ol. kraje, Jeseník    bez připomínek;  
 
• Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Jeseník  bez připomínek;  
 
• Hasičský záchranný sbor Ol. kraje, Jeseník   bez připomínek;  
 

Pro dotčené orgány, které neuplatnily své stanovisko, platí: má se za to, že 
s návrhem ÚP Zlaté Hory souhlasí.  

 

  Řešení rozporů návrh ÚP neobsahuje. 
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6. Vyhodnocení splnění zadání 

Požadavky schváleného Zadání územního plánu Zlaté Hory jsou splněny s výjimkou těchto 
bodů: 

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

6. Prověřit a zapracovat do územního plánu další záměry rozvoje města dle Přílohy č. 1 a 
níže uvedené, kterým je doporučeno vyhovět do dalšího zpracování – následující po-
žadavky dle Přílohy č. 1 nejsou splněny, příp. jsou splněny odlišně: 

Požadavek 
č. 

Žadatel Parc. č. Specifikace 
požadavku 

Zdůvodnění 

H1 K. Pánková 1 vymezit jako             
zastavitelnou plochu 
(blíže neurčeno) 

vymezení zastavitelné plo-
chy bylo z územního plánu 
vypuštěno na základě ne-
souhlasného stanoviska 
Povodí Odry s.p. – poze-
mek leží v nivě vodního 
toku, která je významným 
krajinným prvkem se zá-
konnou ochranou) 

H8 Lesy ČR, 
s.p. 

102 st. výstavba obytného 
nebo rekreačního   
objektu 

pozemek je součástí zasta-
věného území, je vyznačen 
jako stav; výstavba je 
možná 

H11 Lesy ČR, 
s.p. 

123 st. výstavba obytného 
nebo rekreačního  
objektu 

pozemek je pro výstavbu 
nevhodný, sevřený mezi 
tokem Olešnice a silnicí 
II/453 

H23 R. Krátká 184 výstavba rekreačního 
objektu 

vymezení zastavitelné plo-
chy bylo z územního plánu 
vypuštěno na základě ne-
souhlasného stanoviska 
Povodí Odry s.p. – poze-
mek leží v nivě vodního 
toku, která je významným 
krajinným prvkem se zá-
konnou ochranou) 

D2 Pekárkovi 781  pozemek vymezit pro 
sportovně kulturní  
účely a propojit novým 
vlekem s areálem na 
Příčné hoře – vyhovět 
bez propojení 

pozemek je již dle skuteč-
ného využití vymezen jako 
rekreace na plochách pří-
rodního charakteru RN 
(sjezdovka) 

D3 JUDr. Petruň 89, 1108 výstavba objektu 
rodinné rekreace 

uvedené pozemky jsou 
součástí zastavěného úze-
mí, vymezeny jako stav; 
výstavba je možná 

D5 Jesenický 64 st., vymezit jako plochu část požadovaných ploch, 



 Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Zlaté Hory  
I.  Textová část ÚP str. 1- 65  
II. Textová část odůvodnění ÚP                        str. 66 - 272   138 

horský     
spolek 

421, 
423, 
420/1 

pro sport a rekreaci – 
možnost obnovy vod-
ního mlýna – nebude 
vyhověno 

která leží v zastavěném 
území, je vymezena jako 
plocha přestavby – plocha 
smíšená obytná rekreační 
SR (plocha č. D-P12) 

O2 Lesy ČR, 
s.p. 

34 výstavba obytného 
nebo rekreačního  
objektu 

uvedené pozemky jsou 
součástí zastavěného úze-
mí, vymezeny jako stav; 
výstavba je možná 

O9 Bc. Ing.  
Petruň 
JUDr. Petruň 

1277/1, 
2, 
1278/1, 
2, 
1400/12 

výstavba obytných 
nebo rekreačních  
objektů 

uvedené pozemky jsou 
součástí zastavěného úze-
mí, vymezeny jako stav; 
výstavba je možná 

O16 Anténa, ob-
čanské sdru-
žení 

1118, 
1125 

možnost vybudování 
stanového tábora se 
zázemím, uskladnění 
stanů 

splněno částečně – jako 
zastavitelná plocha občan-
ského vybavení specifické-
ho OX (plocha č. O-Z2) je 
vymezena pouze plocha 
ležící mimo regionální bio-
koridor; zde je možno vy-
budovat zázemí pro tábor, 
stany lze stavět kdekoliv 

O22 Koritárovi 517/2 výstavba hospodářské 
budovy s garáží 

uvedený pozemek je sou-
částí zastavěného území, 
vymezen jako stav; výstav-
ba je možná 

Z10 MUDr.  
Matoška 

2841/4 
Rožmi-
tál 

možnost výstavby  
rodinného domu 

uvedený pozemek je sou-
částí zastavěného území, 
vymezen jako stav; výstav-
ba je možná 

Z18 Ščudlovi 934, 935 výstavba rodinného 
domu 

uvedené pozemky jsou 
součástí zastavěného úze-
mí, vymezeny jako stav; 
výstavba je možná 

Z20 Město Zlaté 
Hory 

3616, 
3630 

výstavba kompostárny, 
rozšíření skládky TKO 

rozšíření skládky není na-
vrženo, pro vybudování 
kompostárny je navržena 
plocha přestavby na ploše 
stávající skládky (plocha č. 
Z-P14) 

Z22 J. Waněk 2889 výstavba přístupové 
komunikace ke  
stávajícímu objektu 

nová komunikace není na-
vržena, objekt je přístupný 
po stávající účelové komu-
nikaci 

Z34 Město Zlaté 
Hory 

Podlesí prověřit nutnost  
výstavby VDJ, příp. 
navrhnout příjezdovou 
komunikaci 

požadavek byl prověřen, 
výstavba nového vodojemu 
není potřebná 
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Z43 J. Paul 3050/1, 
3052 

změna stavby                   
na bydlení 

objekt a přilehlá zahrada 
jsou vymezeny jako plochy 
občanského vybavení ko-
merčního typu OK, zřízení 
služebního bytu je možné 

Z49 Město Zlaté 
Hory 

2798 výstavba rodinného 
domu 

uvedený pozemek je sou-
částí zastavěného území, 
vymezen jako stav; výstav-
ba je možná 

Z53 M. Petřík 2915/4 rozšířit zastavěnou 
plochu – výstavba  
objektu občerstvení          
u rozhledny  
na Biskupské kupě 

uvedený pozemek je sou-
částí zastavěného území, 
vymezen jako stav; výstav-
ba je možná 

Z56 M. Petřík 1972, 
1974 

výstavba rodinného 
domu 

uvedené pozemky jsou 
součástí zastavěného úze-
mí, vymezeny jako stav; 
výstavba je možná 

 Začal  
Vladimír 

 návrh východního  
obchvatu města,  
napojený na severní 
větev návrhu obchvatu 

jde o nereálný záměr, který 
nemá opodstatnění (viz 
další text) 

 

e)  Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

1. Dopravní infrastruktura  

13. Navrhnout k prověření východní obchvat – přeložku komunikace dle podkladu V. Za-
čala. 

Návrh východního obchvatu města není do územního plánu zapracován, jde o záměr, 
který vzhledem k intenzitě dopravy, konfiguraci terénu, ochraně krajinného rázu a 
ekonomickým nákladům není reálný. 

 

2.3 Nakládání s odpady  

1. Vymezit plochu pro rozšíření skládky a pro vybudování kompostárny. 

Plochy pro rozšíření skládky není navržena, kompostárna bude vybudována na ploše stá-
vající skládky – navržena plocha přestavby Z-P14. 

 
f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

Barevně rozlišit prvky ÚSES na funkční části (zelená barva) a nefunkční části (červená 
barva), dle okresního generelu ÚSES. 

Prvky ÚSES nejsou barevně rozlišeny; územní plán vymezuje plochy, nikoliv funkčnost. 
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7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

7.1 Koncepce rozvoje města 

Navržená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní stavební vývoj řešeného území, 
stávající urbanistickou strukturu doplňuje návrhem dostavby proluk a rozvíjí ji do nových 
ploch. Návrh se soustředil především na nalezení nových ploch pro obytnou výstavbu, na 
vymezení nových ploch pro rozvoj výroby, občanského vybavení a rekreace, pro nová veřejná 
prostranství a na řešení dopravy (zejména přeložka silnice II/457 a doplnění komunikací 
v lokalitách s navrženou výstavbou). Součástí návrhu je vymezení územního systému 
ekologické stability. 

     Při návrhu koncepce rozvoje řešeného území jsme vycházeli z následujících zásad : 

- jsou respektovány architektonické, urbanistické, historické a přírodní hodnoty řeše-
ného území 

- hlavní důraz je kladen na rozvoj obytné a rekreační funkce území (zejména zimní re-
kreace) - je vymezen dostatečný rozsah ploch pro novou obytnou výstavbu a plochy 
pro rozvoj občanského vybavení rekreačního charakteru, občanského vybavení spe-
cifického, pro rozvoj sportovních zařízení a lyžařských areálů 

- jsou navrženy plochy pro posílení ekonomického potenciálu území - plochy pro rozvoj 
výroby, skladování a těžby nerostů a pro výstavbu zařízení občanského vybavení 
komerčního typu 

- je navrženo odstranění dopravních závad na komunikační síti a doplnění sítě komuni-
kací  pro navržené zastavitelné plochy; 

- je navrženo odstranění nedostatků ve vybavení území technickou infrastrukturou a 
rozšíření sítí technické infrastruktury pro navržené zastavitelné plochy.   

Pro budoucí rozvoj řešeného území jsou rozvojové plochy navrženy přednostně uvnitř 
zastavěného území, navrženo je také nové využití znehodnocených nebo nevhodně využí-
vaných ploch. Rozsáhlejší zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou vymezeny   zejména 
ve vlastních Zlatých Horách, v ostatních sídlech se navrhují spíše drobné plochy jako dostav-
by proluk, příp. omezené rozšíření stávající rozptýlené zástavby. Z důvodu kontinuity roz-
voje řešeného území jsou do územního plánu přebírány v podstatě všechny rozvojové 
plochy, obsažené v platném územním plánu. 

Převážná většina navržených zastavitelných ploch a ploch přestavby je soustředěna 
ve Zlatých Horách – jde zejména o plochy pro bydlení (plochy bydlení v rodinných domech 
BI, plochy bydlení v bytových domech BH, plochy bydlení specifického BX, plochy smíšené 
obytné venkovské SO a plochy smíšené městské SM), plochy občanského vybavení (plochy 
občanského vybavení komerčního typu OK, plochy sportovních a tělovýchovných zařízení 
OS, plochy občanského vybavení rekreačního charakteru OR, plochy hřbitova OH), plochy 
pro výrobu a skladování (plochy výroby průmyslové VP, plochy výroby drobné VD, plochy 
kompostárny VK), plochy dopravní infrastruktury (plochy dopravy silniční DS – zejména 
pro přeložku silnice II/457, plochy dopravy letecké DL, plochy parkovací a odstavné DP) a 
plochy veřejných prostranství, zejména plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV. 
Dále se navrhuje rozšíření Skiareálu Příčná (plochy rekreace na plochách přírodního cha-
rakteru RN, plochy lanového centra LC). 

Větší rozsah zastavitelných ploch pro bydlení – ploch smíšených obytných venkov-
ských SO je navržen také v Ondřejovicích a v Dolním Údolí, kde se předpokládá rozvoj 
obytné funkce. V Ondřejovicích jsou navrženy rovněž plochy pro rozvoj výroby a skladování 
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– plochy výroby drobné VD, plochy pro rozvoj těžby v kamenolomu Ondřejovice – plochy 
těžby nerostů TN a plochy občanského vybavení specifického OX – především pro rozšíření 
areálu Zlatorudných mlýnů. 

Rejvíz a Horní Údolí jsou sídla s převažující rekreační funkcí; navrženy jsou zde přede-
vším plochy smíšené obytné rekreační SR. Na Rejvíze jsou dále navrženy zastavitelné plo-
chy občanského vybavení rekreačního charakteru OR a plochy sportovních a tělový-
chovných zařízení OS, v Dolním Údolí je navrženo vybudování nového lyžařského areálu 
Pod Táborskými skalami – plochy rekreace na plochách přírodního charakteru RN a 
plochy občanského vybavení specifického OX. 

 

Podrobněji k jednotlivým sídlům: 

Zlaté Hory 

Největší rozsah navržených zastavitelných ploch představují ve Zlatých Horách plochy  
bydlení, a to zejména plochy bydlení v rodinných domech BI, které mají charakter vilových 
čtvrtí a jsou vymezeny v návaznosti na soustředěnou městskou zástavbu v lokalitách Nerudo-
va (plocha č. Z-Z5), U Sanatoria (plocha č. Z-Z6), Luční (plochy č. Z-Z20-22), Mlýnská (plo-
cha č. Z-P3), Kostelní (plochy č. Z-P4, Z-P5), Pod Zámečkem (plocha č. Z-Z23), U Nákupní-
ho střediska (plocha č. Z-Z26) a U Školy (plochy č. Z-Z27, Z-Z28). 

Plochy smíšené obytné venkovské SO představují plochy určené pro bydlení venkovské-
ho charakteru, tj. s určitým podílem zařízení drobné výroby, příp. zemědělské malovýroby, 
apod. Tyto plochy jsou navrženy jednak v severní části Zlatých Hor, v lokalitě Plynárenská 
(plocha č. Z-Z17) a U Velobelu (plocha č. Z-P16), zejména však v jižní části města, na Podle-
sí (plochy č. Z-Z31-34, Z-Z36, Z-Z37, Z-P9, Z-P10). 

Plochy smíšené obytné městské SM zahrnují jednak stávající plochy v centrální části Zla-
tých Hor, jednak navrženou zastavitelnou plochu na okraji městského jádra v lokalitě Mlýn-
ská (plocha č. Z-Z18). Mají charakter typické městské zástavby, tj. nízkopodlažní bytové do-
my s vestavěnou občanskou vybaveností.  

Zastavitelné plochy bydlení v bytových domech BH jsou navrženy pouze dvě, v lokali-
tách navazujících na stávající sídlištní zástavbu – v lokalitě Hornická (plocha č. Z-Z24) a 
v lokalitě Na Sídlišti I. (plocha č. Z-Z29).  

Na severním okraji zástavby Zlatých Hor, v lokalitě Polská, je navržena zastavitelná plo-
cha bydlení specifického BX (plocha č. Z-Z13); tato plocha je určena pro výstavbu holobytů. 

Zastavitelné ani přestavbové plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury OV  
se nenavrhují, stávající zařízení jsou pro potřeby města a jeho spádového okolí dostatečná.  

Poměrně značný rozsah představují ve Zlatých Horách zastavitelné plochy občanského 
vybavení komerčního typu OK, navržené v severní části Zlatých Hor, na ulici Polské – 
v lokalitách U Hranice (plochy č. Z-Z10, Z-Z11) a Komerční zóna (plochy č. Z-Z12 a Z-Z15). 
Jsou určeny zejména pro zařízení obchodu a služeb. Pro budoucí rozšíření Komerční zóny je 
vymezena územní rezerva (plocha č. ÚR2). V lokalitě Na Sídlišti II. je vymezena plocha pře-
stavby Z-P15, určená pro vybudování prodejny (z bývalé prádelny). 

Rozsáhlé jsou také navržené plochy sportovních a tělovýchovných zařízení OS – 
v severní části Zlatých Hor je to plocha pro rozšíření sportovního areálu (plocha č. Z-Z16) a 
pro výstavbu cvičného hasičského hřiště (plocha č. Z-Z14), v areálu základní školy plocha 
přestavby určená pro výstavbu sportovní haly (plocha č. Z-P6), na jižním okraji Zlatých Hor 
plocha přiléhající k areálu Sanatoria Edel, určená pro vybudování sportovně rekreačního areá-
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lu (plocha č. Z-Z30) a plocha na Podlesí, určená pro rozšíření stávajícího sportovního areálu 
(plocha č. Z-Z35). 

Plocha občanského vybavení rekreačního charakteru OR je navržena na Podlesí; jde o 
plochu přestavby, určenou pro vybudování ubytovacího a společenského zařízení (plocha č. 
Z-P8). 

V jižní části Zlatých Hor se navrhuje rozšíření Skiareálu Příčná – jsou zde vymezeny na-
vržené plochy rekreace na plochách přírodního charakteru RN pro rozšíření stávající 
sjezdovky Příčná, pro vybudování snowparku a pro vybudování nové sjezdovky se sedačko-
vou lanovkou; dále je zde navržena plocha pro vybudování lanového centra LN. V prostoru 
stávající sjezdovky a u dolní stanice navržené lanovky jsou vymezeny tři zastavitelné plochy 
občanského vybavení specifického OX pro vybudování občerstvení a zázemí pro lyžaře 
(plochy č. Z-Z7, Z-Z8 a Z-Z57). V blízkosti horní stanice navržené sedačkové lanovky je na 
hřebeni navržena plocha pro vybudování rozhledny (plocha č. Z-Z9). 

Plocha hřbitova OH je navržena pro rozšíření stávajícího hřbitova západním směrem 
(plocha č. Z-Z19). 

Nejvýznamnějším záměrem dopravním v řešeném území je návrh přeložky silnice 
II/457 v západní a východní části Zlatých Hor; pro přeložku jsou vymezeny plochy dopravy 
silniční DS (plochy č. Z-Z46, Z-Z48). Další plocha dopravy silniční je navržena pro přestav-
bu křižovatky silnic II/445 a II/457 (ulice Krnovská a Nádražní) na křižovatku okružní (plo-
cha č. Z-Z55). Pro výhledovou dílčí přeložku silnice II/445 v jižní části Zlatých Hor je vy-
mezena územní rezerva (plocha č. ÚR1). 

Pro vybudování nových parkovišť, příp. hromadných garáží jsou navrženy zastavitelné 
plochy parkovací a odstavné DP, a to v lokalitách U Školy (plocha č. Z-Z51), U Nádraží 
(plocha č. Z-P1) a U Koupaliště (plocha č. Z-P2); rozsáhlé plochy jsou navrženy pro vybudo-
vání parkovišť u dolní stanice Skiareálu Příčná (plochy č. Z-Z52-54). 

V lokalitě Hornická je navržena plocha dopravy letecké DL pro vybudování heliportu 
(plocha č. Z-Z25). 

Plochy veřejných prostranství zahrnují jednak plochy pěších a vozidlových komunikací 
PV, jednak plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV. Plochy pěších a vozidlových ko-
munikací PV jsou navrženy pro vybudování nové komunikace k polské hranici (plocha č. Z-
Z47), pro zajištění příjezdu do lokality Plynárenská (plocha č. Z-Z49) a pro zajištění dopravní 
obsluhy v lokalitě U Školy (plocha č. Z-Z50). 

Plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV jsou navrženy především v lokalitách 
s navrženou obytnou výstavbou – v lokalitě Plynárenská (plocha č. Z-Z41), v lokalitě Hornic-
ká (plocha č. Z-Z43), v lokalitě U Školy (plocha č. Z-Z44) a v lokalitě Podlesí (plocha č. Z-
Z46); další plocha je navržena v lokalitě U Hřbitova (plocha č. Z-Z42). 

Plochy pro rozvoj výroby a skladování – plochy výroby průmyslové VP jsou navrženy 
především na západním okraji města, za nádražím, v návaznosti na výrobní areál Česko-
slezské výrobní společnosti (plochy č. Z-Z1-4) a v lokalitě U Lomu (plocha č. Z-P12). Na 
ulici Myslivecké je navržena plocha přestavby – plocha výroby drobné VD (plocha č. Z-P7). 
Plocha bývalé skládky TKO je vymezena jako plocha přestavby – plocha kompostárny VK 
(plocha č. Z-P14) a je určena pro vybudování kompostárny. 

Na Hadích loukách je navržena plocha pro vybudování lesoparku – plocha lesoparku LP. 

Areál Rudných dolů je vymezen jako plocha výroby specifické VX a je určen k postupné 
rekultivaci, kromě následujících záměrů – v severní části areálu se navrhuje plocha pro vybu-
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dování fotovoltaické elektrárny VF (plocha č. Z-P11), v jižní části plochy pro speleoterapii 
– plochy občanského vybavení specifického OX (plochy č. Z-Z37, Z-P13); část areálu je 
navržena k zalesnění. 

 

Ondřejovice 

V Ondřejovicích převažuje funkce obytná a výrobní funkce rekreační je zde méně vý-
znamná. 

Největší rozsah navržených zastavitelných ploch v Ondřejovicích představují plochy smí-
šené obytné venkovské SO. Jsou navrženy v návaznosti na stávající zástavbu, v lokalitách 
Ondřejovice – Východ (plocha č. O-Z4), Ondřejovice – Střed (plochy č. O-Z6-8), Ondřejovi-
ce – Jih (plochy č. O-Z9-15), U Hřiště (plochy č. O-Z16, O-Z17) a U Trati (plocha č. O-Z19); 
jedna plocha je navržena v Salisově (plocha č. O-Z1). 

V severní části Ondřejovic je navržena plocha občanského vybavení specifického OX 
(plocha č. O-Z2) pro vybudování zázemí pro dětský tábor, na východním okraji Ondřejovic, u 
toku Olešnice, jsou vymezeny plochy pro rozšíření Hornického skanzenu – Zlatorudných 
mlýnů (plochy č. O-Z20, O-Z21). 

Na severním okraji zástavby Ondřejovic je navržena zastavitelná plocha výroby drobné 
VD (plocha č. O-Z18), pro rozšíření těžby v kamenolomu je vymezena plocha těžby neros-
tů TN. 

Dále jsou v Ondřejovicích navrženy tři zastavitelné plochy technické infrastruktury TI – 
plocha pro vybudování čistírny odpadních vod (plocha č. O-Z3) a dvě plochy pro vybudo-
vání vodojemů (plochy č. O-Z23, O-Z24). 

 

Rejvíz 

Převážnou většinu navržených zastavitelných ploch v Rejvíze tvoří plochy smíšené obytné 
rekreační SR; jde o plochy, na nichž se funkce obytná prolíná s funkcí rekreační, příp. funk-
ce rekreační převládá. Jsou navrženy především v prolukách mezi stávající zástavbou podél 
silnice II/453 (plochy č. R-Z2-14), dále na východním okraji Rejvízu (plochy č. R-Z15, R-
Z18, R-Z19, R-P1, R-P2) a na Starém Rejvízu (plochy č. R-Z20, R-P3). Pro rozvoj rekreační 
funkce je ve východní části Rejvízu navržena plocha občanského vybavení rekreačního 
charakteru OR (plocha č. R-Z16), na ni navazuje navržená plocha sportovních a tělový-
chovných zařízení OS (plocha č. R-Z17). Obě tyto plochy budou součástí navrženého kom-
plexu sportovně rekreačního areálu s ubytovacím zařízením a víceúčelovými hřišti. 

Na severním okraji Rejvízu je navržena plocha technické infrastruktury TI (plocha č. R-
Z1) pro výstavbu vodojemu. 

 

Dolní Údolí 

V Dolním Údolí převládají navržené plochy smíšené obytné venkovské SO, a to jednak 
zastavitelné plochy (plocha č. D-Z2) na severním konci sídla, jednak, a to převážně, plochy 
přestavby, vymezené na zborech původní zástavby (plochy č. D-P1-7, D-P9-11). Na jižním 
okraji Dolního Údolí jsou vymezeny dvě plochy smíšené obytné rekreační SR (plochy č. D-
P12, D-P13). 
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Ve střední části sídla je navrženo vybudování nového lyžařského areálu Pod Táborský-
mi skalami – jsou zde vymezeny plochy sjezdovek – plochy rekreace na plochách přírod-
ního charakteru RN, návrh sedačkové lanovky a dvou vleků a plocha pro vybudování záze-
mí lyžařského areálu – plocha občanského vybavení specifického OX (plocha č. D-P8). 

Pro stávající lyžařský areál u Hotýlku U Pekina je navrženo parkoviště – plocha parko-
vací a odstavná (plocha č. D-P14), za hotelem je vymezena zastavitelná plocha sportovních 
a tělovýchovných zařízení OS (plocha č. D-Z3) pro vybudování hřišť. 

Na severním okraji Dolního Údolí je navržena plocha technické infrastruktury TI pro 
výstavbu čistírny odpadních vod (plocha č. D-Z1). 

 

Horní Údolí 

Až na jedinou výjimku jsou všechny rozvojové plochy v Horním Údolí vymezeny jako 
plochy přestavby, a to převážně jako plochy smíšené obytné rekreační SR, v nichž se prolí-
ná funkce obytná s funkcí rekreační; v Horním Údolí funkce rekreační jednoznačně převládá 
(plochy č. H-P1-14). Pouze dvě plochy jsou navrženy pro jiné funkční využití – plocha ob-
čanského vybavení specifického OX pro vybudování zázemí u dolní stanice stávajícího ly-
žařského vleku (plocha č. H-Z1) a plocha parkovací a odstavná DP pro vybudování parko-
viště u autobusové točny na horním konci Horního Údolí (plocha č. H-P15). 

 

Koncepce návrhu dopravního řešení, řešení technické infrastruktury a vymezení 
územního systému ekologické stability jsou podrobně popsány v následujících kapitolách. 

Územní plán Zlaté Hory není zpracován ve variantách. 

 

 

7.2  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

Zastavěné území Zlatých Hor je téměř beze zbytku zastavěno, proluky uvnitř zastavěné-
ho území jsou minimální a všechny jsou vymezeny jako zastavitelné plochy (plochy č. Z-Z5, 
Z-Z6, Z-Z13, Z-Z17, Z-Z18, Z-Z20, Z-Z21, Z-Z22, Z-Z23, Z-Z24, Z-Z25, Z-Z27, Z-Z28, Z-
Z29, Z-Z31, Z-Z32, Z-Z33, Z-Z34), příp. jako plochy přestavby (plochy č. Z-P1, Z-P2, Z-P3, 
Z-P4, Z-P5, Z-P6, Z-P7, Z-P8, Z-P9, Z-P16). Mimo zastavěné území jsou vymezeny přede-
vším zastavitelné plochy pro výrobu – na západním okraji města, v návaznosti na stávající 
výrobní areál (plochy č. Z-Z1, Z-Z2, Z-Z3, Z-Z4) a pro plošně rozsáhlejší zařízení občan-
ského vybavení komečního typu a sportovní areály na severním okraji města (plochy č. Z-
Z10, Z-Z11, Z-Z12, Z-Z14, Z-Z15, Z-Z16). Žádné z těchto zastavitelných ploch nelze umístit 
do zastavěného území – plochy určené pro průmyslovou výrobu (plochy č. Z-Z1, Z-Z2, Z-Z3, 
Z-Z4) musí být situovány tak, aby jejich negativní vlivy nezasáhly obytnou zástavbu, rovněž 
plochy určené pro občanské vybavení komerčního typu (plochy č. Z-Z12, Z-Z15) jsou záměr-
ně situovány v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby – očekává se zde zejména vysoké 
dopravní zatížení. V případě ploch č. Z-Z10 a Z-Z11 jde o plochy bezprostředně navazující na 
stávající zařízení občanského vybavení a určené konkrétně pro jejich rozšíření; ani tyto plo-
chy tedy nelze umístit do jiných lokalit. Plochy navržených sportovních areálů (plochy č. Z-
Z14, Z-Z16, Z-Z30) je vzhledem k jejich charakteru (hluk, apod.) rovněž vhodné vymezit 
mimo obytnou zástavbu; plocha č. Z-Z16 zároveň přímo navazuje na stávající areál, plocha Z-
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Z30 souvisí se stávajícími areály Sanatoria Edel a Bohemaland. Pro obytnou výstavbu 
nejsou ve Zlatých Horách vymezeny mimo zastavěné území žádné zastavitelné plochy. 

Důvodem pro vymezení výše uvedených zastavitelných ploch je zejména skutečnost, 
že jedním z hlavních problémů řešeného území je vysoká nezaměstnanost a celkově 
špatné hospodářské podmínky, vyvolané jak současnou celorepublikovou (a celosvětovou) 
ekonomickou situací, tak v místním měřítku zejména ukončením provozu řady výrobních 
podniků (Rudné doly, apod.). Podpora ekonomického pilíře je tak jedním z nejdůležitějších 
úkolů územního plánu a vymezením zastavitelných ploch určených pro rozvoj výroby a skla-
dování jsou vytvořeny podmínky pro vznik nových pracovních příležitostí. Stejně tak návrh 
nových ploch určených pro rozvoj zařízení občanského vybavení komerčního typu ( zejména 
obchodu a služeb, příp. zařízení pro ubytování a stravování) je veden snahou o posílení eko-
nomického potenciálu města – vzhledem k jeho poloze přímo na hranicích s Polskou republi-
kou se zde počítá také s využitím kupní síly návštěvníků z Polska. 

 V neposlední řadě byla jedním z důvodů pro vymezení zastavitelných ploch č. Z-Z1, Z-
Z3, Z-Z4, Z-Z12 a Z-Z15, určených pro rozvoj výroby a občanského vybavení nutnost za-
chování kontinuity rozvoje řešeného území a právní jistoty vlastníků pozemků – tyto 
plochy jsou již obsaženy v dosud platném územním plánu. 

  

Rovněž uvnitř zastavěného území Ondřejovic se nezastavěné plochy až na malé výjimky 
nevyskytují; veškeré proluky jsou vymezeny jako zastavitelné plochy (plochy č. O-Z5, O-
Z6, O-Z7, O-Z9, O-Z10, O-Z11, O-Z12-část). Zastavitelné plochy, které jsou vymezeny mi-
mo zastavěné území, na ně bezprostředně navazují; v případě ploch č. O-Z4, O-Z8, O-Z12, O-
Z13, O-Z14 a O-Z15 jde o doplnění proluk mezi zastavěným územím a silnicí č. III/45711, 
resp místní komunikací, v případě ploch č. O-Z16 a O-Z17 proluky mezi zastavěným územím 
podél silnice II/457, v případě plochy č. O-Z19 proluky mezi zastavěným územím a železnič-
ní tratí a v případě plochy č. O-Z18 proluky mezi zastavěným územím, železniční tratí a silni-
cí II/457. Všechny výše uvedené plochy logicky zastavěné území doplňují a uzavírají, žádná 
zastavitelná plocha není vymezena bez návaznosti na stávající zástavbu. 

Poměrně značný rozsah zastavitelných ploch vymezených pro výstavbu smíšenou obytnou 
venkovskou je dán tím, že Ondřejovice jako jediné z venkovských částí (sídel) města Zlaté 
Hory mají předpoklady pro rozvoj obytné funkce, na rozdíl od Dolního Údolí, Horního Údolí 
a Rejvízu, kde je zájem především o rekreační výstavbu. Zajištění dostatečně kapacitních 
ploch určených pro rozvoj obytné výstavby je jedním z důležitých úkolů územního plá-
nu, směřujících ke stabilizaci počtu obyvatel a tím k posílení sociodemografického pilíře. 
Zájemci o obytnou výstavbu v řešeném území, kteří nechtějí bydlet ve městě, ale dávají před-
nost venkovskému prostředí s lepším přírodními i životními podmínkami pak logicky zamíří 
do Ondřejovic. 

V případě ploch č. O-Z4, O-Z16, O-Z17 a O-Z18 pak platí to, co již bylo uvedeno výše – 
územní plán respektuje nutnost zachování kontinuity rozvoje řešeného území a právní 
jistoty vlastníků pozemků – tyto plochy jsou již obsaženy v dosud platném územním 
plánu. 
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Zastavěné území Rejvízu vzhledem ke svému charakteru nenabízí prakticky žádné mož-
nost pro novou výstavbu; veškeré proluky uvnitř zastavěného území i proluky mezi stávající 
zástavbou jsou navrženy k zástavbě (plochy č. R-Z3, R-Z4, R-Z5, R-Z6, R-Z7, R-Z8, R-Z9, 
R-Z10, R-Z11, R-Z14), plochy zborů původní zástavby jsou vymezeny jako plochy přestavby 
(plochy č. R-P1, R-P2, R-P3). Mimo zastavěné území jsou vymezeny plochy č. R-Z2, R-Z12, 
R-Z13, R-Z15 a R-Z18, určené pro výstavbu smíšenou obytnou rekreační a plochy č. R-Z16 a 
R-Z17, určené pro občanské vybavení rekreačního charakteru a pro sportovní a tělovýchovná 
zařízení. 

Rozsah vymezených ploch smíšených obytných rekreačních je dán především značným 
zájmem o rekreační výstavbu na Rejvíze, který patří k nejatraktivnějším lokalitám v celých 
Jeseníkách. V případě ploch č. R-Z16 a R-Z17, určených pro občanské vybavení rekreačního 
charakteru a pro sportovní a tělovýchovná zařízení, jde o záměry, sledované v území již 
dlouhodobě – plocha č. R-Z16 je určena pro vybudování rekreačního zařízení sportovního 
charakteru, se zaměřením na běžecké lyžování, apod., plocha č. R-Z17 je určena pro vybudo-
vání sportovišť pro toto rekreační zařízení. Plocha č. R-Z16 je již obsažena v dosud platném 
územním plánu a je pro ni zpracována i podrobnější projektová dokumentace. 

Podpora rekreační funkce a využití území Jeseníků pro rekreaci a cestovní ruch je 
zakotvena i v Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, která pro 
specifickou oblast SOB 3 , jejíž součástí je i území města Zlaté Hory, požaduje vytvářet pod-
mínky pro “…rozvoj rekreace a cestovního ruchu…“ (kap. A3, bod 13.3). V kap. A.4.4 Re-
kreace a cestovní ruch  jsou Zlaté Hory přímo jmenovány jako jeden ze čtyř pólů rozvoje 
cestovního ruchu v Jeseníkách. 

 

Uvnitř zastavěného území Horního a Dolního Údolí existuje řada nezastavěných ploch – 
zborů původní zástavby. Tyto plochy jsou, pokud u nich nedochází ke kolizi se zájmy ochra-
ny přírody, vymezeny jako plochy přestavby a zastavitelné plochy mimo zastavěné území 
jsou vymezeny zcela výjimečně (plochy č. D-Z2 a D-Z3 v Dolním Údolí, plocha č. H-Z1 
v Horním Údolí – pro vybudování zázemí k lyžařskému vleku). 

  

 

7.3  Etapizace 

     Pro některé navržené zastavitelné plochy je stanovena etapizace – výstavba na plochách 
zahrnutých do 2. etapy může být zahájena až po zastavění nejméně 70 %předchozí etapy, při-
čemž zastavěním se myslí využití příslušné etapy ve fázi pravomocných stavebních povolení 
nebo jiných odpovídajících opatření. 

Etapizace se stanovuje pro následující plochy: 

• Zlaté Hory – Výrobní zóna západ – plochy Z-Z1, Z-Z3, Z-Z4 (plochy výroby 
průmyslové VP) – plocha Z-Z3 je zařazena do 1. etapy, plocha Z-Z1 do 2. etapy a plo-
cha Z-Z4 je rozčleněna na dvě části – do 1. etapy je zařazena část přiléhající ke stávají-
címu areálu  

• Ondřejovice – Východ – plocha O-Z4 (plocha smíšená obytná SO) je rozčleněna na 
dvě části – do 1. etapy je zařazena severní část lokality 

• Ondřejovice – Jih VII. – plocha O-Z15 (plocha smíšená obytná SO) je rozčleněna 
na dvě části – do 1. etapy je zařazena severní část lokality 
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• Rejvíz – Starý Rejvíz I. a II. – plocha R-Z16 (plocha občanského vybavení rekre-
ačního charakteru OR) a R-Z17 (plocha sportovních a tělovýchovných zařízení 
OS) – plocha R-Z16 je zařazena do 1. etapy, plocha R-Z17 do 2. etapy. 

 

7.4   Prostorové uspořádání a ochrana krajinného rázu 

     Pro zachování harmonických měřítek v krajině se stanovuje koeficient zastavění 
pozemku, který určuje podíl zastavitelných a zpevněných ploch k celkové ploše do-
sud nezastavěného pozemku, a to jak pro plochy stávající, tak pro plochy zastavitelné 
a plochy přestavby. Stanovený koeficient pro jednotlivé plochy s rozdílným způso-
bem využití a pro konkrétní zastavitelné plochy a plochy přestavby je uveden 
v textové části I.A. Koeficient je stanoven pro jednotlivé vymezené zastavitelné plo-
chy a plochy přestavby individuálně a vychází z konkrétnísituace příslušné lokality – 
morfologie terénu, stávající vzrostlá zeleň, apod.). Zpřísněná omezení jsou stanovena 
pro následující plochy ležící v CHKO Jeseníky a pro plochy ve vesnických památko-
vých zónách Rejvíz a Údolí: 

• Zlaté Hory – Rozhledna – plocha Z-Z9 (plocha občanského vybavení specifického 
OX) – před zahájením výstavby je nutno zpracovat biologické hodnocení 

• Dolní Údolí – Střed III. – plocha D-P3 (plocha smíšená obytná venkovská SO) – po-
zemek parc. č. 651/4 lze využít pouze jako zahradu, výstavba se zde nepřipouští 

• Dolní Údolí – Střed II. a IV, Jih II. – plochy D-P2, D-P4, D-P9 (plochy smíšené obyt-
né venkovské SO) – přístup na plochy bude pouze ze stávající silnice II/453 nebo z místní 
komunikace, bez výrazných terénních úprav a bez zásahů do toku Olešnice. V maximální 
míře bude respektována stávajíící vzrostlá zeleň, především břehové porosty, které jsou  
součástí lokálního biokoridoru ÚSES. Stavby lze umístit pouze na původních zborech, 
v případě komplikovaných terénních podmínek lze umístění stavby dohodnout se Správou 
CHKO Jeseníky. 

• Horní Údolí – Střed IV. – plocha H-P5 (plocha smíšená obytná venkovská SO) – 
stavby lze umístit pouze na původních zborech, v maximální míře bude respektována stá-
vajíící vzrostlá zeleň. 

• Horní Údolí – Pod Jelení horou II. – plocha H-P12 (plocha smíšená obytná venkov-
ská SO) – přístup na plochu bude pouze ze stávající silnice II/453, bez výrazných terén-
ních úprav. Stavby lze umístit pouze na původních zborech, v případě komplikovaných te-
rénních podmínek lze umístění stavby dohodnout se Správou CHKO Jeseníky. 

• Horní Údolí – Pod Jelení horou III. – plocha H-P13 (plocha smíšená obytná venkov-
ská SO) – přístup na plochu bude pouze ze stávající místní komunikace, bez výrazných 
terénních úprav. Stavbu lze umístit pouze na původním zboru. 

• Horní Údolí – Klínová stráň – plocha H-P14 (plocha smíšená obytná venkovská SO) 
– přístup na plochu bude bez výrazných terénních úprav s maximálním respektováním 
stávající vzrostlé zeleně. Stavbu lze umístit pouze na původním zboru. 
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7.5  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení, zejména ve vztahu k 
rozboru udržitelného rozvoje území 

a) Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území  

 Z rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Jeseník vyplývají pro město Zlaté Ho-
ry následující hrozby: 

• potenciální střety mezi zájmy těžby a zájmy ochrany přírody – návrh rozšíření 
těžby v kamenolomu Ondřejovice není v kolizi se zájmy ochrany přírody, jiné plochy 
těžby nejsou navrženy 

• nárůst emisí z plošných zdrojů (vytápění domácností) v důsledku používání neše-
trných technologií spalování a zhoršení imisní situace v oblastech s údolní zá-
stavbou – ve Zlatých Horách a v Rožmitálu se navrhuje rozšíření plynofikace, 
v ostatních sídlech se předpokládá posílení využití elektrické energie k vytápění 

• urbanizace volné krajiny, fragmentace krajiny liniovými stavbami – urbanizace 
volné krajiny není podporována, až na nepatrné výjimky jsou zastavitelné plochy vy-
mezeny v návaznosti na stávající zástavbu – výjimky tvoří plochy pro stavby specific-
kého charakteru (vodojemy, rozhledna, apod.); jediná liniová stavba, přispívající 
k fragmentaci krajiny, je navržená přeložka silnice II/457 – jde o záměr převzatý ze 
ZÚR OK, který územní plán musí respektovat 

• pokračující zábor zemědělské půdy – celkový zábor zemědělských pozemků činí 
99,01 ha, což představuje 5,5% z celkové rozlohy zemědělské půdy; z toho však 16,03 
činí zábor pro přeložku silnice II/457 (záměr převzatý ze ZÚR OK) 

• rušení železničních tratí, pokles četnosti vlakových spojů – nelze územním plánem 
ovlivnit 

• nedostatečná údržba silnic, zhoršování jejich technického stavu – nelze územním 
plánem ovlivnit 

• růst cen plynu, způsobující malý zájem o pokračující plynofikaci – s rozšířením 
plynofikace se uvažuje ve Zlatých Horách a v Rožmitále, plynofikace ostatních části 
města je nereálná 

• dlouhodobý pokles počtu obyvatel ve městech a málo atraktivních obcích – územ-
ní plán vymezuje dostatek zastavitelných ploch pro obytnou výstavbu, který umožní 
zpomalení, příp. zastavení poklesu počtu obyvatel 

• nadměrná ochrana přírodních hodnot území může mít negativní dopad na hos-
podářský rozvoj regionu – nové rozvojové záměry (návrh ploch pro výrobu a skla-
dování, návrh ploch pro posílení obytné a rekreační funkce území a pro posílení před-
pokladů pro rozvoj cestovního ruchu) jsou vymezeny až na výjimky mimo CHKO Je-
seníky 

• nízká intenzita bytové výstavby může vést ke zpomalení rozvoje regionu – územní 
plán vymezuje dostatek zastavitelných ploch pro obytnou výstavbu, který umožní 
zpomalení, příp. zastavení poklesu počtu obyvatel. 
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b)  Vliv na posílení slabých stránek řešeného území  

  Z rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Jeseník vyplývají pro město Zlaté Ho-
ry následující slabé stránky: 

• vysoký výskyt poddolovaných území – poddolovaná území se vyskytují mimo zasta-
věná území a stavební rozvoj města neovlivní 

• nepřijatelný stav z hlediska plnění environmentálních cílů pro povrchové a pod-
zemní vody – ve Zlatých Horách a v Rejvízu je navrženo rozšíření kanalizace pro na-
vržené zastavitelné plochy, v Ondřejovicích a v Dolním Údolí je navrženo vybudování 
kanalizace a ČOV; tím jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení čistoty podzemních i 
povrchových vod 

• stanovené záplavové území vodního toku Zlatý Potok – záplavové území víceméně 
nevybočuje z koryta toku, takže rozvoj výstavby neomezuje 

• staré ekologické zátěže – v převážné většině jsou již asanovány a zrekultivovány, 
případně (v Rudných dolech) rekultivace postupně probíhá 

• průtah silnic II/445 a II/457 centrální částí města, v okolí zvýšené hodnoty emisí 
látek znečišťujících ovzduší a zvýšená hladina hluku – v územním plánu je navrže-
na přeložka silnice II/457 mimo zastavěnou část města 

• v části řešeného území není dořešeno odkanalizování a řádné čištění odpadních 
vod – ve Zlatých Horách a v Rejvízu je navrženo rozšíření kanalizace pro navržené 
zastavitelné plochy, v Ondřejovicích a v Dolním Údolí je navrženo vybudování kana-
lizace a ČOV; tím jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení čistoty podzemních i povr-
chových vod 

• chybějící zařízení pro volnočasové aktivity – v územním plánu je navržena celá řada 
ploch a zařízení pro volnočasové aktivity, zejména nová sportovní zařízená a nové ly-
žařské areály 

• hornatá krajina, mnoho svažitých pozemků – špatná obhospodařovatelnost – ne-
lze územním plánem ovlivnit 

• malý podíl kvalitních půd (1.a 2. třída ochrany) – nelze územním plánem ovlivnit 
• špatný technický stav stávající komunikační sítě, dlouhodobě nedostatečná údrž-

ba a opravy – nelze územním plánem ovlivnit 
• chybějící obchvat centra města – v územním plánu je navržena přeložka silnice 

II/457 mimo zastavěnou část města 
• pokles počtu obyvatel – územní plán vymezuje dostatek zastavitelných ploch pro 

obytnou výstavbu, který umožní zpomalení, příp. zastavení poklesu počtu obyvatel. 
 

 

c)  Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území  

Z rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Jeseník vyplývají následující silné 
stránky a příležitosti města Zlaté Hory: 

• velký výskyt ložisek nerostných surovin, využití místních zdrojů nerostných su-
rovin – v územním plánu je navrženo rozšíření plochy těžby v kamenolomu Ondřejo-
vice 

• na území města nejsou překročeny imisní limity ani cílové imisní limity pro 
ochranu zdraví a pro ochranu ekosystémů a vegetace s výjimkou přízemního 
ozonu – v územním plánu se nenavrhuje výstavba žádných zařízení, jejichž provoz by 
mohl významně ovlivnit kvalitu ovzduší; u navržených ploch výroby průmyslové je 
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nutno realizovat výsadbu ochranné zeleně a dbát na používání technologií šetrných k 
životnímu prostředí 

• vysoké zastoupení chráněných ploch (CHKO Jeseníky, NPR Rejvíz, PP Černé Je-
zero, PO Jeseníky, EVL Rejvíz, EVL Štola Marie Pomocná, EVL Zlaté Hory – 
Černé jezero, EVL  Zlaté Hory – Zlaté Jezero) – všechna vymezená chráněná úze-
mí jsou v územním plánu respektována 

• vysoký koeficient ekologické stability – území relativně přírodní, atraktivní p ří-
rodní prostředí – v územním plánu nejsou obsaženy žádné záměry, které by vedly ke 
snížení koeficientu ekologické stability a ke snížení atraktivity přírodního prostředí 

• vysoký podíl trvalých travních porostů na zemědělské půdě, vysoký podíl lesů – 
v územním plánu je předpokládán zábor 29,09 ha lesních pozemků, vesměs pro vybu-
dování nových nebo rozšíření stávajících lyžařských areálů; tento zábor představuje 
pouze 0,5% z celkové rozlohy lesů v řešeném území 

• snadná dostupnost polského území – je jedním z důvodů pro vymezení poměrně 
rozsáhlých ploch občanského vybavení komerčního typu ve Zlatých Horách; rovněž u 
navržených sportovních a rekreačních zařízení a lyžařských areálů se předpokládá je-
jich využití zčásti i návštěvníky z Polska 

• dobré vybavení vlastních Zlatých Hor technickou infrastrukturou – je jedním 
z důvodů, proč je převážná většina navržených zastavitelných ploch soustředěna právě 
do vlastních Zlatých Hor 

• dostatek ploch pro výstavbu domů a bytů – územní plán přebírá plochy navržené 
pro obytnou výstavbu v předchozím územním plánu a doplňuje je (v nevelkém rozsa-
hu) o nové zastavitelné plochy 

• příznivé přírodní rekreační předpoklady, dobré infrastrukturní p ředpoklady re-
kreace, možnosti rozvoje zimní rekreace – v územním plánu je rozvoji rekreace a 
cestovního ruchu věnována velká pozornost; navrhují se nové lyžařské areály, plochy 
pro výstavbu sportovních zařízení, ubytovacích zařízení, apod.  

• podpora modernizace a rekonstrukce stávající kanalizační sítě a rozvoje napojení 
obyvatel na veřejnou kanalizaci zakončenou ČOV – ve Zlatých Horách a v Rejvízu 
je navrženo rozšíření kanalizace pro navržené zastavitelné plochy, v Ondřejovicích a 
v Dolním Údolí je navrženo vybudování kanalizace a ČOV; tím jsou vytvořeny pod-
mínky pro zlepšení čistoty podzemních i povrchových vod 

• využití územního plánování a komplexních pozemkových úprav k zabezpečení 
trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území – 
územní plán respektuje veškeré kulturní, historické, civilizační i přírodní hodnoty 
území a využívá je ke zvýšení atraktivity území zejména z hlediska rekreace a cestov-
ního ruchu 

• přeložka silnice I/457 mimo centrum města – v územním plánu je navržena přeložka 
silnice II/457 mimo zastavěnou část města 

• využití rekreační a obytné atraktivity jako předpokladu růstu obyvatel – územní 
plán vymezuje dostatek zastavitelných ploch pro obytnou výstavbu, který umožní 
zpomalení, příp. zastavení poklesu počtu obyvatel 

• možnosti dalšího rozvoje druhého bydlení – územní plán předpokládá rozvoj druhé-
ho bydlení zejména na Rejvíze, v Horním a Dolním Údolí, a to jednak dostavbou pro-
luk, jednak výstavbou na zborech původní zástavby; regulační podmínky výstavbu ob-
jektů rodinné rekreace v těchto sídlech umožňují 

• dobré předpoklady pro rozvoj rekreace, těžby kamene, těžby a zpracování dřeva 
a pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru – v územním plá-
nu je navržen dostatek ploch pro rozvoj rekreace, počítá se také s rozšířením těžby v 
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kamenolomu Ondřejovice; pro zařízení na zpracování dřeva lze využít zastavitelných 
ploch výroby průmyslové, kterých je v územním plán vymezeno několik, rozvoj areálů 
zemědělské výroby není požadován 

• zvýšení četnosti a infrastrukturní p řipravenosti podnikatelských a průmyslových 
zón – v územním plánu je vymezena rozsáhlá průmyslová zóna na západním okraji 
Zlatých Hor. 

 

d) Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek 
Pro hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje řešeného území byly podkladem 

Rozbory udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Jeseník, Ekotoxa, s.r.o., aktuali-
zace 2010), které však přistupují k vyhodnocení jednotlivých pilířů s jinou metodikou než 
ÚAP Olomouckého kraje (Institut regionálních informací, s.r.o., Brno, 2008). Podobně jako 
v celé ČR se metody jednotlivých hodnocení a analýz odlišují, a tím omezují vzájemnou 
srovnatelnost. Podle nové metodiky rozboru udržitelného rozvoje území (MMR, 2010) byly 
Zlaté Hory zařazeny do kategorie 2a, tedy mezi obce s negativním hodnocením pilíře soudrž-
nosti obyvatel území. Toto hodnocení se neshoduje s výsledným hodnocením vlastního 
územního plánu. Vykazované hodnocení z jednotlivých podkladů je převedeno na relativně 
srovnatelnou sedmistupňovou škálu. 

Hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje dotýkající se řešeného území 

  hodnocení (hodnoty: 1-nejlepší, 4-průměrné, 7-nejhorší) 
Pilíř ÚAP                            

Olomouckého kraje 
RURÚ SO ORP 
Jeseník (2010) 

výsledné hodnocení 
územního plánu 

Životní prostředí 2 2 2 
Soudržnost obyvatel 
území 

5 4 5 

Hospodářské podmínky 
území 

6 3 6 

Mezi hodnocením ÚAP Olomouckého kraje a Rozboru udržitelného rozvoje území 
(RURÚ) SO ORP je patrný značný rozdíl v hodnocení hospodářských podmínek území. I 
když vezmeme v úvahu zlepšení nabídky ploch pro podnikání v širším regionu a absolutní 
pokles nezaměstnanosti v minulých letech, vysoká  nezaměstnanost v řešeném území i v šir-
ším regionu (ve srovnání s průměrem ČR) zůstává. Právě tyto rozdíly v relativní úrovni ne-
zaměstnanosti dlouhodobě signalizují problémy řešeného území v hospodářské oblasti 
s přesahy i do soudržnosti obyvatel území. Proto je uvedeno v předchozí tabulce nepříznivé 
výsledné hodnocení územního plánu 6. Město by pak podle metodiky MMR mělo být hodno-
ceno kategorií 2b s negativním hodnocením hospodářského pilíře nebo 3a, navíc s negativním 
hodnocením podmínek soudržnosti obyvatel území. 

     Na základě důkladní znalosti řešeného území tedy hodnotíme řešené území takto – za zá-
kladní problém řešeného území je nutno považovat nerovnovážný a nepříznivý stav 
hospodářského pilíře a mírné problémy v soudržnosti společenství obyvatel území (po-
kles počtu obyvatel, stárnutí populace, projevující se především ve střediskovém sídlením 
útvaru – vlastní části Zlaté Hory). Rozvojový potenciál města je omezen zejména podprů-
měrnou dopravní dostupnosti, na druhé straně dosud dostatečně nevyužívá rekreační 
atraktivity území.  
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Posílení zejména hospodářského pilíře a využití lokalizačních předpokladů rekreace a 
bydlení je tak předpokladem udržitelného rozvoje území, zejména z delšího hlediska (bu-
doucích generací – stále větší percepce a preference kvalitního obytného a životního prostře-
dí). Posílení hospodářského pilíře je nutno hledat zejména v širším regionu pohybu za prací. 
Plošné posílení nabídky ploch pro podnikání v tomto širším regionu bylo v posledních letech 
částečně realizováno. V řešeném území je nutno hledat možnosti posílení jeho obslužně-
podnikatelských funkcí v návaznosti na stávající plochy podnikání a hledání možnosti intenzi-
fikace využití stávajících ploch. 

Optimalizaci funkcí řešeného území je nutno orientovat s ohledem na vlastní územní před-
poklady a vazby v sídelní struktuře regionu (optimální dělbě funkcí-obytné-obslužné a posíle-
ní funkce rekreační). Prvořadým úkolem územního plánu je návrh nových ploch pro bydle-
ní. Zlepšení podmínek soudržnosti obyvatel území je vázáno zejména na optimální lokali-
zaci nové bytové výstavby, pokračování regenerace sídlišť a celkové zvyšování atraktivi-
ty bydlení. 

 

 

7.6 Návrh členění území na plochy s rozdílným způsobem využití  

 Pro potřebu rozhodování o využití ploch je celé řešené území rozčleněno na plochy 
s rozdílným způsobem využití. Pro každý typ ploch s rozdílným způsobem využití jsou 
územním plánem stanoveny : 

• podmínky pro využití ploch s určením: 

- hlavního využití (převažujícího účelu využití) 
- přípustného využití (využití, které lze v ploše obecně připustit s podmínkou, že nebude 

negativně ovlivňovat hlavní využití)  
- nepřípustného využití (využití, které se v dané ploše nepřipouští) 

• podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. 

Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rá-
zu jednotlivých ploch jsou uvedeny v tabulkách, které jsou součástí textové části I.A. Tyto 
podmínky je nutno respektovat při rozhodování o využití ploch, o lokalizaci objektů, zařízení, 
areálů a činností na jednotlivých pozemcích. Dále je nutno při rozhodování o využití ploch 
respektovat limity využití území, kterými může být využití ploch omezeno. 

 

plochy bydlení (§ 4): 

- plochy bydlení v bytových domech     BH 
- plochy bydlení v rodinných domech     BI 
- plochy bydlení specifického      BX 

plochy rekreace (§ 5): 

- plochy rekreace rodinné      RR 

- plochy zahrádkových osad      RZ 

- plochy rekreace na plochách přírodního charakteru   RN 

 

plochy občanského vybavení  (§ 6): 
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- plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury   OV 

- plochy občanského vybavení komerčního typu   OK 

- plochy občanského vybavení rekreačního charakteru   OR 

- plochy občanského vybavení specifického    OX 

- plochy sportovních a tělovýchovných zařízení   OS 

- plochy hřbitovů        OH 

plochy veřejných prostranství (§ 7): 

- plochy pěších a vozidlových komunikací    PV 

- plochy zeleně na veřejných prostranstvích     ZV 

plochy smíšené obytné (§ 8): 

- plochy smíšené obytné venkovské     SO 

- plochy smíšené obytné městské     SM 

- plochy smíšené obytné rekreační     SR 

plochy dopravní infrastruktury (§ 9): 

- plochy dopravy silniční      DS 

- plochy parkovací a odstavné      DP 

- plochy dopravních zařízení      DZ 

- plochy dopravy drážní       DD 

- plochy dopravy letecké       DL 

plochy technické infrastruktury (§ 10)    TI 

 plochy výroby a skladování (§ 11):  

- plochy výroby zemědělské      VZ 

- plochy výroby průmyslové      VP 

- plochy výroby drobné       VD 

- plochy výroby specifické      VX 

- plochy fotovoltaické elektrárny     VF 

- plochy kompostárny       VK 

plochy vodní a vodohospodářské (§ 13)    VV 

plochy zemědělské (§ 14): 

-   plochy orné půdy a trvalých travních porostů    Z 

-   plochy zahrad a sadů       ZS   

 

 

 

plochy lesní (§ 15): 
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-   plochy lesů        L 

-   plochy lesoparků       LP 

-   plochy lanového centra       LC 

plochy přírodní (§ 16)       PP  

plochy smíšené nezastavěného území (§ 17)    NS 

plochy těžby nerostů (§ 18)      TN 

 

Charakteristika jednotlivých typ ů ploch  

Plochy bydlení v bytových domech  BH 

 Zahrnují plochy stávající i navržené vícepodlažní bytové zástavby včetně ploch zeleně, 
dětských hřišť, hromadných garáží, komunikací, parkovišť, odstavných a manipulačních 
ploch, chodníků a pěších stezek. Součástí  těchto ploch mohou být i zařízení občanského vy-
bavení slučitelná s bydlením a sloužící zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.  

 

Plochy bydlení v rodinných domech BI 

 Zahrnují převážnou část stávající a navržené nízkopodlažní obytné zástavby ve Zla-
tých Horách. Jde o plochy s převažující funkcí obytnou, doplňuje ji funkce obslužná (občan-
ské vybavení), plochy veřejné zeleně a menší sportovní zařízení; přípustná je také výstavba 
zařízení drobné výroby, která nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, jsou slučitelné 
s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.   

 

Plochy bydlení specifického BX 

 Zahrnují zastavitelnou plochu ve Zlatých Horách, v lokalitě Polská. Plocha je určena 
pro výstavbu bytů pro sociální účely (holobyty, apod.). 

 

Plochy rekreace rodinné RR 

Zahrnují stabilizované plochy stávající rodinné rekreace, nové zastavitelné plochy se nena-
vrhují. Připouštějí se zde pouze stavby rodinné rekreace včetně staveb doplňkových (oplocení, 
altány, pergoly, zahradní krby, apod.) a včetně nezbytných staveb a zařízení dopravní a tech-
nické infrastruktury. 

 

Plochy zahrádkových osad  RZ 

 Zahrnují stávající zahrádkové osady; nové plochy se nenavrhují. Připouští se zde pou-
ze výstavba zahrádkářských chatek, oplocení, stavby skleníků, altánů, pergol, zahradních krbů 
apod.  

 

 

 

Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru RN 
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Zahrnují plochy stávajících i navržených lyžařských sjezdovek. Jsou určeny pro sportovní 
aktivity, jejichž provozováním není podstatně narušen přírodní charakter území. Připouštějí se 
zde stavby lyžařských vleků, sjezdovek a snowparků, stavby sítí a zařízení technické infra-
struktury včetně systémů umělého zasněžování a veřejného osvětlení. 

 

Plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury  OV 

 Zahrnují stávající pozemky  staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a 
výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu 
obyvatelstva, a to včetně ploch veřejných prostranství, ploch veřejné zeleně, komunikací, par-
kovišť, odstavných a manipulačních ploch, chodníků apod.  

 

Plochy občanského vybavení komerčního typu OK 

Zahrnují stávající i navržené pozemky  staveb a zařízení občanského vybavení určených 
zejména pro obchod a služby, dále pro ubytování, stravování a administrativu, a to včetně 
ploch veřejných prostranství, ploch veřejné zeleně, komunikací, parkovišť, odstavných a ma-
nipulačních ploch, chodníků apod. Připouštějí se zde i stavby sportovních a tělovýchovných 
zařízení a stavby a zařízení pro drobnou výrobu, výrobní služby a skladování. 

 

Plochy občanského vybavení rekreačního charakteru OR 

Zahrnují stávající a navržené plochy určené převážně pro zařízení rekreačního charakteru – 
areály ubytovacích a stravovacích zařízení (hotely, penziony, rekreační střediska, restaurace, 
apod.) včetně doplňkových zařízení, např. zařízení sportovních a rekreačních, zařízení malo-
obchodu a služeb, apod. . 

 

Plochy občanského vybavení specifického OX 

Zahrnují stávající a navržené plochy specifických zařízení, zejména provozního zázemí ly-
žařských areálů, rozhleden, Hornického skanzenu, apod. Připouštějí se zde pouze stavby a 
zařízení související s danou funkcí včetně staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktu-
ry. 

 

Plochy sportovních a tělovýchovných zařízení  OS  

Zahrnují stávající a navržené plochy zařízení sportovních a tělovýchovných areálů pro or-
ganizovanou i neorganizovanou sportovní a rekreační činnost včetně provozního zázemí, 
ploch veřejné zeleně, ploch veřejných prostranství apod. Připouštějí se zde i stavby pro uby-
tování, stravování, maloobchod a služby s přímou vazbou na hlavní funkci. 

 

Plochy hřbitovů OH 

Zahrnují plochy stávajících a navržených hřbitovů (veřejných pohřebišť). Připouští se zde 
pouze výstavba zařízení bezprostředně souvisejících s funkcí a provozem hřbitovů. 

 

Plochy pěších a vozidlových komunikací  PV 
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 Zahrnují plochy stávajících i navržených místních komunikací, náměstí a významných 
pěších komunikací. Připouštějí se zde drobné stavby občanského vybavení slučitelné s účelem 
plochy, prvky drobné architektury a mobiliáře, přístřešky pro hromadnou dopravu, stavby sítí 
a zařízení technické infrastruktury apod. 

 

Plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV 

 Zahrnují stávající i navržené  samostatné plochy veřejně přístupné zeleně (parky, par-
kově upravená zeleň). Připouštějí se zde drobné stavby a zařízení pro účely kulturní a církev-
ní, relaxační, rekreační, sportovní a odbytová zařízení, veřejná hygienická zařízení apod.  

 

Plochy smíšené obytné venkovské SO 

Zahrnují stávající a navrženou venkovskou zástavbu ve Zlatých Horách, v Rožmitále, Sali-
sově, v Ondřejovicích a v severní části Dolního Údolí. Charakteristické je zde prolínání funk-
cí – funkce obytná je dominantní, doplňuje ji funkce obslužná (občanské vybavení), výrobní 
(zemědělské usedlosti, drobná a řemeslná výroba), případně i rekreační – objekty rodinné 
rekreace. 

 

Plochy smíšené obytné městské SM 

 Zahrnují stávající zástavbu v centrální části Zlatých Hor, kde je zastoupena jak funkce 
obytná, tak funkce obslužná – zpravidla jde o obytné objekty s vestavěnou občanskou vyba-
veností.  

 Na těchto plochách se preferuje výstavba polyfunkčních objektů, kombinujících byd-
lení s občanským vybavením, připouští se však i výstavba samostatných objektů obytných a 
samostatných objektů zařízení občanského vybavení; připouští se také využití částí objektů 
pro drobnou a řemeslnou výrobu, která nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení a je sluči-
telná s bydlením a s významem centrálních městských zón, nikoliv však výstavba samostat-
ných výrobních zařízení.  

 

Plochy smíšené obytné rekreační SR 

Zahrnují stávající a navrženou zástavbu na Rejvíze, v jižní části Dolního Údolí a v Horním 
Údolí. Jde o zástavbu, kde je funkce obytná a rekreační v rovnováze, nebo rekreační funkce 
převládá. Připouští se zde výstavba jak obytných objektů (rodinné domy), tak výstavba objek-
tů rekreačních (objekty rodinné rekreace), výstavba zařízení občanského vybavení, zejména 
zařízení pro ubytování a stravování, příp. pro maloobchod a služby, zařízení sportovních a 
tělovýchovných, apod.  

 

Plochy dopravy silniční  DS 

 Zahrnují pozemky stávajících silnic a plochy navržené přeložky silnice II/457. Při-
pouštějí se zde pouze takové stavby a zařízení, které neomezí hlavní využití ploch a nejsou 
v rozporu se silničním provozem. 

 

Plochy parkovací a odstavné DP 
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 Zahrnují plochy stávajících i navržených parkovacích a odstavných stání, hromadných 
a řadových garáží. Připouštějí se zde pouze stavby a zařízení bezprostředně související 
s danou funkcí. 

 

Plochy dopravních zařízení DZ 

Zahrnují plochy stávajících dopravních zařízení – čerpací stanice pohonných hmot a auto-
busové nádraží ve Zlatých Horách. Připouštějí se zde pouze stavby a zařízení bezprostředně 
související s danou funkcí. 

 

Plochy dopravy drážní DD 

 Zahrnují stávající pozemky, stavby a zařízení železniční dopravy včetně náspů, zářezů, 
opěrných zdí apod. Na těchto plochách se připouštějí pouze stavby související s železniční 
dopravou, stavby ubytovacích a stravovacích zařízení, stavby pro obchod a služby a stavby 
sítí a zařízení technické infrastruktury.  

 

Plochy technické infrastruktury  TI 

 Zahrnují stávající i navržená plošná zařízení technické infrastruktury (transformační 
stanice, ČOV, vodojemy, regulační stanice, apod.) včetně souvisejících staveb a zařízení. 

 

Plochy výroby zemědělské VZ 

Zahrnují stávající areály zemědělské výroby. Hlavní využití těchto ploch představují stav-
by a zařízení zemědělských provozů pro živočišnou a rostlinnou výrobu, připouštějí se také 
stavby pro průmysl, drobnou a řemeslnou výrobu a pro skladování, stavby skleníkových areá-
lů a zahradnictví, stavby pro chov zvířat pro sportovně rekreační účely, stavby pro obchod, 
služby, ubytování a stravování, sběrny surovin a sběrné dvory, stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury, stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, apod. 

 

Plochy výroby průmyslové VP 

Zahrnují stávající i navržené areály průmyslové výroby. Připouští se zde stavby pro prů-
mysl (s výjimkou těžkého průmyslu), drobnou a řemeslnou výrobu, pro výrobní a technické 
služby, stavby pro skladování a pro velkoobchod, stavby občanského vybavení komerčního 
typu pro obchod a služby (např. supermarkety), stavby pro komerční výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů, stavby čerpacích stanic pohonných hmot, stavby autobazarů, autoser-
visů, pneuservisů a myček, apod. 

 

Plochy výroby drobné  VD 

 Zahrnují stávající a navržené areály staveb a zařízení pro řemeslnou, kusovou a malo-
sériovou výrobu, výrobní a technické služby včetně souvisejících skladů, obchodních ploch a 
administrativních budov, stavby pro skladování a pro velkoobchod, stavby občanského vyba-
vení komerčního typu pro obchod a služby, stavby pro komerční výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů, stavby čerpacích stanic pohonných hmot, stavby autobazarů, autoser-
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visů, pneuservisů a myček, apod. Nepřipouští se zde realizace staveb a zařízení výroby a vý-
robních služeb s negativními vlivy přesahujícími vlastní areál.  

 

Plochy výroby specifické VX 

 Zahrnují areál Rudných dolů. Areál je postupně likvidován a rekultivován, připouštějí 
se zde pouze stavby a zařízení související s rekultivací areálu a s technickým zajištěním důl-
ních děl, odkališť a výsypek, příp. stavby nezbytných sítí a zařízení dopravní a technické in-
frastruktury. 

 

Plochy fotovoltaické elektrárny VF 

Zahrnují plochy navržené fotovoltaické elektrárny v areálu bývalých Rudných dolů. Při-
pouštějí se zde pouze stavby a zařízení související s provozem elektrárny včetně oplocení are-
álu. 

 

Plochy kompostárny VK 

Zahrnují plochy bývalé skládky ve Zlatých Horách, která je navržena k vybudování kom-
postárny. Připouštějí se zde pouze stavby a zařízení související s provozem kompostárny 
včetně oplocení areálu. 

 

Plochy vodní a vodohospodářské VV 

Zahrnují stávající vodní toky a nádrže. Připouští se zde pouze výstavba zařízení protipo-
vodňové ochrany, technické vodohospodářské stavby, úpravy pro zlepšení retenčních schop-
ností krajiny, stavby mostů a lávek, stavby malých vodních elektráren, apod. 

 

Plochy orné půdy a trvalých travních porostů Z 

 Zahrnují plochy zemědělského půdního fondu včetně drobných ploch náletové zeleně 
na nelesní půdě, ploch ostatních, ploch účelových komunikací apod. Součástí těchto ploch 
jsou také lokální biokoridory územního systému ekologické stability. 

Tyto plochy jsou učeny především pro zemědělskou prvovýrobu (rostlinná výroba, pastev-
ní chov skotu a ovcí) a nepřipouštějí se na nich žádné nové stavby s výjimkou staveb pro ze-
mědělskou prvovýrobu s přímou vazbou na činnost provozovanou v daném území, staveb 
účelových zařízení pro zemědělskou výrobu (přístřešky pro pastevní chov skotu a obcí, napa-
ječky, stavby pro letní ustájení dobytka, stavby pro skladování sena a slámy, včelnice a včelí-
ny), staveb zařízení pro ochranu ZPF, pro stabilizaci a intenzifikaci rostlinné výroby, apod.  

 

Plochy zahrad a sadů ZS 

Zahrnují plochy stávajících zahrad, které nejsou součástí ploch bydlení. Připouští se zde 
pouze stavby oplocení a stavby přístřešků pro ukládání nářadí a zemědělských výpěstků. 
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Plochy lesů  L 

Zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa; jejich součástí jsou i lokální prvky územní-
ho systému ekologické stability. Na těchto plochách lze realizovat pouze stavby sloužící 
k zajišťování provozu lesních školek, k provozování myslivosti a lesního hospodářství, stavby 
zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, stavby přístřešků pro turisty, drobné 
sakrální stavby, stavby účelových komunikací, stavby chodníků a stezek pro pěší, stavby cyk-
lostezek, stavby vodních nádrží a stavby na vodních tocích.  

 

Plochy lesoparků LP 

Zahrnují plochy navrženého lesoparku ve Zlatých Horách. Jde o veřejně přístupnou zeleň 
tvořenou lesními porosty a trvalými travními porosty. Připouštějí se zde parkové úpravy, 
stavby účelových objektů a zařízení lesního hospodářství, stavby pro sport a rekreaci přírod-
ního charakteru, stavby a vybavení informačního systému, odpočívadel a přístřešků pro turis-
ty, drobné církevní objekty, pěší, cyklistické a účelové komunikace s úpravou blízkou přírodě, 
apod. 

 

Plochy lanového centra LC 
Zahrnují plochy navrženého lanového centra ve Zlatých Horách ve Skiareálu Příčná. Při-

pouští se zde pouze instalace lanových systémů. 

 

Plochy přírodní  PP 

     Zahrnují plochy regionálního a nadregionálního významu územního systému ekologické 
stability, plochy lokálních biocenter a plochy Národní přírodní rezervace Rejvíz a přechodně 
chráněné plochy Skalka. Představují těžiště zájmu ochrany přírody a území a základní před-
poklad jeho ekologické stability.  

     Na těchto plochách se nepřipouští žádná výstavba, s výjimkou zařízení, která jsou v zájmu 
ochrany přírody a krajiny, sítí technické infrastruktury, jejichž trasování mimo plochy přírod-
ní by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné, staveb malých vodních nádrží, staveb na 
vodních tocích a staveb pěších, cyklistických a účelových komunikací s povrchovou úpravou 
blízkou přírodě.  Nezbytné střety komunikací a sítí technické infrastruktury s plochami pří-
rodními je nutno minimalizovat. 

 

Plochy smíšené nezastavěného území NS 

Zahrnují pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů (náletovou zeleň), zejména 
zeleň podél vodních toků a zeleň původních mezí – tzv. kamenic. Součástí těchto ploch jsou 
také lokální biokoridory územního systému ekologické stability. 

Na těchto plochách lze realizovat pouze stavby sloužící k provozování myslivosti a lesního 
hospodářství, stavby zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny, stavby přístřešků 
pro turisty, drobné sakrální stavby, stavby účelových komunikací, stavby chodníků a stezek 
pro pěší, stavby cyklostezek, stavby vodních nádrží a stavby na vodních tocích.    
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Plochy těžby nerostů TN 

Zahrnují stávající a navržené plochy těžby v kamenolomu Ondřejovice. Připouští se zde 
pouze realizace takových staveb a zařízení, které bezprostředně souvisejí s těžbou, zpracová-
ním kamene a provozem lomu. 

 

 

7.7.  Návrh koncepce rozvoje jednotlivých funkčních složek  

7.7.1 Bydlení 

V řešeném území předpokládáme do r. 2025 realizaci celkem cca 120 – 160 bytů, z toho 
cca 60 bytů v bytových domech a cca 100 bytů v rodinných domech, z nich cca 25 % bytů bez 
nároků na nové zastavitelné plochy vymezené v územním plánu; tyto byty budou realizovány 
formou přístaveb a nástaveb stávajících objektů, příp. výstavbou na zahradách, zahrnutých  
v územním plánu do zastavěného území (viz kap. 4.3.3 Bydlení).  

     Rozsah a kapacita navržených zastavitelných ploch v územním plánu by však měla být 
min. o 100 – 150 % vyšší než je přepokládaný rozsah nové výstavby, a to proto, že vzhledem 
k efektivnímu fungování trhu s pozemky je žádoucí, aby nabídka stavebních ploch převyšova-
la potencionální poptávku. Tím se vytváří převis nabídky, sloužící regulaci cen pozemků.  

 

Kapacita navržených ploch pro bydlení je následující : 

a) plochy bydlení v bytových domech BH 

- lokalita Hornická (Z-Z24)     cca 100 bytů 

- lokalita Na Sídlišti (Z-Z29)     cca 20 bytů 

     celkem        cca 120 bytů 

 

b) plochy smíšené obytné městské SM 

- lokalita Mlýnská I. (Z-Z18)     cca 4 byty 

celkem        cca 4 byty 

 

celkem v bytových domech     cca 124 byty 

Byty na plochách bydlení specifického BX v lokalitě Polská (plocha č. Z-Z13) do celkové 
bilance nezapočítáváme, jde o byty určené pro sociální účely (holobyty, apod.). 

 

c) plochy bydlení v rodinných domech BI 

- lokalita Nerudova (Z-Z5)     cca 3 RD 

- lokalita U Sanatoria (Z-Z6)     cca 1 RD 

- lokalita Luční I., II. a III.(Z-Z20 – 22)    cca 15 RD 

- lokalita Pod Zámečkem (Z-Z23)    cca 3 RD 

- lokalita U Nákupního střediska (Z-Z26)   cca 4 RD 
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- lokalita U Školy I. a II. (Z-Z27, Z-Z28)   cca 6 RD 

- lokalita Mlýnská II. (Z-P3)     cca 8 RD 

- lokalita Kostelní I. a II. (Z-P4, Z-P5)    cca 8 RD 

celkem        cca 48 RD 

 

d) plochy smíšené obytné venkovské SO 

Zlaté Hory 

- lokalita Plynárenská (Z-Z17)     cca 12 RD 

- lokalita U Velobelu (Z-P16)     cca 1 RD 

- lokalita Podlesí I. – VI., IX., X. (Z-Z31-34, Z-Z36,                                                            
Z-Z37, Z-Z56, Z-P9, Z-P10)     cca 45 RD 

celkem ve Zlatých Horách     cca 58 RD 

 

Ondřejovice 

- lokalita Salisov (O-Z1)      cca 1 RD 

- lokalita Ondřejovice – Západ (O-Z4)    cca 20 RD 

- lokalita U Parku (O-Z5)     cca 6 RD 

- lokalita Ondřejovice – Střed I. a II. (O-Z6, O-Z7)  cca 8 RD 

- lokalita Ondřejovice – Střed III. (O-Z8)   cca 8 RD 

- lokalita Ondřejovice – Jih I. – VII. (O-Z9-14)   cca 14 RD 

- lokalita Ondřejovice – Jih VIII. (O-Z15)   cca 15 RD 

- lokalita U Hřiště I. a II. (O-Z16, O-Z17)   cca 8 RD 

- lokalita U Trati (0-Z19)     cca 1 RD 

celkem v Ondřejovicích      cca 81 RD 

 

Dolní Údolí 

- lokalita U Olešnice (D-Z2)     cca 2 RD 

- lokalita Dolní Údolí – Střed I.-IV. (D-P1-4)   cca 6 RD 

- lokalita Pod Táborskými skalami I.-III. (D-P5-7)  cca 3 RD 

- lokalita Dolní Údolí – Jih I.-III. (D-P9-11)  cca 4 RD 

celkem v Dolním Údolí      cca 15 RD 

 

plochy smíšené obytné venkovské SO celkem   cca 154 RD 

 

 



 Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Zlaté Hory  
I.  Textová část ÚP str. 1- 65  
II. Textová část odůvodnění ÚP                        str. 66 - 272   162 

e) plochy smíšené obytné rekreační SR 

Dolní Údolí 

- lokalita Dolní Údolí – Jih IV. a V. (D-P12, D-P13)  cca 3 objekty 

celkem v Dolním Údolí      cca 3 objekty 

 

Horní Údolí 

- lokalita Horní Údolí – Sever I. a II. (H-P1, H-P3)  cca 3 objekty 

- lokalita Horní Údolí – Střed I.–IV. (H-P3-6)   cca 7 objektů 

- lokalita Na Rozcestí (H-P7)     cca 2 objekty 

- lokalita U Kostela (H-P8)     cca 2 objekty 

- lokalita U Vleku (H-P9)     cca 6 objektů 

- lokalita Pod Jelení horou I.-III. (H-P10, H-P12, H-P13) cca 7 objektů 

- lokalita Anenská stráň (H-P11)    cca 2 objekty 

- lokalita Klínová stráň (H-P14)     cca 1 objekt 

celkem v Horním Údolí      cca 30 objektů 

 

 

Rejvíz 

- lokalita u Hájenky (R-Z2)     cca 3 objekty 

- lokalita Rejvíz – Střed I.-VI. (R-Z3-5, R-Z7-9)  cca 6 objektů 

- lokalita U Kostela (R-Z6)      cca 1 objekt 

- lokalita Na Rozcestí I. a II. (R-Z10, R-Z11)    cca 4 objekty 

- lokalita Rejvíz – Východ I.-IV. (R-Z12, R-Z14, R-Z15, R-P1) cca 12 objektů 

- lokalita U Chaty Svoboda (R-Z13)    cca 3 objekty 

- lokalita Starý Rejvíz I.-VII. (R-Z18-20, R-P2, R-P3)  cca 5 objektů 

celkem v Rejvízu       cca 34 objektů 

 

plochy smíšené obytné rekreační SR celkem   cca 67 objektů 

U zastavitelných ploch smíšených obytných rekreačních však předpokládáme, že větší část 
bude využita pro stavby rekreačního charakteru; pro výstavbu bytů uvažujeme tedy s kapaci-
tou pouze cca 30 RD. 
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Celková kapacita navržených zastavitelných ploch určených pro bydlení je tedy: 

- cca 125 bytů v bytových domech 

- cca 230 rodinných domů, tj. při předpokladu 1,15 bytu/1RD cca 265 bytů  

celkem tedy asi 390 bytů, což odpovídá požadované kapacitě ploch s převisem nabídky cca 
140 %. 

 

 

7.7.2 Občanské vybavení 

Rozsah zařízení občanského vybavení v řešeném území je značný, město poskytuje po-
měrně širokou škálu školských zařízení, zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče, zaří-
zení sportovních i komerčních (obchod, služby, stravování, ubytování). Převážná část těchto 
zařízení je soustředěna ve vlastních Zlatých Horách, v ostatních částech jsou vesměs jen zaří-
zení související s rekreací a cestovním ruchem – zařízení ubytování a stravování. 

 

Podrobněji k jednotlivým skupinám občanské vybavenosti :  

a) Zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury 

Zařízení školství  

• Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712 

• Základní umělecká škola Franze Schuberta, Nádražní 280 

• ZŠ a MŠ při Sanatoriu Edel, Lázeňská 291 

• Mateřská škola Zlaté Hory, Nádražní 279 

• Mateřská škola Beruška, Nádražní 306 
 
Zařízení zdravotnická 

• Zdravotní středisko, Wolkerova 533 (dětský lékař, gynekologická ordinace, lékárna, or-
dinace praktických lékařů, ortopedická ambulance, zubní ordinace a laboratoř a další) 

• Sanatorium Edel, s.r.o., Lázeňská 491 (dětská léčebna respiračních nemocí se speleote-
rapií) 

• Další specializované ordinace 
 

Zařízení sociální péče 

• Domov důchodců, Hornická 579 

• Dům s pečovatelskou službou a terénní pečovatelská služba, Na sídlišti 698 
 

Zařízení kulturní a církevní 

• Městské muzeum, nám. Svobody 94 

• Městská knihovna, Bezručova 144 
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• Městské informační centrum a Sál partnerství, Bezručova 144 

• Multifunkční kulturní zařízení, ul. Bezručova 

• Hornický skanzen – Zlatorudné mlýny, Ondřejovice 

• Římskokatolická farnost Zlaté Hory 

• Duchovní správa poutního místa Panny Marie Pomocné 

• Poutní kostel Panny Marie Pomocné, Příčný vrch 

• Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Zlaté Hory 

• Kostel sv. Rocha, Zlaté Hory 

• Kostel sv. Kříže, Zlaté Hory 

• Kostel sv. Jana Nepomuckého, Horní Údolí 

• Kostel sv. Acháce, Dolní Údolí 

• Kostel sv. Martina a Panny Marie Sedmibolestné, Ondřejovice 

• Kostel jména Panny Marie, Rejvíz 
 

Zařízení samosprávy, veřejně prospěšné služby 

• Městský úřad, nám. Svobody 

• Úřad práce, pobočka Zlaté Hory, Nádražní 281 

• Policie ČR 
 

Zastavitelné plochy ani plochy přestavby pro výstavbu nových zařízení občanského 
vybavení veřejné infrastruktury se nenavrhují. 

 

b) Zařízení tělovýchovná a sportovní 

• Sportoviště u školy, Wolkerova ul. 

• Kluziště, Krnovská ul. 

• Sportovní areál, Polská ul. 

• Tenisové kurty, Bezručova ul. 

• Skiareál Příčná  
 

Pro výstavbu nových sportovních a tělovýchovných zařízení jsou vymezeny následu-
jící zastavitelné plochy:  

- v severní části Zlatých Hor plocha pro rozšíření sportovního areálu (plocha č. Z-Z16) 

- na ul. Polské plocha pro výstavbu cvičného hasičského hřiště (plocha č. Z-Z14) 

- v areálu základní školy plocha přestavby určená pro výstavbu sportovní haly (plocha č. Z-
P6) 
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- na jižním okraji Zlatých Hor plocha přiléhající k areálu Sanatoria Edel, určená pro vybu-
dování sportovně rekreačního areálu (plocha č. Z-Z30) 

- na Podlesí plocha určená pro rozšíření stávajícího sportovního areálu (plocha č. Z-Z35) 

- v Dolním Údolí (za Hotýlkem U Pekina) plocha pro vybudování hřišť (plocha č. D-Z3)  

- na Rejvíze plocha pro vybudování komplexu víceúčelových hřišť (plocha č. R-Z17). 
 

Dále jsou navrženy plochy pro rozvoj lyžařských areálů: 

- ve Skiareálu Příčná rozšíření stávající sjezdovky v dolní části, vybudování snowparku a 
lanového centra a výstavba další sjezdovky se sedačkovou lanovkou 

- v Dolním Údolí nový lyžařský areál Pod Táborskými skalami. 

 

c) Zařízení občanského vybavení komerčního typu 

• Zařízení obchodu a služeb jsou soustředěna především v centrální části města – na 
náměstí Svobody a v přilehlých ulicích. Zařízení jsou vesměs vestavěna v obytné zá-
stavbě, nejvýznamnějším samostatným zařízením je prodejna u autobusového nádraží. 

• Zařízení ubytovací a stravovací  

- Sportovní a rekreační areál Bohemaland, Zlaté Hory – 138 lůžek 

- Hotel Aurum, Zlaté Hory – 50 lůžek 

- Hotel Minerál, Zlaté Hory – 22 lůžek 

- Penzion U Modrého zvonku, Zlaté Hory – 18 lůžek  

- Penzion U Horáků, Zlaté Hory – 14 lůžek 

- Penzion Na náměstí, Zlaté Hory – 12 lůžek 

- Turistická ubytovna Edel, Zlaté Hory – kapacita nezjištěna  

- Ubytování v soukromí Cyklostudio 10 Pirát, Zlaté Hory – 10 lůžek 

- Turistická ubytovna Sarkander, Zlaté Hory – 43 lůžek 

- Apartmány Zlaté Hory – 20 lůžek 

- Chatky Zlaté Hory – 50 lůžek 

- Středisko Maya, Rožmitál – 132 lůžek 

- Ranč pod Rejvízem, Ondřejovice – 22 lůžek 

- Středisko Doubrava, Ondřejovice  – 150 lůžek 

- Penzion V Gruntě, Dolní Údolí – 23 lůžek 

- Chata Dolní Údolí – 8 lůžek 

- Penzion Hotýlek U Pekina, Dolní Údolí  – 50 lůžek 

- Chata U Válců, Dolní Údolí  – 11 lůžek 

- Chata Svoboda, Rejvíz – 108 lůžek 

- Chalupa U Vodáků, Rejvíz  – 16 lůžek 
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- Chata U Tetřívka, Rejvíz  – 43 lůžek 

- Gillova chalupa, Rejvíz  –14 lůžek 

- Penzion Orlík, Rejvíz  – 29 lůžek 

- Chata Orlí vrch, Rejvíz  – 34 lůžek 

- Chata Pod Kobrštejnem, Rejvíz  – 6 lůžek 

- Chalupa č. 13, Rejvíz  – 9 lůžek 

- Chata U Jezírka, Rejvíz  – 14 lůžek 

- Penzion Na Paloučku, Rejvíz  – 12 lůžek 

- Penzion Rejvíz – kapacita nezjištěna 

- Chata Dolina, Rejvíz  – 18 lůžek 

- Vila Rula, Rejvíz – 27 lůžek 

- Chata Rejvíz – 16 lůžek 

- Penzion U Mlýna, Rejvíz – kapacita nezjištěna 

- a dále restaurace, cukrárny a bary ve Zlatých Horách. 

Pro rozvoj zařízení občanského vybavení komerčního typu jsou vymezeny zastavitel-
né plochy v severní části Zlatých Hor v lokalitách U Hranice (plochy č. Z-Z10, Z-Z11) a 
Komerční zóna (plochy č. Z-Z12 a Z-Z15). Jsou určeny zejména pro zařízení obchodu a slu-
žeb. Pro budoucí rozšíření komerční zóny je vymezena územní rezerva (plocha č. ÚR2). 
V lokalitě Na Sídlišti II. je vymezena plocha přestavby Z-P15, určená pro vybudování prodej-
ny (z bývalé prádelny). 

Dále jsou vymezeny zastavitelné plochy a plochy přestavby občanského vybavení re-
kreačního charakteru a občanského vybavení specifického: 

- na Podlesí plocha pro vybudování ubytovacího a společenského zařízení (plocha č. Z-P8) 

- na hřebeni nad Skiareálem Příčná plocha pro výstavbu rozhledny (plocha č. Z-Z9) 

- ve Skiareálu Příčná tři plochy pro vybudování občerstvení a zázemí pro lyžaře (plochy č. 
Z-Z7, Z-Z8, Z-Z57) 

- v areálu bývalých Rudných dolů plocha pro speleoterapii (plochy č. Z-Z38 a Z-P13) 

- v Ondřejovicích plochy pro rozšíření Hornického skanzenu – Zlatorudných mlýnů (plochy 
č. O-Z20, O-Z21) 

- v Ondřejovicích plocha plocha pro vybudování zázemí pro dětský tábor (plocha č. O-Z2) 

- v Dolním Údolí u dolní stanice navrženého lyžařského areálu Táborské skály plocha pro 
vybudování ubytovacího a stravovacího zařízení a provozního zázemí areálu (plocha č. D-
P8) 

- na Rejvíze plocha pro vybudování sportovně rekreačního areálu (plocha č. R-Z16). 

 

Zařízení občanského vybavení mohou být rovněž realizována v jiných funkčních plo-
chách, zejména v plochách bydlení, v plochách smíšených obytných apod. v souladu 
s podmínkami pro jejich využití. 
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7.7.3 Výroba   

7.7.3.1 Zemědělská výroba  

a) Struktura zemědělského půdního fondu  

 výměra                           
(ha) 

podíl na výměře 
v katastrálním            

území  (%) 

podíl na výměře                   
zemědělských pozemků 

(%) 
Dolní Údolí 

výměra kat.území 648 100 - 
zemědělské pozemky 155 24 100 
orná půda 2 - 1 
TTP  141 22 91 

Horní Údolí 
výměra kat.území 1990 100 - 
zemědělské pozemky 86 4 100 
orná půda 5 - 6 
TTP  73 3 85 

Ondřejovice v Jeseníkách 
výměra kat.území 1793 100 - 
zemědělské pozemky 477 27 100 
orná půda 18 1 4 
TTP  423 23 89 

Rejvíz 
výměra kat.území 914 100 - 
zemědělské pozemky 125 14 100 
orná půda 4 - 3 
TTP  118 12 94 

Zlaté Hory v Jeseníkách 
výměra kat.území 3250 100 - 
zemědělské pozemky 947 29 100 
orná půda 417 13 44 
TTP  463 14 93 

Zemědělské pozemky v řešeném území zaujímají 1790 ha (včetně zahrad), tj. 21 % 
z celkové výměry řešeného území. 

Z pedologického hlediska je řešené území zařazeno do oblasti hnědozemní. Převládají 
hnědé půdy kyselé a oglejené půdy, místy i hnědé půdy podzolové. Jsou to půdy písčitohlinité 
až písčité, středně hluboké až mělké, značně skeletovité. 

     Katastrální území  Zlaté Hory v Jeseníkách a Ondřejovice v Jeseníkách jsou zařazeny do 
zemědělské přírodní oblasti pahorkatinné. Terén je členitý, místy značně svažitý, s prů-
měrnou mechanizační přístupností. Jde o oblast vhodnou pro běžnou zemědělskou výrobu.  

      Katastrální území Horní Údolí, Dolní Údolí a Rejvíz je zařazeno do zemědělské přírodní 
oblasti vrchovinné. Terén je silně členitý, značně svažitý, s nízkou mechanizační přístupnos-
tí. Vzhledem k nepříznivým vláhovým, terénním a půdním podmínkám patří toto území k 
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oblastem s nejnižší intenzitou zemědělské výroby. Je to oblast méně vhodná pro běžnou ze-
mědělskou výrobu s podstatným omezením až vyloučením náročnějších druhů plodin.  

Z hlediska zemědělské výroby je katastrální území Zlaté Hory v Jeseníkách  zařazeno do 
zemědělské výrobní oblasti B1 bramborářská – dobrá – převažuje výrobní podtyp brambo-
rářsko-ječný a pšeničný. Tato oblast je vhodná pro pěstování brambor, obilovin, pícninářství. 
V živočišné výrobě je to oblast vhodná pro pastevní chov skotu. 

Katastrální území Ondřejovice v Jeseníkách je zařazeno do zemědělské výrobní oblasti 
B3 bramborářsko-ovesná – převažuje výrobní podtyp bramborářsko-ovesný. Tato oblast je 
vhodná pro pěstování brambor, některých obilovin, pícninářství a pěstování technických plo-
din. V živočišné výrobě je to oblast vhodná pro pastevní chov skotu a ovcí. 

Katastrální území Dolní Údolí, Horní Údolí a Rejvíz je zařazeno do zemědělské výrobní 
oblasti H2 Horská 2 – horší – převažuje horský výrobní typ s větší svažitostí. Tato oblast je 
vhodná pro pěstování některých obilovin, pícninářství a pěstování technických plodin. 
V živočišné výrobě je to oblast vhodná pro pastevní chov skotu a ovcí. 

Meliorace – v řešeném území jsou zastoupeny velkoplošnými i lokálními odvodňovacími 
akcemi v katastrálním území Zlaté Hory v Jeseníkách a Ondřejovice v Jeseníkách, omezeně 
v Dolním Údolí.  Odvodněno je v řešeném území celkem 790 ha zemědělských pozemků. 

 

b) Organizace zemědělské výroby 

V řešeném území se nachází několik zemědělských výrobních areálů; kolem nich jsou 
navržena ochranná pásma vymezující území, která jsou provozem těchto zařízení negativně 
ovlivňována. Do těchto pásem by neměly být umisťovány stavby vyžadující hygienickou 
ochranu (školská a dětská zařízení, budovy sloužící k obytným, potravinářským, 
tělovýchovným a rekreačním účelům apod.). 

V současné době není k dispozici žádný závazný předpis pro výpočet ochranných pásem 
pro zařízení živočišné výroby. Jako nejvhodnější vodítko pro návrh ochranných pásem jsme 
použili Metodický návod pro posuzování chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních 
podmínek (Ing. M. Klepal, Brno). Výpočty jsou orientační a slouží jen pro potřeby územního 
plánu.  

Převládající směr větrů je jižní. Korekce dle četnosti větru se omezuje 30 % v kladném i 
záporném smyslu.  

Relativní četnost směru větrů v %  

S SV V JV J JZ Z SZ klid součet 
9,7 1,5 1,0 5,6 22,2 16,5 14,2 13,9 15,4 100 

1/8 calmu  =  1,925 
 

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

S 9,7 11,625 93,0 - 7,0 - 7 J 
SV 1,5 3,425 27,4 -72,6 - 30 JZ 
V 1,0 2,925 23,4 - 76,6 - 30 Z 
JV 5,6 7,252 60,2 - 39,8 - 30 SZ 
J 22,2 24,125 193,0 + 93,0 + 30 S 

JZ 16,5 18,425 147,4 + 47,4 + 30 SV 
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Z 14,2 16,125 129,0 + 29 + 29 V 
SZ 13,9 15,825 126,6 + 26,6 + 27 JV 

Vysvětlivky : 
En = emisní číslo 
K = korekce v % 
EKn = emisní číslo korigované 
rOP = poloměr ochranného pásma  
 
 
Prontus agro s.r.o. – celkem hospodaří v řešeném území na 670 ha zemědělských pozemků. 
V Ondřejovicích  má společnost farmu pro chov krav bez tržní produkce mléka – předpoklad 
je 180 VDJ ve dvou stájích, velkokapacitní sklad sena, víceúčelový sklad. U skotu jde o pas-
tevní chov, ve stájích je umístěn jen v zimním období. 
Součástí farmy je Ranč pod Rejvízem – stáj pro 10 ks jezdeckých koní, správní budova s 
ubytováním. 
 
kategorie zvířat skutečný 

počet ks 
průměrná 
váha  kg 

počet standar- 
dizovaných ks 

emisní 
konstanta 

emisní 
číslo 

krávy 180 500 180 0,005 0,9 
 
 S SV V JV J JZ Z SZ 
K + 30 + 30 + 29 + 27 - 7 - 30 - 30 - 30 
EKn 1,171 1,171 1,161 1,143 0,837 0,63 0,63 0,63 
rOP 136,68 136,68 136,08 134,87 112,93 96,04 96,04 96,04 
 
rOP  =  96 m až 137 m. V ochranném pásmu se nenachází žádný objekt hygienické ochrany. 
U stáje pro koně ochranné pásmo pro malý počet nenavrhujeme. 
 
 
 
Jakub Fiurášek – celkem obhospodařuje v řešeném území 612 ha zemědělských pozemků.  

Farma živočišné výroby – k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách – kapacita živočišné výroby je 230 
VDJ, krávy bez tržní produkce mléka ve dvou stájích, víceúčelové sklady,  silážní žlab. 
 
kategorie zvířat skutečný 

počet ks 
průměrná 
váha  kg 

počet standar- 
dizovaných ks 

emisní 
konstanta 

emisní 
číslo 

krávy 230 500 230 0,005 1,15 
 
 S SV V JV J JZ Z SZ 
K + 30 + 30 + 29 + 27 - 7 - 30 - 30 - 30 
EKn 1,495 1,495 1,4835 1,4605 1,0695 0,805 0,805 0,805 
rOP 157,18 157,18 156,48 155,10 129,86 110,44 110,44 110,44 

rOP  =  110 m až 157 m. V ochranném pásmu se nacházejí dva nejbližší objekty bydlení. 
V blízkosti farmy je samostatný sklad sena, v centru Zlatých Hor na ulici Kostelní samostatná 
budova – sklady a kanceláře. 
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Ing. Josef Paul (Podlesí 552) – celkem hospodaří na 20 ha zemědělských pozemků. Ve stáji u 
rodinného domu má umístěn chov ovcí – 50 ks, 8 ks skotu a 2 koně. 
 
kategorie zvířat skutečný 

počet ks 
průměrná 
váha  kg 

počet standar- 
dizovaných ks 

emisní 
konstanta 

emisní 
číslo 

krávy 8 500 8 0,005 0,04 
ovce 50 50 50 0,0015 0,075 
koně 2 500 2 0,003 0,006 

rOP  =  0,1210,57  x  124,98  =  37,50  = 38 m.  
V ochranném pásmu se nachází jen vlastní rodinný dům. 
 

Stanislav Elšík (Podlesí 229) – celkem obhospodařuje 10 ha zemědělských pozemků. Ve stáji 
u rodinného domu má umístěn chov 15 ks krav bez tržní produkce mléka. Ochranné pásmo 
nenavrhujeme. 

 
Všechny stávající areály zůstávají v územním plánu beze změny, nové zastavitelné plochy 

výroby zemědělské VZ se nenavrhují. 
 
 
7.7.3.2 Lesní hospodářství  

Lesnatost  

katastrální území výměra katastrálního 
území  (ha) 

výměra lesních 
pozemků   (ha) 

podíl na výměře 
katastru   (%) 

Dolní Údolí 648 458 71 
Horní Údolí 1990 1877 94 
Ondřejovice v Jeseníkách 1793 1184 66 
Rejvíz 914 739 81 
Zlaté Hory v Jeseníkách 3250 1881 58 
Celkem řešené území 8595 6139 71 

      Jde o výrazně lesnatou krajinu s vysokým zastoupením velkých lesních komplexů na větší 
části řešeného území. Zastoupeny jsou i menší lesíky a břehové porosty. Lesy v řešeném 
území jsou zařazeny do lesní oblasti č. 28 – Předhoří Hrubého Jeseníku a lesní oblasti č. 
27 – Hrubý Jeseník. 

Na větší části lesních pozemků v řešeném území mají právo hospodařit Lesy České re-
publiky Hradec Králové s.p. – LS Jeseník.  Celkem je to 5591 ha. 

Ve Zlatých Horách mají Lesy ČR  středisko lesnických služeb na ulici Nádražní a správ-
ní budovu revíru na ulici Sokolské. 

Pro lesní celek Jeseník je zpracován lesní hospodářský plán (LHP) s platností od 1. 1. 2007 
do 31. 12. 2016. 
 
Kategorizace: 
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Lesy hospodářské – jde o lesy podle § 9 zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a dopl-
nění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů – lesy, které nejsou zařa-
zeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení. 

kategorie č.10 – lesy hospodářské – tvoří převážnou část lesních porostů v řešeném území. 

Lesy zvláštního určení – jde o lesy podle § 8 zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Lesy podle § 8 odst. 1: 

31 a) – lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně – dvě plochy v k.ú. 
Zlaté Hory v Jeseníkách 

31 c) – lesy na území národních parků a národních přírodních rezervací – NPR Rejvíz. 
Plocha tvoří překryv s genovou základnou Rejvíz. 

Lesy podle § 8 odst. 2 – lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního pro-
středí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funk-
cím produkčním: 

32 e) – lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo kra-
jinotvornou – jde o čtyři lokality v Horním Údolí, dvě lokality v Dolním Údolí a jednu loka-
litu ve Zlatých Horách v Jeseníkách. 

32 f) – lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti – genová základna Rejvíz. 
Plocha tvoří překryv s NPR Rejvíz. 

Lesy ochranné – jde o lesy podle § 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a dopl-
nění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

21a – lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích. Jde o dvě plochy lesních pozemků 
v hřebenových partiích při jižním okraji katastrálního území Horní Údolí.  

 

Lesy ve vlastnictví Města Zlaté Hory – celkem 505 ha. Pro lesy ve vlastnictví města je 
zpracován lesní hospodářský plán (LHP) s platností od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2016. 

Lesy hospodářské – kategorie č.10 – převážná část lesních porostů v řešeném území. 

Lesy zvláštního určení – 31 a) – lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. 
stupně – 0,21 ha. 

Část lesních pozemků je ve vlastnictví soukromých vlastníků – jen menší výměry. Pro lesy 
v soukromém vlastnictví jsou zpracovány Osnovy pro hospodaření na lesních pozemcích. 

     Zařízení lesního hospodářství se v územním plánu nenavrhují. Dopad navrženého ře-
šení na pozemky určené k plnění funkcí lesa je popsán v samostatné kapitole č. 9., návrh 
vybudování lesoparku ve Zlatých Horách v lokalitě Hadí louky je popsán v kap. 7.7.5 Sys-
tém  sídelní zeleně. 

 
 

7.7.3.3 Průmyslová výroba, výrobní služby, těžba nerostů    

Zlaté Hory jsou městem se značným výrobním potenciálem; výrobní areály jsou soustře-
děny převážně ve vlastních Zlatých Horách, a to na jejich severním a západním okraji i přímo 
v městské zástavbě. Některé průmyslové areály jsou však mimo provoz a představují tak po-
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tenciální rozvojové plochy (brownfields); nejvýznamnější takovou plochou je areál bývalých 
Rudných dolů jižně zástavby Zlatých Hor. 

 

 

Přehled nejvýznamnějších výrobních areálů: 

Česko – slezská výrobní a.s., Nerudova 438, Zlaté Hory 

Výroba obytných a sanitárních kontejnerů a objektů složených z kontejnerových modu-
lů. Cca 280 zaměstnanců. Areál společnosti je situován na západním okraji Zlatých Hor. 
V územním plánu zůstává beze změny.  

 
Českomoravský štěrk a.s., Mokrá 

Společnost provozuje kamenolom v Ondřejovicích, kde těží krystalický vápenec o ob-
jemu 120 000 t/rok/směnu. Kamenolom je situován cca 4 km západně Zlatých Hor. Pro 
rozšíření těžby západním směrem je v územním plánu vymezena plocha v rámci stano-
veného dobývacího prostoru. 

 
Diamo s.p. 

Podnik vlastní areál bývalých Rudných dolů Jeseník s.p., jehož hlavním výrobním pro-
gramem byla těžba a zpracování monometalických a polymetalických rud. Těžební činnost 
byla ukončena k 31. 12. 1993. V současné době probíhá závěrečná etapa zahlazování ná-
sledků hornické činnosti (dokončení likvidace úvodních důlních děl, rekultivace). Je pro-
váděno čištění důlních vod, dosypy hlavních důlních děl a monitoring. V areálu je navrže-
na výstavba fotovoltaické elektrárny, využití bývalého důlního díla pro speleoterapii a 
zalesnění. 

 
Jemos s.r.o., Polská 392, Zlaté Hory  

Společnost provádí stavební a zemní práce. V územním plánu zůstává areál beze změ-
ny. 

 
Ondřejovická strojírna a.s, Ondřejovice 49 

Společnost se specializuje na zakázkovou výrobu tlakových zařízení. V územním plánu 
zůstává areál beze změny. 

 
Slezský kámen, a.s., pobočka Zlaté Hory, Krnovská ul. 
Pobočka ve Zlatých Horách se zabývá zpracováním vlastních těžených surovin, dodáv-

kami a montážemi kamenických výrobků. V územním plánu zůstává areál beze změny. 
 

Unigeo a.s., Bezručova 144, Zlaté Hory 

Společnost se zabývá hornickou činností, nakládáním s nebezpečnými odpady, geolo-
gickými pracemi, projektovou činností, prováděním staveb, apod. V územním plánu zů-
stává areál beze změny. 

 

Velobel, s.r.o., Polská 497, Zlaté Hory 
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Výroba součástí, doplňků a příslušenství jízdních kol, galvanické pokovování. 
V územním plánu zůstává areál beze změny. 

 

Služby města Zlatých Hor a.s, Plynárenská ul. 

Zajišťování komunálních a technických služeb pro město. V územním plánu zůstává areál 
beze změny. 

 

Výrobní areál na ul. Tovární (bývalý Zlatex, s.r.o. – výroba lněné metráže) zůstává 
územně  beze změny. 

 

V územním plánu jsou pro rozvoj výroby a skladování navrženy plochy výroby prů-
myslové VP především ve Zlatých Horách, a to na západním okraji města, za nádražím, 
v návaznosti na výrobní areál Česko-slezské výrobní společnosti (plochy č. Z-Z1-4) a 
v lokalitě U Lomu (plocha č. Z-P12). Na ulici Myslivecké je navržena plocha přestavby –  
plocha výroby drobné VD (plocha č. Z-P7). Plocha bývalé skládky TKO je vymezena jako 
plocha přestavby – plocha kompostárny VK (plocha č. Z-P14) a je určena pro vybudování 
kompostárny. 

Další zastavitelná plocha výroby drobné VD je navržena v Ondřejovicích. 

 

 

7.7.4 Rekreace, cestovní ruch  

Řešené území je velmi intenzivně rekreačně využíváno, dle Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 leží ve vymezeném rekreačním krajinném 
celku (RKC) Zlaté Hory, který představuje území podhorského až horského charakteru a 
nabízí široké možnosti letní a zimní turistiky a zimních sportů. Pro řešení problémů 
z hlediska udržitelného rozvoje území, způsobených zejména nekoordinovaným nárůstem 
nejrůznějších rekreačních aktivit a především individuální rekreace, jsou v ZÚR OK stano-
veny závazné zásady (viz kap. 2.3). Tyto zásady připouštějí přírůstek kapacit individuální 
rekreace formou nové výstavby pouze výjimečně a preferují přeměnu původních venkov-
ských objektů na rekreační chalupy. V územním plánu se zastavitelné plochy ani plochy 
přestavby rekreace rodinné nenavrhují, v Horním a Dolním Údolí a na Rejvíze jsou však 
vymezeny plochy smíšené obytné rekreační (zastavitelné plochy i plochy přestavby), které 
umožňují jak výstavbu rodinných domů, tak i výstavbu objektů rodinné rekreace. Tyto plo-
chy jsou vymezeny vesměs v rámci zastavěného území na sborech původní zástavby, nebo 
v těsné návaznosti na ně. Vzhledem k tomu, že ve všech třech sídlech jsou vyhlášeny ves-
nické památkové zóny, jsou stanoveny přísné podmínky pro výstavbu těchto objektů (ka-
pacita rozvojových ploch), a proto nehrozí nadměrné zatížení území individuální rekreací.  
     Nejvýznamnější lokalitou  z hlediska rekrace a cestovního ruchu je Rejvíz, dále pak 
vlastní město Zlaté Hory. Hlavními atraktivitami jsou především přírodní hodnoty (Ma-
lé a Velké mechové jezírko) a kulturní památky  (vesnické památkové zóny Údolí a 
Rejvíz, městská památková zóna Zlaté Hory, památky související s těžbou zlata a rud).    

     Přírodní podmínky řešeného území jsou velmi příznivé, zejména jedinečností krajinář-
ských a estetických hodnot, charakterem územních prvků a jejich rozmanitostí. Nejvyšší 
krajinářskou hodnotu má ta část, která je součástí CHKO Jeseníky – tj. část k. ú. Ondřejo-
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vice v Jeseníkách, Horní a Dolní Údolí a celé k. ú. Rejvíz. Zbývající část území lze charak-
terizovat jako harmonickou krajinu se střídajícími se přírodními a civilizačními faktory.  

     Mezi místa a území s přírodními pozoruhodnostmi patří především národní přírodní 
rezervace Rejvíz se svými vrchovištními rašenilišti a mechovými jezírky a Biskupská 
kupa - hraniční přechod do Polska pro pěší a výhledový bod s rozhlednou nad Zlatými Ho-
rami. 

 

 

Řešené území je využíváno zejména pro pobytovou rodinnou rekreaci a poznávací cestovní 
ruch. Významnými rekreačními funkcemi jsou pěší turistika, cykloturistika, běžecké lyžování 
a sjezdové lyžování.  

Zlaté Hory jsou také lyžařských střediskem – na úpatí Příčné hory byl vybudován spodní 
úsek Skiareálu Příčná se čtyřsedačkovou lanovkou a sjezdovkou v délce 1350 m. Přepravní 
kapacita lanovky je 2400 osob/hod.  

Další lyžařské areály jsou v Horním a Dolním Údolí. Horní Údolí – Ski M, spol. s r.o. – 
tři lyžařské vleky (400 m, 500 m, 600 m), tři sjezdovky (1000 m, 500 m, 400 m), Dolní Údolí 
– U Pekina – jeden vlek se sjezdovkou (450 m). 

 

Rekreace a cestovní ruch představují v řešeném území jednu z nejvýznamnějších funkcí a 
také jeden z předpokladů jeho hospodářského rozvoje, proto je v územním plánu pro rozvoj 
rekreace a cestovního ruchu vymezena celá řada nových ploch. 

V Dolním Údolí se navrhuje vybudování dalšího lyžařského areálu – Pod Táborskými 
skalami (sedačková lanovka – 950 m, dva lyžařské vleky – 450 a 350 m, sjezdovka, zázemí 
areálu se stravovacím a ubytovacím zařízením). V lokalitě za Hotýlkem U Pekina je navržena 
plocha pro vybudování minigolfu a pro rekonstrukci stávajícího hřiště. 

Ve Skiareálu Příčná se navrhuje rozšíření dolní sjezdovky, vybudování snowparku a 
lanového centra a dvě plochy pro vybudování občerstvení a zázemí pro lyžaře. Dále se 
navrhuje vybudování další sjezdovky se sedačkovou lanovkou (délka cca 1150 m, kapacita 
2400 osob/hod.); u dolní stanice lanovky je navržena plocha pro vybudování zázemí pro 
lyžaře (občerstvení, sociální zařízení). Na hřebeni nad areálem je navržena výstavba roz-
hledny a pro celý areál jsou navržena kapacitní parkoviště. 

V Ondřejovicích jsou vymezeny plochy pro rozšíření areálu Hornického skanzenu - 
Zlatorudných mlýnů, na severním okraji sídla, na levém břehu Olešnice je navržena plo-
cha pro vybudování zázemí pro dětský tábor. 

Dále je v řešeném území navrženo několik ploch, na nichž se předpokládá výstavba uby-
tovacích zařízení a sportovně – rekreačních areálů – ve Zlatých Horách na Podlesí, na 
Rejvíze a v Dolním Údolí. 

V jižní části Zlatých Hor, v blízkosti Sanatoria Edel, je navržena rozsáhlá plocha pro vy-
budování sportovního areálu a plocha pro vybudování lesoparku. 

 

Dle výsledků sčítání bylo v roce 2001 v řešeném území deklarováno cca 250 objektů 
užívaných k rekreaci. Ke druhému bydlení, široce definovanému, které zahrnuje všechny 
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jeho formy, je však využívána značná část trvale neobydlených bytů, nejen ty, které slouží 
k rekreaci; mnohé z nich přitom nejsou vyjmuty z bytového fondu. Rozsah druhého byd-
lení je tedy odhadován celkově na cca 470 jednotek. 

     V řešeném území je řada ubytovacích zařízení; jejich seznam a kapacita jsou uvedeny 
v kap. 6.2 Občanské vybavení. Celková kapacita těchto zařízení je cca 1200 lůžek. 

Nové zastavitelné plochy rekreace rodinné se nenavrhují, výstavbu rekreačních objek-
tů, ať už objektů rodinné rekreace (druhého bydlení) nebo objektů menších ubytovacích zaří-
zení (penzionů) předpokládáme na Rejvíze, v Horním Údolí a v jižní části Dolního Údolí, 
v rámci stávajících nebo navržených ploch smíšených obytných rekreačních. Předpokládáný 
nárůst ubytovacích kapacit v těchto zařízeních je cca 200 lůžek. 

Jak vlastní Zlaté Hory, tak zejména Rejvíz jsou východiskem i cílem turistických, cyklo-
turistických i lyžařských běžeckých tras. Řešeným územím prochází 9 značených turistic-
kých tras, místní trasy (okruhy) kolem Zlatých Hor, naučná stezka Rejvíz – Velké mechové 
jezírko, naučná stezka Údolí ztracených štol a Zlatohorská hornická naučná stezka, dále čtyři 
cyklotrasy; pro běžecké lyžování jsou vyznačeny trasy v okolí Rejvízu. 

Stávající systém pěších turistických,  běžeckých a cykloturistických tras je doplněn o nové 
úseky, popsané v kap. 7.8.1.3 Provoz chodců a cyklistů. 

 

 

7.7.5 Systém sídelní zeleně 

     Nejvýznamnějším druhem zeleně v řešeném území jsou lesní masivy, které pokrývají 
71% jeho rozlohy, dále pak doprovodná zeleň vodních toků – Zlatého potoka, Olešnice, 
Javorné, Černého potoka a jejich přítoků. 

     Zeleň v zastavěné části města tvoří převážně soukromé zahrady u obytné zástavby a 
rekreačních objektů. Veřejná zeleň parkového charakteru je na ulici Sadové, za bývalým 
hotelem Praděd a u Sanatoria Edel. Bývalý park u zámečku v Ondřejovicích je neudržova-
ný a neslouží svému účelu. 

    V řešeném území je několik hřbitovů – ústřední ve Zlatých Horách a hřbitovy na Rejví-
ze, v Horním i Dolním Údolí, v Ondřejovicích a Salisově. 

    V okrajích zástavby Zlatých Hor se nachází mnoho zahrádkářských osad. 

V územním plánu jsou vyznačeny dva druhy ploch systému sídelní zeleně, a to:  

a) plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV 
b) plochy hřbitovů OH. 

     Navržená koncepce systému sídelní zeleně v řešeném území respektuje stávající plochy 
veřejné zeleně a doplňuje je novými plochami, situovanými především v lokalitách 
s navrženou soustředěnou obytnou výstavbou. Největší rozsah ploch veřejně přístupné ze-
leně je navržen ve Zlatých Horách. 

a) Stávající plochy zeleně na veřejných prostranstvích jsou respektovány a navrhují se 
plochy nové: 

- ve Zlatých Horách v lokalitách Plynárenská (plocha č. Z-Z41), U Hřbitova (Z-Z42), 
Hornická (Z-Z43), U Školy (Z-Z44) a Podlesí (Z-Z46) 

- na Rejvíze v lokalitě Na Křižovatce (plocha č. R-Z21). 
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b) Plochy hřbitovů zahrnují plochy stávajících hřbitovů ve Zlatých Horách, na Rejvíze, 
v Ondřejovicích, Salisově, Horním a Dolním Údolí a plochu navrženou pro rozšíření hřbi-
tova ve Zlatých Horách (plocha č. Z-Z19). 

 

Významnou roli v systému příměstské krajinné zeleně mají plochy lesoparků LP; navr-
ženo je zřízení lesoparku v lokalitě Hadí louky ve Zlatých Horách. 

Další plochy veřejně přístupné zeleně jsou součástí ploch bydlení v bytových domech 
BH (obytná zeleň) a ploch občanského vybavení veřejné infrastruktury OV,  komerčního 
typu OK i specifického OX. 

7.8.  Návrh koncepce dopravy, technického vybavení a nakládání s odpady  

7.8.1 Doprava  

7.8.1.1 Pozemní komunikace a významnější obslužná dopravní zařízení 

a) Výchozí stav dopravy na pozemních komunikacích 

Základní dopravní kostru řešeného území (komunikační systém vyššího dopravního vý-
znamu) představují silnice II/445 (Šternberk – Rýmařov – Karlova Studánka – Vrbno pod 
Pradědem – Heřmanovice – Zlaté Hory – Polsko), II/453 (Jeseník – Dolní Údolí – Spálené – 
Město Albrechtice), II/454 (Dolní Údolí – Zlaté Hory), II/457 (Javorník – Vidnava – Mikulo-
vice – Zlaté Hory – Jindřichov – Osoblaha), III/45322 (Ondřejovice – Dolní Údolí), 
III/45711 (Ondřejovice – Dolní Údolí) a III/45712 (Zlaté Hory, příjezdná). Do jižní části 
řešeného území zasahuje okrajově (ochranným pásmem) silnice III/45713 (Petrovice – Heř-
manovice). Silnice II. třídy (mimo úsek silnice II/453 od křižovatky se silnicí II/457) lze zařa-
dit mezi hlavní (silnice II/445) a doplňkové krajské tahy s vyšším dopravním významem, 
ostatní silniční komunikace mají lokální význam a slouží především místní nebo rekreační 
dopravě. 

Dopravní zatížení základní komunikační sítě ve Zlatých Horách je nízké, charakteristic-
ké vyšší úrovní kvality dopravy (stupeň A až C, přičemž požadovaná úroveň kvality dopravy 
pro silnice II. třídy je D, což činí cca 3 – 7 tis. voz./24 hod dle šířkového uspořádání a traso-
vání komunikace). Tyto stupně jsou tedy pro jejich stávající šířkové uspořádání (dvoupruhové 
komunikace v kategorii S 6,5 až S 7,5 mimo zástavbu) vyhovující. Údaje o intenzitách dopra-
vy na síti místních komunikacích nejsou k dispozici. 
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Obr.: Výsledky sčítání dopravy na silniční síti v řešeném území (rok 2010) 

 
 

Výsledky sčítání dopravy na silniční síti v řešeném území (ŘSD ČR) 

Stan. 
č. Sil. č. Úsek mezi: Rok 

motocykly, 
osobní 

vozidla a 
dodávky 

těžká 
motorová 
vozidla – 
nákladní 

automobily a 
soupravy 

voz./24 
hod. 

součet 
všech mot. 
vozidel a 
přívěsů 

rozdíl v % 
proti 

předchozí
mu období 

7-
3470 

II/445 
hr. okr. Buntál 

x Jeseník – 
Zlaté Hory 

200 689 386 1075  - 
200 986 548 1534 + 42,7 
201 872 357 1229 - 19,9 
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Stan. 
č. 

Sil. č. Úsek mezi: Rok 

motocykly, 
osobní 

vozidla a 
dodávky 

těžká 
motorová 
vozidla – 
nákladní 

automobily a 
soupravy 

voz./24 
hod. 

součet 
všech mot. 
vozidel a 
přívěsů 

rozdíl v % 
proti 

předchozí
mu období 

7-
3471 II/445 

Zlaté Hory – 
Zlaté Hory, 

křiž. s II/457 od 

200 1955 561 2516  - 
200 2017 608 2625 + 4,3 
201 1816 397 2213 - 15,7 

7-
3472 II/445 

Zlaté Hory, 
křiž. s II/457 od 
Jindřichova – 

200 1955 561 2516  - 
200 2017 608 2625 + 4,3 
201 1816 397 2213 - 15,7 

7-
3481 

II/445 
Zlaté Hory, 

křiž. s II/457 od 
Mikulovic – 

200 1954 240 2194 -  
200 339 2206 2545 + 16,0 
201 852 144 996 - 60,9 

7-
3480 

II/445 
Zlaté Hory, 

konec zástavby 
– st. hr. s 

200 602 99 701  - 
200 564 100 664 - 5,3 
201 1447 223 1670 + 151,5 

7-
2060 II/453 

Jeseník – Zlaté 
Hory, křiž. 

s II/454 

200 708 85 793 -  
200 682 113 795 + 0,3 
201 1489 178 1667 + 109,6 

7-
2070 II/453 

Zlaté Hory, 
křiž. s II/454 – 
hr. okr. Buntál 

200 440 54 494 -  
200 273 27 300 - 39,3 
201 331 39 370 + 23,3 

7-
4150 

II/454 
Zlaté Hory, 

křiž. s II/457 od 
Mikulovic – 

200 474 54 528 -  
200 377 46 423 - 19,9 
201 531 72 603 + 42,6 

7-
4238 

II/457 
Mikulovice – 
Zlaté Hory, 
křiž. s II/454 

200 1064 530 1594 -  
200 1234 557 1791 + 12,4 
201 1107 373 1480 - 17,4 

7-
4240 II/457 

Zlaté Hory, 
křiž. s II/454 – 

Zlaté Hory, 

200 1729 507 2236 -  
200 1754 609 2363 + 5,7 
201 1765 461 2226 - 5,8 

7-
4241 II/457 

Zlaté Hory, 
začátek 

zástavby – 

200 1729 507 2236 -  
200 1754 609 2363 + 5,7 
201 1756 461 2226 - 5,8 

7-
4246 

II/457 
Zlaté Hory, 

křiž. s II/445 – 
Zlaté Hory, 

200 380 104 484 -  
200 220 123 343 - 29,1 
201 183 39 222 - 35,3 

7-
4250 

II/457 
Zlaté Hory, 

konec – hr. okr. 
Buntál x 

200 380 104 484 -  
200 220 123 343 - 29,1 
201 183 39 222 - 35,3 

Na silniční komunikace v řešeném území navazuje síť místních a účelových 
komunikací, které zajišťují obsluhu zástavby, polních a lesních pozemků, pokud tyto nejsou 
přímo obslouženy ze silničních průtahů.  

Síť místních komunikací ve Zlatých Horách je ve městě charakteristická radiálním 
(částečně okružně radiálním) uspořádáním vůči centru, v okrajových částech pak spíše 
živelným uspořádáním. Z hlediska technického jde o jednopruhové i dvoupruhové úseky s 
nehomogenní šířkou vozovky (nejednoznačnou kategorií). Místní komunikace mají především 
obslužný charakter, dle ČSN 73 6110 odpovídajícím z hlediska urbanisticko – dopravního 
funkční skupině C (místní komunikace III. třídy).  
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Účelové komunikace, ve formě polních a lesních cest, doplněné příjezdovými 
komunikacemi k rozptýleným lokalitám zástavby (jde vesměs o veřejně přístupné účelové 
komunikace), slouží především ke zpřístupnění jednotlivých objektů a areálů, polních a 
lesních pozemků a navazují na místní nebo silniční komunikace. V případě lesních a polních 
cest jde o jednopruhové komunikace s různou povrchovou úpravou. Po některých lesních 
cestách jsou vedeny cyklistické a turistické značené trasy.  

Infrastrukturu silniční dopravy v řešeném území dále doplňují obslužná dopravní zaříze-
ní. Všeobecně se k nim řadí autobusové zastávky, čerpací stanice pohonných hmot, parkoviště 
a případně odpočívky. Ve Zlatých Horách se nacházejí v současnosti celkem 24 autobusové 
zastávky (viz kap. 7.1.5 Veřejná doprava a zařízení veřejné dopravy) a několik rozptýlených 
parkovacích ploch (viz kap. 7.1.4 Statická doprava – parkování a odstavování vozidel). U 
silnice II/454 (ul. Krnovské) se nachází čerpací stanice pohonných hmot (dle ZÚR Olo-
mouckého kraje začleněná do nouzového systému zásobování ropnými produkty). 
 

b) Základní koncepce řešení dopravy na pozemních komunikacích 

Dopravní koncepce Územního plánu Zlaté Hory vychází především z nadřazených rozvo-
jových dokumentů –  Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR 2008), Dopravní politiky Čes-
ké republiky pro léta 2005 – 2013 a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK). 

Dle nadřazených dokumentací je řešeno především uspořádání základního dopravního sys-
tému, který představují silniční komunikace. Důvodem pro jejich úpravu je především stávají-
cí radiální uspořádání silniční sítě, kdy jsou hlavní tahy vedeny z různých směrů do centra 
města, což neumožňuje efektivní převádění tranzitní dopravy. Ta tak svými externalitami 
(hluk a vibrace, imise apod.) zatěžuje především blízké okolí komunikací. Doprava na přístu-
pech do Zlatých Hor je rovněž ovlivněna morfologickým členěním území, které pouze obtížně 
umožňuje dodržet normové parametry silničních komunikací, jejichž trasy tak vykazují celou 
řadu dopravních závad (směrové závady na přístupech od Jindřichova, Heřmanovic, Mikulo-
vic i Jeseníku).  

V územním plánu jsou na silniční síti navrženy následující úpravy: 

- přeložka silnice II/457 v úseku Ondřejovice – Zlaté Hory (VPS D011 dle ZÚR Olo-
mouckého kraje) do severozápadního obchvatu Zlatých Hor; cílem návrhu je vytvořit 
podmínky pro možné převádění tranzitní dopravy mezi Polskem a českou příhraniční ob-
lastí mimo zastavěné území Zlatých Hor (pozn.: vzhledem k nízkému zatížení dopravní sí-
tě Zlatých Hor lze však realizaci přeložky předpokládat až v dlouhodobějším časovém ho-
rizontu);  

- přeložka silnice II/457 v úseku Zlaté Hory – hranice okresů Bruntál – Jeseník (VPS 
D13 dle ZÚR Olomouckého kraje); cílem návrhu je vytvořit podmínky pro odstranění do-
pravní závady na příjezdu do Zlatých Hor ze směru od Moravskoslezského kraje (od Jin-
dřichova); 

- územní rezerva pro přeložku silnice II/445 v úseku Zlaté Hory – hranice okresů 
Bruntál – Jeseník (územní rezerva dle ZÚR Olomouckého kraje); cílem návrhu je zamezit 
budoucímu nežádoucímu rozvoji území, znemožňujícímu odstranění dopravní závady na 
příjezdu do Zlatých Hor ze směru od Moravskoslezského kraje (od Heřmanovic); 

- přestavba křižovatky silnic II/445 (Krnovská a Náměstí Svobody) a II/457 (Nádraž-
ní); cílem návrhu je zvýšit bezpečnost a plynulost provozu na hlavních městských komuni-
kacích, dopravním prvkem vymezit oblast centra města a odstranit dopravní závadu (jde o 
křižovatku se zalomenou předností). 
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Dopravní systém nižšího významu (místní a účelové nebo veřejně přístupné komunika-
ce), z jehož tras je obsluhována většina řešeného území, má dostatečné parametry  
a jeho podstatnou část lze považovat za stabilizovanou. Nové úseky komunikací jsou navrže-
ny pouze ve vztahu k navrhovaným dopravním stavbám a novým významnějším plošným 
záměrům, jejichž dopravní obsluha je obtížně řešitelná ze stávajících úseků komunikací.  

 

 

 

Na síti místních a účelových komunikací jsou navrženy v jednotlivých lokalitách ná-
sledující záměry:  

Zlaté Hory: 

-  spojovací komunikace mezi Zlatými Horami a polským Jarnoltówkem (plocha Z-
Z47) 

-  návrhy doprovodných místních a účelových komunikací řešící dopravní obsluhu 
zemědělských pozemků oddělených případnou realizací přeložky silnice II/457 mezi 
Ondřejovicemi a Zlatými Horami 

-  místní komunikace v lokalitě U Školy navržená z důvodu zpřístupnění navržených 
zastavitelných ploch Z-Z27, Z-Z28 a Z-P6 (plocha č. Z-Z50 

-  prodloužení ul. U Sv. Rocha pro zajištění dopravní obsluhy plochy přestavby Z-P4 

- prodloužení ul. Úzké na levém břehu Zlatého potoka pro dopravní obsluhu zastavi-
telné plochy Z-Z20 

- prodloužení ul. Luční navržené pro dopravní obsluhu zastavitelných ploch Z-Z21 a 
Z-Z22 

- přístupová komunikace do zastavitelné plochy Z-Z17 navržená ze silnice II/445 – ul. 
Polské (plocha č. Z-Z49) 

- prodloužení stávající komunikace podél přeložky silnice II/457 pro zajištění doprav-
ní obsluhy zastavitelné plochy Z-Z12. 

 

Ondřejovice: 

- přístupová komunikace pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelné plochy O-Z8 
(plocha č. O-Z22) 

-  spojovací komunikace vedená v trase zrušené vlečky mezi Salisovem a Mikulovice-
mi (prostorem bývalého vojenského areálu). 

 

Dolní Údolí: 

- propojení účelových komunikací v Dolním Údolí pro dopravní obsluhu ploch pře-
stavby D-P2 a D-P4. 

 

Dopravní obsluha ostatních zastavitelných ploch nebo zastavěných území bude řešena ze 
stávajícího komunikačního systému (u rozsáhlejších ploch, kde není územním plánem řešen 
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vnitřní systém dopravní obsluhy, bude obslužnost prokázána jiným způsobem, např. územní 
studií, zajištěním věcných břemen apod.). Pro tyto potřeby je přípustné realizovat nové místní 
nebo veřejně přístupné účelové komunikace a zlepšovat technické parametry stávající komu-
nikační sítě. V případě úprav technických parametrů komunikací jde zejména o jejich lokální 
úpravy (např. dílčí úpravy křižovatek spočívající v uvolnění rozhledových polí nebo ve zlep-
šení průjezdnosti úpravou poloměrů obrub křižovatek, šířkové homogenizace jednotlivých 
úseků, doplnění výhyben a obratišť, úpravy komunikačních prostorů pro vymezení parkova-
cích stání podél hlavního dopravního prostoru, realizace chodníků nebo stezek pro cyklisty 
nebo úpravy zařízení veřejné hromadné dopravy), které vzhledem k omezené rozlišovací 
schopnosti územního plánu nelze zobrazit v grafické části. Zásady, za kterých je možno reali-
zovat výše uvedené úpravy, případně realizovat nové místní nebo veřejně přístupné účelové 
komunikace, jsou následující: 

- nebudou narušeny jiné prvky chráněné dle platných právních předpisů (z hlediska 
ochrany přírody, hygienických limitů apod.); 

- nedojde ke zhoršení stávající dopravní obslužnosti; 

- navržené místní komunikace a úpravy stávajících úseků místních komunikací budou re-
alizovány v šířkových kategoriích pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle 
normových hodnot (včetně případných chodníků a pásů nebo pruhů pro cyklisty);  

- veškeré nové křižovatky, křížení a sjezdy na síti pozemních komunikací budou řešeny v 
souladu s příslušnými právními předpisy z oboru dopravy; 

- napojení jednotlivých funkčních ploch a navržených místních komunikací na silniční a 
místní komunikace musí vyhovět požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na 
pozemních komunikacích dle příslušných právních předpisů; 

- při návrhu nových komunikací nebo úpravách stávajících úseků budou respektovány 
normy z oboru požární bezpečnosti staveb; 

- bude řešeno vedení a ochrana sítí technické infrastruktury; 

- nové komunikace budou řešeny v jednotlivých funkčních plochách dle územně – tech-
nických podmínek v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití. 

Na účelových komunikacích, zejména v úsecích, po nichž jsou vedeny cykloturistické tra-
sy, je nutno provést úpravy krytu jeho zpevněním, úpravy propustků nebo realizaci informač-
ního systému a úpravy dopravního značení. U ostatních účelových komunikací se předpoklá-
dá pouze nutná údržba a úpravy jejich vybavení (propustky, mosty apod). 

 

c) Dopravní prognóza intenzit silniční dopravy 

Pro výchozí zatížení silniční sítě z r. 2010 je územním plánem provedena orientační pro-
gnóza k r. 2025 (střednědobý časový horizont) založená na výpočtových mechanismech TP 
189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích. 

Výhledové dopravní zatížení na silniční síti bez vlivu realizace silničních přeložek 
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Stan. 
č. 

Sil. č. Úsek mezi: Rok 

motocykly, 
osobní 

vozidla a 
dodávky 

těžká 
motorová 
vozidla – 
nákladní 

automobily a 
soupravy 

voz./24 
hod. 

součet 
všech mot. 
vozidel a 
přívěsů 

rozdíl v % 
proti 

předchozí
mu období 

7-
3470 II/445 

hr. okr. Buntál 
x Jeseník – 
Zlaté Hory 

201 872 357 1229 - 
202 1117 372 1489 + 21,2 
203 1274 384 1658 + 11,4 

7-
3471 II/445 

Zlaté Hory – 
Zlaté Hory, 

křiž. s II/457 od 

201 1816 397 2213 - 
202 2325 413 2738 + 23,7 
203 2651 426 3077 + 12,4 

7-
3472 

II/445 
Zlaté Hory, 

křiž. s II/457 od 
Jindřichova – 

201 1816 397 2213 - 
202 2325 413 2738 + 23,7 
203 2651 426 3077 + 12,4 

7-
3481 

II/445 
Zlaté Hory, 

křiž. s II/457 od 
Mikulovic – 

201 852 144 996 - 
202 1091 150 1241 + 24,6 
203 1244 155 1399 + 12,7 

7-
3480 II/445 

Zlaté Hory, 
konec zástavby 

– st. hr. s 

201 1447 223 1670 - 
202 1853 232 2085 + 24,9 
203 2113 239 2352 + 12,8 

7-
2060 II/453 

Jeseník – Zlaté 
Hory, křiž. 

s II/454 

201 1489 178 1667 - 
202 1906 186 2092 + 25,5 
203 2173 192 2365 + 13,1 

7-
2070 

II/453 
Zlaté Hory, 

křiž. s II/454 – 
hr. okr. Buntál 

201 331 39 370 - 
202 424 41 465 + 25,7 
203 484 43 527 + 13,3 

7-
4150 

II/454 
Zlaté Hory, 

křiž. s II/457 od 
Mikulovic – 

201 531 72 603 - 
202 680 75 755 + 25,2 
203 776 78 854 + 13,1 

7-
4238 II/457 

Mikulovice – 
Zlaté Hory, 
křiž. s II/454 

201 1107 373 1480 - 
202 1417 388 1805 + 22,0 
203 1616 400 2016 + 11,7 

7-
4240 II/457 

Zlaté Hory, 
křiž. s II/454 – 

Zlaté Hory, 

201 1765 461 2226 - 
202 2260 480 2740 + 23,1 
203 2577 495 3072 + 12,1 

7-
4241 

II/457 
Zlaté Hory, 

začátek 
zástavby – 

201 1756 461 2226 - 
202 2260 480 2740 + 23,1 
203 2577 495 3072 + 12,1 

7-
4246 

II/457 
Zlaté Hory, 

křiž. s II/445 – 
Zlaté Hory, 

201 183 39 222 - 
202 235 41 276 + 24,3 
203 268 43 311 + 12,7 

7-
4250 II/457 

Zlaté Hory, 
konec – hr. okr. 

Buntál x 

201 183 39 222 - 
202 235 41 276 + 24,3 
203 268 43 311 + 12,7 

Z provedené prognózy a rozboru dosavadního vývoje dopravního zatížení je zřejmé, že ob-
last Zlatých Hor dlouhodobě vykazuje pouze mírný růst intenzit. V souladu s obecnými před-
poklady o nárůstu stupně automobilizace a zvyšování dopravního výkonu však lze předpoklá-
dat, že růstový trend bude dále pokračovat. Dosažení limitních intenzit provozu (kapacity 
komunikací nebo dosažení limitních úrovní kvality dopravy) se však ve střednědobém (rok 
2025) ani dlouhodobém (rok 2035) časovém horizontu nepředpokládá. Z tohoto hlediska je 
překládání stávajících silničních komunikací do nových tras diskutabilní. Kapacita komunika-
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ce však není jediným rozhodovacím kritériem pro realizaci přeložek. Těmi jsou i dopady pro-
vozu na životní prostředí, zejména působení účinků hluku, emisí a imisí na obyvatelstvo. Ori-
entační prognóza, založená pouze na růstových koeficientech, může poskytovat zkreslené 
údaje (neuvažuje např. s případnou změnou dopravních vazeb apod.), proto se doporučuje 
zpracovat podrobnější dopravní model, který by opodstatněnost navržených úprav silniční sítě 
potvrdil.  

 

 

7.8.1.2 Dráha a významnější obslužná zařízení dráhy 

a) Výchozí stav drážní dopravy 

Řešeným územím je vedena koncová regionální železniční trať č. 297 (Mikulovice – 
Zlaté Hory), která je v Mikulovicích zapojena do celostátní trati č. 292 (Šumperk – Krnov). 
Dopravní obsluhu území zajišťuje železniční stanice Zlaté Hory, zastávka Ondřejovice 
s nákladištěm a zastávka Ondřejovice, zastávka. Trať je využívána především v 
pracovních dnech pro zajištění dopravní obslužnosti, z hlediska dopravního však má malý 
přepravní význam. Vlečkové trati se v řešeném území nenacházejí (vlečky do bývalého 
vojenského areálu v Mikulovicích, do bývalého areálu Rudných dolů a do Podlesie v Polsku 
byly zrušeny).  

Drážní infrastrukturu v řešeném území doplňuje lanová dráha sloužící rekreačnímu pro-
vozu ve Skiareálu Příčná Zlaté Hory. 

 

b) Základní koncepce řešení drážní dopravy 

Železniční trať č. 297 je územním plánem považována za stabilizovanou. Její případné 
úpravy budou realizovány v plochách dopravy drážní (DD).  

Nově se navrhují dv ě lanové dráhy – ve Zlatých Horách druhá lanová dráha ve Skiareálu 
Příčná, v Dolním Údolí lanová dráha v navrženém lyžařském areálu Pod Táborskými skalami. 
Navržené lanové dráhy budou sloužit rekreačnímu provozu. 

 

7.8.1.3 Provoz chodců a cyklistů 

a) Výchozí stav  

Infrastruktura pěší a cyklistické dopravy je ve Zlatých Horách zastoupena komunikacemi 
s vyloučeným provozem motorové dopravy (např. stezky pro chodce) a chodníky podél ko-
munikací. Pro běžný provoz cyklisté v řešeném území využívají především stávající síť silnic 
a místních komunikací. Intenzity provozu cyklistů však nejsou vysoké, dle sčítání dopravy 
provedeného ŘSD ČR v r. 2010 je nejzatíženější oblastí z hlediska cyklistické dopravy střed 
města. Ostatní komunikace, s výjimkou silnice II/453 v oblasti Rejvízu a silnice II/454, jsou 
cyklisty využívány sporadicky. Na síti místních nebo účelových komunikací nebylo sčítání 
cyklistů prováděno. 
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Obr.: Výsledky sčítání dopravy cyklistů na silniční síti v řešeném území (rok 2010) 

 
 

Intenzity cyklistického provozu na vybraných profilech (ŘSD ČR, rok 2010) 

Stan. č. Sil. č. Úsek mezi: Cyklisté 
(cyklo/den) 

7-3470 II/445 hr. okr. Buntál x Jeseník – Zlaté Hory 12 
7-3471 II/445 Zlaté Hory – Zlaté Hory, křiž. s II/457 od Jindřichova 168 

7-3472 II/445 
Zlaté Hory, křiž. s II/457 od Jindřichova – Zlaté Hory, křiž. s 
II/457 od Mikulovic 

168 

7-3481 II/445 Zlaté Hory, křiž. s II/457 od Mikulovic – Zlaté Hory, konec 273 
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Stan. č. Sil. č. Úsek mezi: Cyklisté 
(cyklo/den) 

7-3480 II/445 Zlaté Hory, konec zástavby – st. hr. s Polskem 35 
7-2060 II/453 Jeseník – Zlaté Hory, křiž. s II/454 100 
7-2070 II/453 Zlaté Hory, křiž. s II/454 – hr. okr. Buntál x Jeseník 8 
7-4150 II/454 Zlaté Hory, křiž. s II/457 od Mikulovic – Zlaté Hory, křiž. 82 
7-4238 II/457 Mikulovice – Zlaté Hory, křiž. s II/454 41 
7-4240 II/457 Zlaté Hory, křiž. s II/454 – Zlaté Hory, začátek zástavby 128 
7-4241 II/457 Zlaté Hory, začátek zástavby – Zlaté Hory, křiž. s II/445 128 
7-4246 II/457 Zlaté Hory, křiž. s II/445 – Zlaté Hory, konec zástavby 6 
7-4250 II/457 Zlaté Hory, konec – hr. okr. Buntál x Jeseník 6 

Rekreačnímu provozu slouží turistické a naučné stezky nebo značené cykloturistické trasy, 
které jsou vedeny po stávajících komunikacích (viz přehled). 

Přehled značených turistických tras, okruhů a naučných stezek na území Zlatých Hor: 

- červeně značené trasy č. 0601 (Bílá Voda – Borůvková hora – Vysoký kámen – Ja-
vorník – Jánský vrch – Rychleby – Nové Vilémovice – Špičák – Skorošice – Žulová 
– Lázně Jeseník – Jeseník – Křížový vrch – Zlatý chlum – Rejvíz); č. 0603 (Rejvíz – 
Pod Kobrštejnem – Mnichov – Vrbno pod Pradědem – Anenský vrch – Světlá Hora); 
č. 0637 (Mikulovice – Prameny Javorné); červeně značený okruh č. 9619 (Zlaté 
Hory – Hřeben – Sv. Anna – Edelštejn – Zlaté Hory) 

- modře značené trasy č. 2204 (Petrovice – Zlaté Hory – Ondřejovice – Prameny Ja-
vorné – Chebzí – Písečná – Jeseník, Jitřní pramen); č. 2216 (Dětřichov – U Mecho-
vého jezírka – Rejvíz – Horní Údolí – Výr – Sv. Anna, rozc. – Edelštejn – Zlaté Ho-
ry); 

- zeleně značené trasy č. 4807 (Jeseník – Dětřichov – Rejvíz – Dolní Údolí – Sv. An-
na – Edelštejn); č. 4809 (Nad Horním Údolím – Prameny Opavice – Heřmanovice); 
č. 4810 (Zlaté Hory – Biskupská kupa – Petrovice – Třemešná); 

- žlutě značené trasy č. 7931 (Zlaté Hory – Rožmitál – Pod Leuchtenštejnem); č. 
7807 (Ondřejovice, zlatorudné mlýny – Zlaté Hory, Bohema – Výr – Heřmanovice – 
Ostrý); č. 7804 (Jeseník – Rejvíz – Kazatelny – Lysý vrch – Velký Jezerník); č. 7928 
(Ondřejovice – Dolní Údolí – Sv. Anna);  č. 7815 (Město Albrechtice – Malý Val-
štejn – Solná hora – Petrovy boudy); 

- naučné stezky NS Rejvíz; NS Údolím lapků z Drakova; Hornická NS; NS sv. 
Roch; NS Údolí ztracených štol. 

 

Přehled značených cykloturistických tras na území Zlatých Hor: 

- dálková cyklotrasa č. 55 (Kravaře – Opava – Úvalno – Krnov – Město Albrechtice 
– Heřmanovice – Jeseník) 

- regionální cyklotrasy č. 6071 (Zlaté Hory – Rejvíz); č. 6072 (Heřmanovice – Zlaté 
Hory); č. 6074 (Vidly – Lysý Vrch – Pod Orlíkem – most přes Černou Opavu – Zlaté 
Hory). 

 

b) Základní koncepce řešení provozu chodců a cyklistů 
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     Dopravní řešení územního plánu obecně navrhuje pro bezkolizní pohyb chodců prefe-
rovat oddělení dopravy chodců od dopravy vozidlové a prosazovat opatření pro zvýšení 
bezpečnosti tohoto druhu dopravy. Nové chodníky podél komunikací nebo stezky pro 
chodce tedy budou realizovány dle místní potřeby. Realizace těchto návrhů se připouští 
v dotčených plochách v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití. Územní plán Zlaté Hory přímo navrhuje pouze propojení ul. U Sv. 
Rocha a Kostelní a přístupovou stezku pro chodce v areálu bývalých Rudných dolů 
k Poštovní štole. Nové turistické trasy je dále přípustné, s ohledem na jejich charakter (tu-
ristické trasy jsou vymezovány především ve stopách stávajících komunikací bez nutnosti 
provádět stavební úpravy), realizovat ve všech plochách v souladu s podmínkami stanove-
nými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

    Návrh nové infrastruktury pro cyklisty se soustřeďuje především na doplnění stávajících 
tras pro cyklisty, okrajově vzhledem k nízkému provozu cyklistů a intenzitám motorové 
dopravy i stezkám pro cyklisty nebo stezkám umožňující společný pohyb chodců a cyklistů 
a především stanovení podmínek pro realizaci tras nových nebo záměrů umožňujících se-
gregaci cyklistické dopravy do samostatných pruhů nebo pásů.  

Přehled navržených cykloturistických tras: 

- N1 Ondřejovice – Javorná – Prameny Javorné 

- N2 Zlaté Hory (navazuje na trasu č. 6071) – Ondřejovice – prodloužení do Mikulovic 
na trasu č. 54 

- N3 Ondřejovice, dopravní středisko – Zlaté Hory, st. hranice  

- N4 Zlaté Hory – Jarnóltowek 

- N5 Horní Údolí – Nad Horním Údolím (navazuje na č. 6074) 

- N6 Dolní Údolí (navazuje na č. 6071) – Horní Údolí (navazuje na č. 6074). 

Cílem návrhu nových tras pro cykloturistiku je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 
2008 vytvořit v území podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a podporovat propojení míst, 
atraktivních z hlediska cestovního ruchu.  

 
Navržená samostatná stezka pro cyklisty: 

- stezka pro cyklisty nebo pro společný pohyb chodců a cyklistů podél silnice II/445 
od konce zástavby Zlatých Hor po státní hranici.  

Ostatní záměry podporující rozvoj infrastruktury cyklistické dopravy (stezky pro cyklisty, 
pruhy nebo pásy pro cyklisty v prostorech komunikací) je přípustné realizovat za předpokladu 
dodržení stejných zásad jako pro upravování technických parametrů komunikací (viz kap. 
7.1.1 Pozemní komunikace a významnější obslužná zařízení). 

 

 

7.8.1.4 Statická doprava - parkování a odstavování vozidel 

a) Výchozí stav statické dopravy 

Odstavování a garážování osobních automobilů obyvatel rodinných domů se předpo-
kládá na vlastních pozemcích. Pro odstavování vozidel obyvatel bytových domů se v blíz-
kosti centrálního sídliště (ul. Na Sídlišti a Sokolská) nachází cca 121 stání v řadových boxo-
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vých garážích, která jsou doplněna odstavnými plochami na terénu (cca 230 míst). Jde však  
o orientační údaj, neboť některé odstavné plochy nejsou jasně vymezeny a k odstavování vo-
zidel jsou využívána některá parkoviště u blízkých objektů občanské vybavenosti  
a prostory komunikací. Odhadem lze tedy určit celkový počet odstavných stání na cca 350 – 
400. Pro parkování osobních automobilů návštěvníků zařízení občanské vybavenosti se ve 
Zlatých Horách nachází na účelově zřízených plochách cca 500 – 600 stání pro osobní auto-
mobily, a to především v blízkosti objektů občanské vybavenosti (např. na Náměstí Svobody, 
u zdravotního střediska, sportovních a rekreačních areálů apod.). Plochy pro parkování ná-
kladních a speciálních vozidel jsou realizovány v rámci výrobních a podnikatelských areálů. 

 

 

b) Základní koncepce řešení statické dopravy 

Pro určování potřeb statické dopravy je rozhodujícím parametrem dosažitelný stupeň au-
tomobilizace. Stupeň automobilizace je Územním plánem Zlaté Hory stanoven v hodnotě  
1 : 2,5, jehož dosažení lze v podmínkách Jesenicka předpokládat k závěru střednědobého ča-
sového horizontu (rok 2025). Podrobnost územního plánu však neumožňuje detailní rozlišení 
potřeb jednotlivých objektů bytových domů, občanské vybavenosti, sportovišť nebo jiných 
zařízení. Řešeny jsou tedy pouze významnější plošné záměry. 

 

Přehled navržených parkovacích a odstavných kapacit: 

Zlaté Hory: 

- parkovací plochy (plochy č. Z-Z52, Z-Z53 a Z-Z54) u nástupní stanice Skiareálu 
Příčná; cílem návrhu je zajistit pro skiareál dostatečnou kapacitu parkovacích ploch 

- parkovací plocha (plocha č. Z-Z51) v lokalitě U Školy; cílem návrhu je zvýšit nabíd-
ku parkovacích kapacit v lokalitě 

- odstavná a parkovací plocha pro realizaci garáží nebo stání na terénu (plocha č. Z-
P1) v lokalitě ul. Na Okálech; cílem návrhu je zvýšit nabídku odstavných kapacit 
v lokalitě 

- odstavná a parkovací plocha pro realizaci garáží nebo stání na terénu (plocha č. Z-
P2) v lokalitě U Koupaliště; cílem návrhu je zvýšit nabídku parkovacích a odstav-
ných kapacit pro obyvatele bytových domů v okolí a pro zaměstnance výrobních are-
álů. 

Dolní Údolí: 

- parkovací plocha (plocha č. D-P15) v blízkosti lyžařského areálu u Hotýlku U Peki-
na; cílem návrhu je umožnit parkování návštěvníků. 

 

Ostatní parkovací a odstavné kapacity malého rozsahu (mimo hromadných garáží) lze rea-
lizovat dle potřeby bez přesného vymezení v grafické části územního plánu. Jednotlivé plochy 
budou následně řešeny v jednotlivých funkčních plochách dle územně – technických podmí-
nek v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
Nezbytným předpokladem pro jejich realizaci je dodržení příslušných předpisů a ustanovení 
(zajištění průjezdnosti vozidel, dodržení bezpečnostních odstupů, zajištění odvodnění a 
ochrana sítí technické infrastruktury). 
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7.8.1.5 Veřejná doprava a zařízení veřejné dopravy 

a) Výchozí stav veřejné dopravy 

Základ veřejné dopravy v řešeném území tvoří především autobusová hromadná doprava 
osob, doplněná hromadnou dopravou osob po železnici.  

Infrastrukturu autobusové veřejné dopravy v řešeném území tvoří celkem 24 autobuso-
vých zastávek (Zlaté Hory, Jednota; Zlaté Hory, nám. hotel; Zlaté Hory, poutní kostel; Zlaté 
Hory, poutní místo Maria Hilf; Zlaté Hory, RD; Zlaté Hory, RD dolní vrátnice; Zlaté Hory, 
rozc. k areálu Bohema; Zlaté Hory, samota; Zlaté Hory, sídliště; Zlaté Hory, st.hr.; Zlaté Ho-
ry, škola; Zlaté Hory, Velamos; Zlaté Hory, železniční stanice; Zlaté Hory, Dolní Údolí, há-
jovna; Zlaté Hory, Dolní Údolí, rozc.; Zlaté Hory, Horní Údolí, Jednota; Zlaté Hory, Horní 
Údolí, točna; Zlaté Hory, Ondřejovice, dopr.stř.; Zlaté Hory, Ondřejovice, rest.; Zlaté Hory, 
Ondřejovice, záv.; Zlaté Hory, Petrovy Boudy, hřeben; Zlaté Hory, Rejvíz, chata Svoboda a 
Zlaté Hory, Rejvíz, zotavovna) a autobusové nádraží Zlaté Hory, autobusové stanoviště. Po-
krytí řešeného území autobusovou veřejnou dopravou je v grafické části znázorněno obalovou 
křivkou dostupnosti na autobusové zastávky, která byla stanovena ve městě a blízkém okolí 
na 400 m, v ostatních částech (Dolní a Horní Údolí, Rejvíz a Ondřejovice) pak na cca 500 m.  

Infrastruktura železniční veřejné dopravy je zastoupena železniční stanicí Zlaté Hory  
a dvěma železničními zastávkami: Ondřejovice a Ondřejovice, zastávka.  

 
b) Základní koncepce řešení veřejné dopravy 

Schopnost územního plánu řešit obsluhu území veřejnou dopravou je značně omezená. 
Stávající stav je považován, za podmínky, že nebudou rušena stávající zařízení veřejné dopra-
vy, za dostatečný. Dostupnost odlehlých lokalit, které se nacházejí zcela mimo dostupovou 
vzdálenost, nelze řešit. Komunikační síť v těchto odlehlých oblastech neumožňuje provoz 
pravidelné konvenční autobusové dopravy. Případné záměry je tak nutno řešit v koordinaci se 
záměry jednotlivých provozovatelů.  

Případné doplnění vybavení u stávajících zastávek (přístřešky, zastávkové pruhy) musí být 
řešeno samostatnou dokumentací, a to přednostně v plochách dopravních.  

 

 

7.8.1.6 Ostatní druhy dopravy 

Pro potřeby územního plánu se ostatními druhy dopravy rozumí doprava letecká, vodní a 
ostatní zařízení dopravy (např. hippotrasy). Zařízení letecké ani vodní dopravy se v řešeném 
území nenacházejí, do severní části řešeného území (k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách) však 
zasahuje ochranné pásmo letiště v Mikulovicích. 

Na ul. Hornické se navrhuje plocha pro realizaci heliportu (plocha č. Z-Z25). Heliport je 
navržen primárně pro potřeby letecké záchranné služby. 

Pro realizaci hippotras nebo hippostezek Územní plán Zlaté Hory nenavrhuje žádné kon-
krétní záměry. Jejich realizace je, vzhledem k jejich přírodnímu charakteru (zpravidla nejsou 
vymezovány stavebními úpravami), připuštěna ve všech funkčních plochách dle územně – 



 Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Zlaté Hory  
I.  Textová část ÚP str. 1- 65  
II. Textová část odůvodnění ÚP                        str. 66 - 272   189 

technických podmínek v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití.  

 

 

7.8.1.7 Ochranná dopravní pásma, ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

V řešeném území je nutno respektovat: 

silniční ochranná pásma: 

- k ochraně silnic II. a III. tříd bude mimo souvisle zastavěné území respektováno silniční 
ochranné pásmo podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, které je vymezeno prostorem ohraničeným svislými plochami ve-
denými do výšky 50 m ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky 

rozhledová pole křižovatek: 

- na křižovatkách budou respektována rozhledová pole stanovená alespoň v minimálních 
hodnotách dle ČSN 73 6102 

podmínky pro ochranu před nepříznivými účinky hluku a vibrací: 

- negativní účinky hluku jsou v řešeném území kvantifikovány z předpokládaného provo-
zu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor, a to v zastavěném území. Výpočty hlu-
kových imisí jsou provedeny v okolí silnice I/67 a II/474 (nejzatíženější komunikace 
v zastavěném území) pro známé intenzity dopravy vycházející z celostátního sčítání do-
pravy z roku 2010 a pro r. 2025 dle „Novely metodiky pro výpočet hluku silniční do-
pravy“. Orientační výpočet je proveden bez započítání vlivu nové výstavby a vlivu na-
vržených dopravních prvků na silniční síti pro nejzatíženější úsek komunikace (silnice 
II/445 – ul. Krnovská). Vzhledem k nehomogenním podmínkám v okolí obou průtahů, 
je uvažováno s odrazivým i pohltivým terénem (viz Novela metodiky pro výpočet hluku 
silniční dopravy). 

Hluk ve venkovním prostoru pro území podél silnice II/445 (ul. Krnovská) 

Typ                 
terénu 

Výpočtový 
rok 

LAeq (do) pro den / noc ve vzdálenosti od zdroje 
hluku: 

LAeq (příp.) 
dB (A) 
den/noc 

s korekcemi 
dle nař. vlády 
č. 148/2006 Sb. 

10 m 12 m 15 m 20 m 25 m 35 m 50 m 

Odrazivý 

2010 58,7 / 
51,0 

57,9 / 
50,3 

57,0 / 
49,3 

55,8 / 
48,1 

54,8 / 
47,2 

53,4 / 
45,7 

51,7 / 
44,1 

60/50 2025 
59,1 / 
51,3 

58,4 / 
50,6 

57,5 / 
49,7 

56,2 / 
48,5 

55,3 / 
47,5 

53,8 / 
46,0  

52,2 / 
44,4  

2035 
59,4 / 
51,6 

58,7 / 
50,8 

57,7 / 
49,9 

56,5 / 
48,7 

55,6 / 
47,7 

54,1 / 
46,3 

52,5 / 
44,6 

Pohltivý 

2010 58,4 / 
50,8 

57,4 / 
49,8 

56,0 / 
48,4 

54,1 / 
46,5 

52,6 / 
44,9 

50,1 / 
42,4 

47,5 / 
39,8 

60/50 2025 58,9 / 
51,1 

57,9 / 
50,1 

56,5 / 
48,7 

54,6 / 
46,8 

53,0 / 
45,2 

50,6 / 
42,8 

47,9 / 
40,1 

2035 
59,2 / 
51,3 

58,1 / 
50,3 

56,8 / 
48,9 

54,8 / 
47,0 

53,3 / 
45,5 

50,8 / 
43,0 

48,2 / 
40,4 
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(pozn.: pro pohltivý terén uvažováno s výškou posuzovaného bodu 3,5 m, ve výpočtu nejsou 
uplatněny další korekce, sklon vozovky mezi cca 3 – 4 %, tučně jsou vymezena pásma ve 
kterých je přípustná hladina hluku překračována) 

Vypočtená intenzita hluku na průtahu silnice II/445 podává předběžnou hrubou představu 
o jeho působení v okolí komunikace. Z provedených výpočtů vyplývá, k překračování nyní 
platných hygienických limitů dochází pouze v bezprostředním okolí komunikace (jde o noční 
limity). Vzhledem k přesnosti výpočtu (+ - 2dB) bude v zájmu ochrany obyvatel uplatňována 
podmínka doložení splnění hygienických hlukových limitů při situování budov vyžadujících 
ochranu z hlediska hygienického (působení hluku) ve vzdálenosti bližší než 15 m od os všech 
silničních komunikací. 

 

 

ochranná pásma dráhy: 

- k ochraně celostátní železniční trati bude respektováno ochranné pásmo dráhy podle zákona 
č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, které tvoří prostor po obou stra-
nách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou ve vzdálenosti 60 m od 
osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy 

-   k ochraně lanové dráhy bude respektováno ochranné pásmo lanové dráhy podle zákona 
č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, které tvoří prostor po obou stra-
nách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou ve vzdálenosti 10 m od 
osy nosného nebo dopravního lana 

ochranná pásma letišť: 

- ochranné pásmo letiště v Mikulovicích (viz ÚAP Jeseník). 
 

 

7.8.2 Vodní hospodářství 

7.8.2.1 Zásobování pitnou vodou 

a) Současný stav 

Zlaté Hory 

Ve Zlatých Horách je vybudován veřejný vodovod, jehož správcem i provozovatelem jsou 
Služby města Zlaté Hory. 

Do vodovodní sítě je voda dodávána ze tří zdrojů – z pramenišť Černé jezero, Podlesí a 
Polská. 

Zdroj podzemní vody prameniště Polská je tvořen vrty ZH-1 hloubky 34 m a ZH-2 
hloubky 30 m. V obou vrtech je ustálená hladina vody v hloubce 5,6 m. Vrt HV-1 má vydat-
nost max.10,8 l/s, vrt HV-2 max. 15,0 l/s. Zdroje snižují společně hladinu podzemní vody, 
proto je čerpání omezeno na kapacitu jednoho zdroje, tj. 10,0 l/s, max. 12,0 l/s. Současně po-
volený vodoprávní odběr je max. 10,0 l/s, tj. 190 000 m3/rok, skutečné odebírané množství se 
pohybuje okolo horní hranice povoleného odběru. Podzemní voda ze zdroje je čerpána do 
vodojemu Rochus. Prameniště se nachází na severním okraji k. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, 
západně silnice II/445 a má stanoveno ochranné pásmo 1. a 2. stupně.  
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Druhým zdrojem je prameniště Podlesí. Zdrojem podzemní vody je vrt hluboký 42,0 m 
z roku 1937. V roce 1943 byla na vrtu vybudována jímka průměru 3 m, hloubky 8 m, která 
původně sloužila k odkyselování vody. V současné době je  používána pouze armaturní ko-
mora, ve které je prováděno měření a dávkování chlóru. Voda ze zdroje je čerpána přímo do 
vodovodní sítě. Současné vodoprávní povolení na odběr vody je max. 1,7 l/s, tj. 54 000 
m3/rok. Zdroj má stanoveno ochranné pásmo 1. a 2. stupně.  

Třetím zdrojem je prameniště Černé jezero, které se rozkládá na parcele č. 3360/37 v k.ú. 
Zlaté Hory v Jeseníkách. Prameniště bylo vybudováno v roce 1912 a sestávalo z 9 pramen-
ních jímek. V roce 1926 bylo rozšířeno o další 4 pramenní jímky. Jímání podzemní vody je 
prováděno systémem podzemních zářezů, které jsou vzájemně propojeny. Z prameniště je 
voda samospádem odváděna litinovým potrubím do vodojemu 2x 105 m3 s hladinou cca 470 
m n.m. Vydatnost prameniště je závislá na vydatnosti srážek v rozmezí 3 – 8 l/s, současný 
vodoprávně povolený odběr je max. 4,0 l/s, tj. 63 000 m3/rok. Ochranné pásmo zdroje je sta-
noveno rozhodnutím ONV VLHZ Bruntál č.j. Voda-1145/77-235-Pa-42-78 ze dne 30.3.1978.  

Vlastní vodovod má areál Bohemaland Zlaté Hory s odběrem povrchové vody 
z Černého potoka. Rozhodnutím ONV VLHZ Bruntál pod č.j. Voda-588/87-235-ing.Ne ze 
dne 22.4.1987 je povolen odběr v množství 260 760 m3/rok, tj. max. 8 l/s a zároveň je  stano-
veno ochranné pásmo 1. a 2. stupně.  

Akumulace vody pro město Zlaté Hory je zajištěna ve vodojemu Rochus 2x1 000 m3 
s hladinami 465,00 – 460,00 m n.m., do kterého je voda čerpána z prameniště Polská a ve 
vodojemu Černé jezero (V Háji)  2x105 m3 s odhadnutou hladinou 470 m n.m., do kterého 
voda přitéká ze zdroje Černé jezero. Z prameniště Podlesí je voda čerpána přímo do vodovod-
ní sítě města bez akumulace. 

Vodovod ve městě je provozován v rámci jednoho tlakového pásma, samostatný vodovod 
má areál Bohemaland a Sanatoria Edel. Vodovodní systém Rudných dolů je již mimo provoz. 

 
Rejvíz 

Na Rejvíze je Službami města Zlaté Hory provozován vodovod pro veřejnou potřebu, na 
který je napojeno cca 70 trvale bydlících obyvatel, nárazově až 100 průchozích rekreantů. 

Vodním zdrojem vodovodu je vodárenská štola z roku 1932 v k.ú. Seč u Jeseníku. Voda 
je samospádem vedena do vodojemu Rejvíz 60 m3 z roku 1935 s hladinami 795,25 – 792,90 
m n.m. Vodojem je situován cca 1280 m východně od vodního zdroje. Rozhodnutí o povolení 
k odběru podzemní vody z vodního zdroje vydal OkÚ Bruntál, referát ŽP pod č.j. Voda-
1143/77-235-Pa-41/78 ze dne 30.3.1978. 
 
Ondřejovice 

V Ondřejovicích je několik objektů v severní části zástavby obce zásobeno ze zdroje 
v kamenolomu s vydatností cca 2 l/s. Zdroj nemá vyhlášena pásma hygienické ochrany. 

Další vodárenské zařízení bylo vybudováno pro potřeby statku na toku Javorná, kde  by-
lo jímáno průměrně 0,16 l/s, max. 2 l/s, max. měsíční odběr byl povolen 420 m3 . Voda byla 
upravována a čerpána do vodojemu 250 m3 (492,70 – 489,40 m n.m.), odkud byl zásoben 
statek, 10 bytů a RS Doubrava. Odběr vody byl povolen  rozhodnutím č.j. 
Mj/33790/2007/2008/7/OŽP/R-109/Ši ze dne 26.3.2008. V současné době vodovod není pro-
vozován, zdroj je ve soukromém vlastnictví, vodojem je technicky nevyhovující. Zemědělský 
areál i ostatní spotřebitelé jsou zásobeni z individuálních zdrojů – domovních studní. 
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Horní a Dolní Údolí, Salisov 

V sídlech Horní a Dolní Údolí a Salisov je zásobování pitnou vodou řešeno individuálně 
pomocí domovních studní. 
 
 

b)  Výpočet potřeby vody 

         Výpočet potřeby vody pro obyvatelstvo a občanskou vybavenost je proveden podle 
Směrnice č. 9 ze dne 20. července 1973 MLVH ČSR a MZ ČSR – hlavního hygienika ČSR 
pro výpočet potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení a posuzování 
vydatnosti vodních zdrojů. 

      Ve výpočtu potřeby vody je počítáno  se stoprocentním napojením obyvatel řešeného 
území, i když některá sídla v současnosti vodovod vybudován nemají a ani do budoucna se s 
jeho výstavbou nepočítá. Pro ta sídla, kde se s výstavbou vodovodu nepočítá, je výpočet pou-
ze informativní. Tam, kde vodovod je vybudován, výpočet potřeby vody pro  100 %  napojení 
obyvatel na veřejný vodovod představuje určitou rezervu při posuzování  kapacit stávajících 
zařízení vodovodu, příp. pro navrhování zařízení nových. 

    Vzhledem k charakteru zástavby a velikosti sídla je podle této směrnice uvažována speci-
fická potřeba vody na jednoho obyvatele pro byty v bytových domech s koupelnou a lokálním 
ohřevem teplé vody 120 l/d, u ostatních bytů připojených na vodovod včetně bytů se sprcho-
vým koutem 90 l/den.  

    Specifická potřeba vody pro občanskou vybavenost je dle uvedené směrnice na jednoho 
obyvatele 20 l/d pro sídla Dolní Údolí, Horní Údolí, Ondřejovice, Rožmitál a Salisov. Pro 
Rejvíz je tato hodnota zvýšená o 30 % na pokrytí zvýšené potřeby vody pro tzv. průchozí re-
kreanty. Specifická potřeba vody pro Zlaté Hory je dle směrnice 30 l/os/den, tato je zvýšena o 
20 % na pokrytí potřeb nevyspecifikovaných drobných podnikatelských aktivit. 

    Potřeba vody pro objekty druhého bydlení je počítána na základě údajů o jejich počtu. Úda-
je jsou maximální, proto ve výpočtu není použito koeficientů km, kh. Specifická potřeba je 
uvažována ve výši 60 l/os/den. Nižší specifická potřeba vody zohledňuje fakt, že objekty jsou 
využívány převážně o víkendech a svátcích.    

Potřeba vody pro průmysl pro stávající zařízení je převzata z údajů provozovatele vodo-
vodní sítě o stávající spotřebě vody za poslední sledované období.  Do celkové bilance potře-
by vody pro průmysl je započítána i potřeba vody pro navrhované plochy pro rozvoj výroby 
(průmysl a drobná výroba). Specifická potřeba vody je uvažována pro drobnou výrobu  ve 
výši 1 m3/ha plochy za den a pro průmysl ve výší cca 3 m3/ha plochy za den. Potřeba vody je 
vyčíslena podle území, kde se navrhovaná plocha nachází. 

V navrhovaných plochách se nepředpokládá výroba s nároky na pitnou vodu pro technolo-
gické účely. V případě požadavku na dodávku pitné vody pro technologické účely bude nutné 
přehodnotit bilance potřeby vody, resp. dbát na instalování uzavřených technologických 
okruhů s minimálním dopouštěním čerstvé vody.  

     Potřeba vody pro zemědělství zahrnuje potřebu pro zemědělské areály v Ondřejovicích a 
Zlatých Horách a pro úplnost i potřebu vody pro živočišnou výrobu soukromě hospodářících 
rolníků, i když v současnosti pitnou vodu nevyužívají. 

     Koeficient denní nerovnoměrnosti je určen dle kategorií sídla : kd = 1,5 pro Dolní Údolí, 
Horní Údolí, Ondřejovice, Rejvíz, části Rožmitál a Salisov a  kd = 1,4 pro Zlaté Hory.  
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     Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 2,0 je pro Zlaté Hory a kh = 1,8 pro ostatní síd-
la.     

      Výsledné hodnoty potřeby pitné vody, rozhodující pro posouzení vodovodu, jsou uvedeny 
v následujících  tabulkách. 

 
Výsledná potřeba pitné vody  pro Dolní Údolí 
 
  Potřeba vody pro 

 
     počet 
obyvatel 

                                         potřeba vody 
Qp Qm    Qh 

m3.d-1 m3.d-1   l.s-1 l.s-1   
Bytový fond 30 2,70 4,05 0,05 0,08 
Občanská vybave-
nost 

30 0,60 0,90 0,01 0,02 

Druhé bydlení )2 98 5,88 5,88 0,07 0,12 
Průmysl )3 - - - - - 
Zemědělství  )4 - - - - - 
Σ Dolní Údolí 30 )1 9,18 10,02 0,13 0,13 

)1  Trvale bydlící obyvatelé - specifická potřeba vody pro RD........90 l/ob/den 
)2  Druhé bydlení, individuální rekreace - specifická potřeba vody 60 l/os/den 
)3  Průmysl se na řešeném území nenachází 
 )4 Zemědělství se na  řešeném území nenachází 

 
Výsledná potřeba pitné vody pro Horní Údolí 
 
  Potřeba vody pro 

 
     počet 
obyvatel 

                                         potřeba vody 
Qp Qm    Qh 

m3.d-1 m3.d-1   l.s-1 l.s-1   
Bytový fond 20 1,80 2,70 0,03 0,06 
Občanská vybave-
nost 

20 0,40 0,60 0,01 0,01 

Druhé bydlení )2 67 4,02 4,02 0,05 0,05 
Průmysl )3 - - - - - 
Zemědělství  )4 - - - - - 
Σ Horní Údolí 20 )1 6,22 7,32 0,08 0,12 

)1  Trvale bydlící obyvatelé - specifická potřeba vody pro RD........90 l/ob/den 
)2  Druhé bydlení, individuální rekreace - specifická potřeba vody 60 l/os/den 
)3  Průmysl se na řešeném území nenachází 
)4  Zemědělství se na  řešeném území nenachází 

 
Výsledná potřeba pitné vody pro Ondřejovice 
 
  Potřeba vody pro 

 
     počet 
obyvatel 

                                         potřeba vody 
Qp Qm    Qh 

m3.d-1 m3.d-1   l.s-1 l.s-1   
Bytový fond 330 30,93 46,40 0,54 0,96 
Občanská vybave-
nost 

330 6,60 9,90 0,11 0,21 

Druhé bydlení )2 234 14,04 14,04 0,16 0,16 
Průmysl )3 - 2,00 2,00 0,02 0,02 
Zemědělství  )4 - 4,90 6,90 0,08 0,14 
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Σ Ondřejovice 330 )1 58,47 79,27 0,91 1,51 

)1  Trvale bydlící obyvatelé - specifická potřeba vody pro RD........90  l/ob/den 
                                             - specifická potřeba vody pro BD.......120  l/ob/den 
)2  Druhé bydlení, individuální rekreace - specifická potřeba vody 60 l/os/den 
)3  Drobná výroba a těžba kamene cca 2 ha - specif. potř. vody 1 m3/ha/den 
     Do výpočtu nejsou zahrnuty Ondřejovické strojírny které mají vlastní zdroj vody 
 )4 Prontus Agro s.r.o. - 180 ks krávy, specif. potřeba vody 25 - 35 l/kus/den 
    Ranč pod Rejvízem - 10 jezdeckých koní, specif. potřeba vody 40 - 60 l/kus/den 

 
 
 
 
 
 
 

Výsledná potřeba pitné vody  pro Rejvíz 
 
  Potřeba vody pro 

 
     počet 
obyvatel 

                                         potřeba vody 
Qp Qm    Qh 

m3.d-1 m3.d-1   l.s-1 l.s-1   
Bytový fond 90 8,10 1,15 0,14 0,25 
Občanská vybave-
nost 

90 2,34 3,51 0,04 0,07 

Druhé bydlení )2 167 10,02 10,02 0,12 0,12 
Průmysl )3 - - - - - 
Zemědělství  )4 - - - - - 
Σ Rejvíz 90 )1 20,46 25,68 0,30 0,44 

)1  Trvale bydlící obyvatelé - specifická potřeba vody pro RD........90 l/ob/den 
)2  Druhé bydlení, individuální rekreace - specifická potřeba vody 60 l/os/den 
)3  Průmysl se na řešeném území nenachází 
)4  Zemědělství se na  řešeném území nenachází 

 
Výsledná potřeba pitné vody pro Rožmitál 
 
  Potřeba vody pro 

 
     počet 
obyvatel 

                                         potřeba vody 
Qp Qm    Qh 

m3.d-1 m3.d-1   l.s-1 l.s-1   
Bytový fond 45 4,05 6,08 0,07 0,13 
Občanská vybave-
nost 

45 0,90 1,35 0,02 0,03 

Druhé bydlení )2 34 2,04 2,04 0,02 0,02 
Průmysl )3 - - - - - 
Zemědělství  )4 - - - - - 
Σ Rožmitál 45 )1 6,99 9,47 0,11 0,18 

)1  Trvale bydlící obyvatelé - specifická potřeba vody pro RD........90 l/ob/den 
)2  Druhé bydlení, individuální rekreace - specifická potřeba vody 60 l/os/den 
)3  Průmysl se na řešeném území nenachází 
 )4 Zemědělství se na  řešeném území nenachází 

 
Výsledná potřeba pitné vody pro Salisov 
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  Potřeba vody pro 

 
     počet 
obyvatel 

                                         potřeba vody 
Qp Qm    Qh 

m3.d-1 m3.d-1   l.s-1 l.s-1   
Bytový fond 35 3,15 4,73 0,05 0,10 
Občanská vybave-
nost 

35 0,70 1,05 0,01 0,02 

Druhé bydlení )2 82 4,92 4,92 0,06 0,06 
Průmysl )3 - - - - - 
Zemědělství  )4 - - - - - 
Σ Salisov 35 )1 8,77 10,70 0,12 0,188 

)1  Trvale bydlící obyvatelé - specifická potřeba vody pro RD........90 l/ob/den 
)2  Druhé bydlení, individuální rekreace - specifická potřeba vody 60 l/os/den 
)3  Průmysl se na řešeném území nenachází 
)4  Zemědělství se na  řešeném území nenachází 
Výsledná potřeba pitné vody pro Zlaté Hory 
 
  Potřeba vody pro 

 
     počet 
obyvatel 

                                         potřeba vody 
Qp Qm    Qh 

m3.d-1 m3.d-1   l.s-1 l.s-1   
Bytový fond 3 460 370,80 519,12 6,01 12,02 
Občanská vybave-
nost 

3 460 124,56 174,38 2,02 4,04 

Druhé bydlení )2 424 25,44 25,44 0,29 0,53 
Průmysl )3 - 113,70 113,70 1,32 2,38 
Zemědělství  )4 - 6,81 9,48 0,11 0,20 
Σ Zlaté Hory 3 460 )1 641,31 842,12 9,75 19,17 

)1  Trvale bydlící obyvatelé - specifická potřeba vody pro RD........90  l/ob/den 
                                             - specifická potřeba vody pro BD.......120  l/ob/den 
)2  Druhé bydlení, individuální rekreace - specifická potřeba vody 60 l/os/den 
)3  Současná potřeba vody je cca 68,5  m3/den 
     Návrh - drobná výroba cca 0,2 ha - specif. potř. vody 1 m3/ha/den 
     Návrh - průmysl cca 15 ha - specif. potř. vody 3 m3/ha/den 
)4  Farma  živočišné výroby  - 230 ks krávy, specif. potřeba vody 25 - 35 l/kus/den 
    Soukromě hospodařící rolníci - krávy 23 ks, specif. potřeba vody 25 - 35 l/kus/den 
                                                     - ovce 50 ks,  specif. potřeba vody 8 - 10  l/kus/den 

  - 2 ks jezdeckých koní, specif. potřeba vody 40 - 60 l/kus/den 
 
 

c) Návrh vodovodních řadů, posouzení zdrojů vody, tlakových poměrů, akumulace 

     Návrh doplnění a rozšíření vodovodní sítě vychází ze současného stavu zásobování 
pitnou vodou.  Navrhované řešení respektuje koncepci stanovenou  Plánem rozvoje vodovodů 
a kanalizací Olomouckého kraje (VODING Hranice, spol. s.r.o., 2004). Návrh řadů,  
posouzení tlakových poměrů a akumulace  je proveden k roku 2025.        

       Při posouzení tlakových poměrů vody v síti se vychází z ČSN 75 5401, která připouští 
nejvyšší přetlak vody v potrubí 0,6 MPa, v odůvodněných případech 0,7 MPa a požaduje mi-
nimální hydrodynamický přetlak v místě přípojky 0,15 MPa pro zástavbu do dvou podlaží a 
0,25 MPa pro zástavbu nad dvě podlaží. Z toho plyne, že vodovodní síť bude dle konkrétní 
potřeby rozdělena na tlaková pásma. 
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  Dle ČSN 73 6650 se doporučuje stanovit celkovou akumulaci ve výši 60 – 100% maxi-
mální denní potřeby vody. Dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb je pro rodinné domy 
a nevýrobní objekty do plochy ≤ 120 m2 stanoveno množství požární vody 4 l.s-1 a obsah ná-
drže požární vody 14 m3. Zásobovací řad musí být profilu min. DN 80. Pro nevýrobní objekty 
o ploše ≤ 150 m2 a výrobní objekty a sklady do plochy ≤ 1 500 m2 je stanoveno množství po-
žární vody 6 l.s-1  obsah nádrže požární vody 22 m3. Zásobovací řad musí být profilu min. DN 
100. 

      Trasy navrhovaných vodovodních řadů,  vyznačené v grafické části, jsou orientační, jejich 
poloha bude dále upřesňována podrobnější projektovou dokumentací.  

       K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením jsou  
dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovena ochranná pásma do průměru 500 
mm včetně 1,5 m od vnějšího okraje potrubí, nad průměr DN 500 – 2,5 m od vnějšího líce 
stěny potrubí na každou stranu. Tato ochranná pásma jsou územním plánem respektována. 

 

Potřebná akumulace  

)1  akumulace pro část Rožmitál je zahrnuta do Zlatých Hor 
)2  Zlaté Hory  Qm = 842,12 m3/den +  Rožmitál Qm = 9,47 m3/den = 851,59  m3/den 
)3  bez požární akumulace 14 m3 
)4  bez požární akumulace 22 m3  
)5  včetně požární akumulace 14 m3,  zaokrouhleno 

 

Horní a Dolní Údolí 

      Dle výpočtu potřeby vody pro Horní Údolí bude maximální denní potřeba vody při 100% 
napojených obyvatel Qm = 10,02 m3/den a pro Dolní Údolí Qm = 7,32 m3/den.  

      Jelikož v těchto sídlech zatím není vybudován veřejný vodovod, je v první řadě nutno  
provést hydrogeologický průzkum území a vyhledat vhodné zdroje vody. Následně bude nut-
no vypracovat projektovou dokumentaci (navrhnout potřebnou akumulaci, dle potřeby přeru-
šovací komory či čerpací stanice a zásobovací řady). Pak lze vybudovat veřejný vodovod. 

     V územním plánu se veřejný vodovod nenavrhuje, obyvatelstvo bude pitnou vodou i 
nadále zásobeno individuálně ze soukromích studní. 

Spotřebiště Qm     m3/den Stávající                      
akumulace    m3    

Potřebná                
akumulace   m3    

Návrh vodojemu 
m3   

Dolní Údolí 10,02 0 6,01   )3   0 

Horní Údolí 7,32 0 4,39   )3 0 

Ondřejovice 79,24 0 47,54   )3 60 + 30 )5   

Rejvíz 25,68 60 15,41   )3 30 

Část Rožmitál 9,47 )1 5,68    )3   )1 

Část Salisov 10,70 0 6,42    )3   0 

Zlaté Hory 851,59  )2 2 210 510,95  )1  )4   0   
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Ondřejovice 

      Do výpočtu potřeby vody pro Ondřejovice je započítána potřeba pro obyvatelstvo, vyba-
venost, objekty druhého bydlení, drobnou výrobu a zemědělství. Do výpočtu není zahrnuta 
potřeba vody pro Ondřejovické strojírny, které mají vlastní zdroj vody. Rovněž potřeba vody 
pro část Salisov je počítána samostatně. 

      Výsledná maximální denní potřeba vody pro Ondřejovice při stoprocentním napojení 
obyvatel na vodovod pro veřejnou potřebu je Qm = 79,24 m3/den, tj. 0,91 l/s. Toto množství 
pokryje zdroj v kamenolomu, jehož vydatnost je 2 l/s. Na základě hydrogeologického prů-
zkumu a odborného posudku bude nutno kolem zdroje navrhnout pásmo hygienické ochrany 
(v grafické části zakresleno odhadem v rozsahu příslušné parcely). S využitím původního 
zdroje na toku Javorná se již nepočítá. 

      Voda ze zdroje bude dopravována novou čerpací stanicí a výtlakem do navrženého vodo-
jemu 60 m3 s max. hladinou 460 m n.m. situovaného za zemědělským areálem. Pro část zá-
stavby Ondřejovic po úroveň terénu cca 445 m n.m. bude výtlačný řad zároveň zásobovacím 
řadem. Z vodojemu 60 m3 bude voda dále čerpána do dalšího navrženého vodojemu 30 m3, 
kde výtlačný řad bude pro zástavbu na terénu cca 450 - 510 m n.m. zároveň zásobovacím řa-
dem. Z vodojemu 30 m3 bude voda dále čerpána pro stávající a navrhovanou zástavbu jižním 
směrem po úroveň terénu cca 560 m n.m.  

  

 Rejvíz 

       V Rejvíze je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který svou kapacitou vyhoví i do 
budoucna. Zdrojem vody zůstává vodárenská štola, jejž vydatnost pokryje požadovanou po-
třebu vody pro obyvatele, vybavenost, objekty druhého bydlení i pro průchozí turisty. Nárok 
na zdroj vody je Qm= 0,30 l/s. Stávající vodojem Rejvíz 60 m3 zabezpečí více než 100 pro-
centní akumulaci i požadovanou požární  akumulaci vody, avšak vzhledem k nárazovým od-
běrům vody v turistické sezóně je navržen rezervní vodojem 30 m3.    

      Vodovodní síť je navrženo rozšířit  do lokalit s navrhovanou výstavbou. 

 

Salisov 

          Dle výpočtu potřeby vody pro část Salisov bude maximální denní potřeba vody v přípa-
dě  100 % napojení obyvatel Qm = 10,70 m3/den.  Protože v dostupné vzdálenosti od sídla se 
nenachází žádný vhodný zdroj vody, bude obyvatelstvo i nadále pitnou vodou zásobeno indi-
viduálně ze soukromých studní, vodovod pro veřejnou potřebu se nenavrhuje. 

 

Zlaté Hory, Rožmitál. 

      Zlaté Hory a Rožmitál mají společný zdroj vody a společnou akumulaci. Výsledná potřeba 
vody pro Zlaté Hory je Qm = 842,12  m3/den, pro  Rožmitál Qm = 9,47 m3/den, t.j. celkem 
851,59 m3/den, 9,86  l/s. Pro zásobení obyvatel, vybavenosti, objektů druhého bydlení, drobné 
výroby, průmyslu a zemědělství jsou využívány tři zdroje, jejichž max. vydatnost je 17,7 l/s. 
Vodoprávním úřadem max. povolené využívání je 11,72 l/s. Z toho vyplývá, že kapacita zdro-
jů bude i v budoucnu postačující. 
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    Akumulace je zajištěna ve vodojemech Rochus 2x1000 m3 a ve vodojemu pod Černým 
jezerem 2x105 m3, t.j. celkem 2210 m3. Dle výpočtů bude potřebná akumulace pro obě sídla 
532,95 m3 včetně požadované akumulace požární vody 22 m3.  Z posouzení kapacity stávající 
akumulace je zřejmé, že stávající vodojemy vyhoví i do budoucna, nový vodojem se nena-
vrhuje. 

    Do Územního plánu je převzat návrh Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého 
kraje na vybudování automatické tlakové stanice na dopravu pitné vody z prameniště Pod-
lesí přímo do vodovodní sítě. 

     Z provedených bilancí potřeb pitné vody pro vodovod Zlaté Hor a Rožmitál nevychází 
potřeba výstavby nové akumulace ani jiných zařízení vodovodu, navrženy jsou pouze nové 
řady pro novou zástavbu profilu DN 80 a DN 100, které budou napojeny na stávající rozvo-
dy.  Rozsah stávající vodovodní sítě v části Rožmitál pokryje potřebu i v budoucnu. 
 
 
7.8.2.2 Likvidace odpadních vod 

a) Současný stav 

Zlaté Hory 

Prakticky veškeré odpadní vody ze zařízení občanského vybavení a z domácností jsou 
spolu se srážkovými vodami gravitačně odváděny jednotnou veřejnou stokovou síti na čis-
tírnu odpadních vod (ČOV).  

Původní kanalizace z roku 1925 byla postupně přebudována na kanalizaci jednotnou 
s připojením na vybudovaný sběrač odvádějící odpadní vody na ČOV. Toto postupné připoje-
ní bylo realizováno po dokončení kanalizačního sběrače „B“, který je rozdělen na dvě části - 
levobřežní část délky cca 775 m a pravobřežní část se zaústěním na ČOV.  

Veřejnou kanalizací města protékají odpadní vody vzniklé z bytového fondu, při výrobní 
činnosti v drobných podnikatelských provozovnách, ze  zařízení občanského vybavení, dále 
srážkové odpadní vody a jiné balastní  (převážně podzemní) vody. 

Odpadní vody z bytového fondu jsou převážně splaškové odpadní vody. Po dostavbě kana-
lizace o nové úseky  počet obyvatel napojených na kanalizaci vzrostl na 75 %. Ostatní odpad-
ní vody jsou i nadále likvidovány v septicích nebo v bezodtokových akumulačních jímkách – 
žumpách. 

Městskou kanalizací jsou na čistírnu odpadních vod přiváděny i splaškové odpadní vody ze 
sociálních zařízení průmyslových závodů v množství 25 000 m3/rok, t.j. cca 68,50 m3/den.  

Výrobní areály mají vyřešeno vlastní zneškodňování průmyslových vod. Odpadní vody 
znečištěné tukovými látkami z objektů podnikatelské činnosti jsou likvidovány v místě vzniku  
v tukových jímkách  a lapolech. Průmyslové odpadní vody nejsou do kanalizace města Zlaté 
Hory vypouštěny. 

Samostatnou likvidaci odpadních vod měl vyřešenu areál Rudných dolů, v současné době 
je již mimo provoz. 

Čistírna městských odpadních vod Zlaté Hory je mechanicko – biologická s klasickým 
hrubým předčištěním, s biologickou částí tvořenou dvojicí aktivačních nádrží a dosazovacích 
nádrží; byla vybudována v roce 1983.  
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V současné době na ČOV přitéká cca 440 000 m3/rok odpadních vod, z toho balastní vody 
cca 190 000 m3/rok, jiné vody (průsakové) 6 000 m3/den, splaškové odpadní vody od obyvatel  
219 000 m3/rok a sociální vody z průmyslových závodů 25 000 m3/rok. 

Dle dokumentace pro stavební povolení "Intenzifikace ČOV Zlaté Hory" (Koneko, spol. s 
r.o., Ostrava) se v současné době připravuje rekonstrukce původní ČOV. Účelem rekonstruk-
ce je zabezpečení kvality vyčištěné odpadní vody v souladu s legislativními požadavky. Bude 
modernizována linka mechanického předčištění a ČOV bude doplněna o kalové hospodářství. 
Nové objekty ČOV budou umístěny převážně uvnitř dnešního areálu čistírny.  

Vzhledem k tomu, že stávající princip biologického čištění v rekonstruované ČOV se zá-
sadně nezmění, je předpoklad, že vodoprávním úřadem stanovené ochranné pásmo 150 m 
původní ČOV bude zachováno. 

Kapacita ČOV po rekonstrukci bude : 

- počet napojených obyvatel 4 120 
- Q24 = 609,5 m3/den 
- BSK5 na přítoku na ČOV = 247.2 kg/den 
- NL = 215.9 kg/den. 

 
Rejvíz 

Prakticky veškeré odpadní vody z rekreačních a ubytovacích zařízení a část odpadních 
vod od trvale bydlících obyvatel jsou odváděny tlakovou a gravitační oddílnou stokovou sítí 
na čistírnu odpadních vod typu SBR ve Starém Rejvíze. Celková délka dopravních cest sto-
kové sítě je 3,12 km, z toho činí délka tlakové kanalizace 1,075 km. 

Průměrný počet obyvatel přechodně bydlících v rekreačních zařízeních a průchozích hostů 
nelze odhadnout, vzhledem k jejich vysoké variabilitě v průběhu roku. Odhadem bývá na čis-
tírnu odpadních vod kolísavě připojeno cca 50 až 250 obyvatel. Ubytovací zařízení Penzion 
Rejvíz, Chata Svoboda a Penzion Orlík mají odpadní vody z výroby jídel a mytí nádobí před-
čišťovány v lapolech.  

Čistírna odpadních vod je biologickou aktivační čistírnou  s jemnou bublinkovou areací ty-
pu SBR o kapacitě Q24 = 32,0 m3/den, přítok BSK5 = 21,6 kg/d. Účinnost čištění je 93 %. 
Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do toku Černá Opava. 
 
 
Ondřejovice, Horní a Dolní Údolí, Salisov 

V těchto sídlech jsou odpadní vody převážně likvidovány individuáln ě pomocí žump a 
septiků. Lokální ČOV jsou zřízeny v Ondřejovicích pro objekt hasičské zbrojnice, v Horním 
Údolí pro rekreační střediska a v Dolním Údolí pro několik menších  ubytovacích zařízení. 

 

b) Výpočet množství odpadních vod  

Množství bezdeštných splašků pro návrh kanalizace vychází z předpokládaného počtu 
obyvatel a uvažované specifické potřeby vody. V územním plánu je ve výpočtu potřeby vody 
uvažováno 100% napojených obyvatel na veřejný vodovod a z tohoto údaje se vychází při 
výpočtu množství vyprodukovaných splaškových odpadních vod. 

 Do výpočtu množství splaškových odpadních vod jsou zahrnuty odpadní vody od obyva-
tel, vybavenosti a objektů rekreace. Do celkového množství vyprodukovaných splaškových 
odpadních vod jsou zahrnuty i sociální vody z ploch pro průmysl a podnikání. 
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Technologické vody z těchto ploch budou likvidovány v lokálních ČOV v rámci přísluš-
ných areálů.  

Údaj o množství vyprodukovaných splaškových odpadních vod při stoprocentním napojení 
obyvatel na veřejný vodovod a tím na veřejnou kanalizaci a ČOV  je teoretický, neodpovídá 
reálným možnostem. Při návrhu zařízení na likvidaci těchto vod však vytváří určitou kapacitní 
rezervu.  

Maximální odtok splaškových vod je vypočítán z průměrného odtoku s použitím součinite-
le maximální hodinové nerovnoměrnosti kh. Stoky splaškové kanalizace jsou dimenzovány na 
dvojnásobek maximálního průtoku Q max. splask.  Navrženy jsou profily DN 300, resp. DN 250 
v závislosti na použitém materiálu. 

Pro výpočet množství dešťových vod lze uvažovat  15 – ti minutový přívalový déšť perio-
dicity p=0,5 a intenzity 130 l/sek.ha. 

     Výpočet množství vyprodukovaných odpadních vod je uveden v následující  tabulce. 

 

Množství splaškových odpadních vod  

Napojení obyvatelé 

 

Qp kh 

 

Qmax splask 2 x 
Qmax spl 

m3.den-1 l.s-1 m3.hod-1 l.s-1 l.s-1 

Bytový fond    )1 2,70      

Občanská vybavenost 0,60 

Druhé bydlení, rekreace   )2 5,88 

Σ Dolní Údolí 9,18 0,11 4,4 1,68 0,47 0,94 

Bytový fond       )1 1,80      

Občanská vybavenost 0,40 

Druhé bydlení, rekreace   )2 4,02 

Σ Horní  Údolí 6,22 0,07 5,9 1,53 0,42 0,85 

Bytový fond           )1 30,3      

Občanská vybavenost 6,60 

Druhé bydlení, rekreace   )2 14,04 

Zaměstnanci průmyslu 2,0 

Σ Ondřejovice 53,57 0,62 2,2 4,91 1,36 2,73 

Bytový fond               )1 8,10      

Občanská vybavenost 2,34 

Druhé bydlení, rekreace   )2 10,02 

Σ Rejvíz 20,46 0,24 4,4 3,75 1,04 2,08 

Bytový fond                   )1 3,15      
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Občanská vybavenost 0,7 

Druhé bydlení, rekreace   )2 4,92 

Σ Salisov 8,77 0,11 4,4 1,61 0,45 0,90 

Bytový fond                  )1 374,85      

Občanská vybavenost 126,18      

Druhé bydlení, rekreace   )2 27,40      

Průmysl a podnikání 113,70      

Σ Zlaté Hory a Rožmitál 642,21 7,43 2,0 53,52 14,87 29,73 

)1   Dolní Údolí ..................................30  trvale žijících  obyvatel  

      Horní Údolí..................................20  trvale žijících  obyvatel 

      Ondřejovice................................330  trvale žijících  obyvatel 

      Rejvíz...........................................90  trvale žijících  obyvatel 

      Rejvíz...........................................90  trvale žijících  obyvatel 

      Salisov..........................................35  trvale žijících  obyvatel 

      Zlaté Hory a Rožmitál............3 505  trvale žijících  obyvatel 

 

)2   Dolní Údolí ..................................98  obyvatel objektů druhého bydlení a rekreace  

      Horní Údolí ..................................67 obyvatel objektů druhého bydlení a rekreace 

      Ondřejovice ...............................234  obyvatel objektů druhého bydlení a rekreace 

      Rejvíz.........................................167  obyvatel objektů druhého bydlení a rekreace 

      Salisov.........................................82  obyvatel objektů druhého bydlení a rekreace 

      Zlaté Hory a Rožmitál ...............234  obyvatel objektů druhého bydlení a rekreace 

 

c) Návrh 

        Návrh odvádění odpadních vod z řešeného území vychází ze současného stavu odkanali-
zování. V sídlech, kde je vybudována kanalizace, bude doplněna dle konkrétních potřeb 
kanalizací novou. Tam, kde kanalizace vybudována není ani se s její výstavbou nepočítá, 
budou splaškové odpadní vody likvidovány individuálně v malých domovních ČOV s 
odtokem vyčištěných odpadních vod do vhodného recipientu, nebo do podmoku (podle 
závěrů hydrogeologického průzkumů), nebo akumulovány v bezodtokových jímkách 
s vyvážením odpadu na nejbližší ČOV. 

Dešťové vody ze zahrad a dvorů se doporučuje vhodnými terénními úpravami (miskovitý 
tvar zahrad) v maximální míře zadržet v území a dále využívat jako vody užitkové (zalévání 
zahrad, příp. WC) a tím omezit jejich rychlý odtok z území. Přebytečné dešťové vody z  úze-
mí, kde je vybudována jednotná kanalizace, budou i nadále odváděny kanalizací přes odleh-
čovací komory, z nových ploch budou odváděny dešťovou kanalizací nebo otevřenými příko-
py do místních toků.  
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Kanalizace je navržena dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, je vedená 
v trasách místních komunikací, nebo v souběhu s nimi v nutných případech podél hranic po-
zemků, v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspo-
řádání sítí technického vybavení. 

     V grafické části jsou navržené trasy jsou zakresleny vzhledem k měřítku 1: 5 000 pouze 
schematicky, budou upřesněny následnou projektovou dokumentací. 

      Likvidace odpadních vod v  ČOV musí zabezpečovat kvalitu vyčištěné odpadní vody na 
odtoku tak, aby vypouštěná odpadní voda splnila limity, které požaduje nařízení vlády ČR č. 
61/2003 Sb., kterým se stanovují ukazatele přípustného stupně znečištění vod. 

      Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mají stoky veřejné kanalizace stanovena 
ochranná pásma u stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m od vnějšího okraje potrubí. Tato 
ochranná pásma je nutno respektovat. 
 
      Návrh odkanalizování a likvidace odpadních vod je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů 
a kanalizací Olomouckého kraje, kde se pro Zlaté Hory, Rejvíz a Ondřejovice počítá s likvi-
dací odpadních vod v ČOV. V ostatních sídlech bude likvidace odpadních vod v bezodtoko-
vých jímkách - žumpách s vyvážením odpadu, nebo malých domovních ČOV s odtokem vy-
čištěných vod do vhodného recipientu. 

 

Zlaté Hory 

      Stávající jednotná kanalizace s odlehčovacími komorami bude ponechána a bude slou-
žit pro  odvádění odpadních vod stávající i navrhované zástavby. Aby nedocházelo k zahlco-
vání stávající kanalizace srážkovými vodami a ke špatné funkci odlehčovacích komor, je pro 
navržené zastavitelné plochy navržena oddílná splašková kanalizace, která bude zaústěna 
do stávající jednotné kanalizace. Nové úseky stok jsou navrženy vesměs profilu DN 300. 

     Odpadní vody od všech producentů budou přiváděny stávající a nově navrženou  kanaliza-
cí do městské čistírny odpadních vod. V současné době je projekčně připravená rekonstruk-
ce stávající ČOV města Zlaté Hory, s výstavbou, která bude zahájena začátkem roku 2012 (je 
vydáno územní rozhodnutí). Proto je z pohledu územního plánu vnímána jako stav. 

     Dle projektu je průměrný přítok na tuto ČOV  Q24 = 609,50 m3/den menší než výsledné 
množství splaškových odpadních vod dle návrhu územního plánu. Rozdíl vznikl tím, že v 
územním plánu je počítáno se 100 % napojených obyvatel na veřejný vodovod a tím i na ka-
nalizaci a ČOV. Tento údaj je teoretický a k jeho naplnění dojde za ideálních podmínek až 
koncem roku 2025. Celkem bude na ČOV napojeno cca 3 960 trvale bydlících obyvatel a re-
kreantů. Na rekonstruovanou ČOV je navrženo napojit samostatnou stokou i splaškové od-
padní vody z Rožmitálu. Recipientem vyčištěných vod je Zlatý potok, který je v úseku vyús-
tění kanalizace  zařazen mezi významné vodní toky. 

      ČOV je určena pouze pro čištění komunálních odpadních vod, průmyslové odpadní vody 
budou likvidovány v místě vzniku v lokálních ČOV a na ČOV budou napojeny pouze  odpad-
ní vody ze  sociálních zařízení průmyslových závodů. 

 

Rejvíz 

        V rozsahu zastavěného území je vybudována kanalizace, která odvádí odpadní vody na 
stávající ČOV Rejvíz. Při teoretickém stoprocentním napojení obyvatel a rekreantů na kanali-
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zaci bude na ČOV přiváděno celkem 20,46 m3/den splaškových odpadních vod. Projektovaná 
kapacita ČOV je 32 m3/den, tudíž  její kapacita vyhoví i do budoucna. Nová ČOV není navr-
hována, navrženo je pouze doplnění stávající kanalizace pro odkanalizování navržených 
zastavitelných ploch a ploch přestavby. 

Odpadní vody mimo dosah stávající či navrhované kanalizace budou i nadále likvidovány 
akumulací v bezodtokových jímkách – žumpách s vyvážením odpadních vod na ČOV.  

 

Ondřejovice 

      Pro odvádění a likvidaci odpadních vod z Ondřejovic je navrženo vybudovat soustav-
nou splaškovou kanalizaci profilu DN 300 délky cca 3,5 km, zakončenou centrální me-
chanicko - biologickou ČOV pro 600 EO s kapacitou Q24 = 54 m3/den. ČOV je umístěna na 
severním okraji zástavby, vypouštění vyčištěných odpadních vod bude do toku Olešnice. Pro 
malou vzdálenost navržené ČOV od obytných objektů je doporučeno umístnit technologické 
zařízení ČOV do krytých objektů. Kolem ČOV je navrženo pásmo hygienické ochrany 25 m.  

 

Dolní Údolí   

     V severní části Dolního Údolí je na pravém břehu potoka Olešnice navržena čistírna od-
padních vod. Splaškové odpadní vody z navržených zastavitelných ploch, stávající zástavby 
a rekreačních objektů budou na tuto ČOV přiváděny splaškovou kanalizací vedenou podél 
komunikací na pravém i levém břehu potoka.   

      Za předpokladu napojení všech obyvatel z území na kanalizaci bude na ČOV přiváděno 
celkem cca 9,2  m3/den splaškových odpadních vod. Tento údaj je orientační, protože zástav-
ba kolem toku Olešnice neumožní napojení 100 % obyvatel ani v budoucnu. Kolem ČOV je 
navrženo pásmo hygienické ochrany 50 m. 

 

Horní Údolí 

      Rozvolněná zástavba sídla neumožní výstavbu soustavné kanalizace s centrálním čištěním 
odpadních vod, proto je zde navrženo likvidaci odpadních vod ponechat stávajícím způso-
bem v bezodtokových jímkách – žumpách s vyvážením odpadních vod na ČOV. V případě 
požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající 
septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV s vyústěním vyčištěných odpadních 
vod do vhodného recipientu. 

 

Salisov 

Výstavba soustavné kanalizace s centrálním čištěním odpadních vod se nenavrhuje, likvi-
dace odpadních vod bude i nadále zajištěna stávajícím způsobem v bezodtokových jím-
kách – žumpách s vyvážením odpadních vod na ČOV. V případě požadavku na biologické 
čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení 
malých domovních ČOV s vyústěním vyčištěných odpadních vod do vhodného recipientu. 
 
 
 
7.8.2.3 Odtokové poměry, vodní toky a plochy 
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a)  Stav 

Řešené území spadá do základního povodí č. 2-04-02 Zlatého potoka, dále do povodí 
Olešnice č.p. 2-04-04  a Černé Opavy č.p. 2-02-01.  

Rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zeměděl-
ství č.j. KUOK/57/2006/OŽPZ/430 ze dne 3.1.2006 bylo na vodním toku Zlatý potok 
v úseku ř. km 0,00 – 2,80 (od státní hranice České republiky a Polské republiky po silniční 
most v ř. km 2,80) stanoveno záplavové území a vymezena aktivní zóna. 

Dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 267/2005 Sb., kterou se stanoví seznam význam-
ných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, je Zla-
tý potok od soutoku s Černým potokem až po hranici s Polskem zařazen mezi vodohospo-
dářsky významné vodní toky pod pořadovým číslem 210, pro které se pro údržbu toků 
v zastavěném   území ponechává pruh v šířce 8 m od břehové čáry. U ostatních drobných toků 
se ponechává pruh šířky 6 m. Zlatý potok je od státní hranice proti proudu po celé délce upra-
ven. 

Levostranným přítokem Zlatého potoka je Černý potok, který má rovněž provedenou 
směrovou a výškovou úpravu. Upraven je i jeho pravostranný bezejmenný přítok. Do Černého 
potoka je nad zástavbou města zaústěn umělý přivaděč vody z potoka Olešnice. 

Povrchové vody pravostranného břehu Zlatého potoka odvádí Rožmitálský potok, povr-
chové vody z levého břehu Zlatého potoka odvádí Skřivánkovský potok.  Oba toky jsou za-
ústěny do Zlatého potoka na území Polska. Na Rožmitálském potoce byla v minulých letech 
provedena revitalizace toku a směrová úprava po státní hranici s Polskem. Necitlivě vybudo-
vané napřímení toku z předcházejícího období bylo nahrazeno úseky přirozeně meandrujícího 
koryta s tůňkami. Původní přímé koryto bylo ponecháno k samovolnému zanášení. Skřiván-
kovský potok má provedenou úpravu v horní části toku. 

V rámci protipovodňových opatření  na ochranu zástavby města Zlaté Hory před splachy 
z okolního území byly vybudovány čtyři záchytné příkopy. Jeden záchytný příkop na západ-
ním okraji zástavby Zlatých Hor  je zaústěn do Černého potoka, dva na východním a severo-
východním okraji zástavby jsou zaústěny do Rožmitálského potoka. Jeden záchytný příkop je 
nad zástavbou Salisova. 

Dalším tokem území je potok Olešnice, který je hraničním tokem s Polskem. Na území 
Polské republiky protéká pod názvem Bialka. Potok Olešice  má provedenou směrovou úpra-
vu po celé délce toku. Cca v ř. km 7,5 je z toku odebírána voda pro umělý přivaděč vody do 
Černého potoka. Jeho levostranným přítokem jsou potoky Ondřejnice a Javorná. Toky jsou 
v přirozeném stavu. 

Na řešeném území se nachází několik vodních ploch. Severně od Zlatých Hor je to Zlaté 
jezero a Selský rybník, které jsou využívany k rekreaci a chovu ryb. V lesním porostu, 
jižně od zástavby, je Černé Jezero a několik dalších menších vodních ploch. 

Dle Směrného vodohospodářského plánu z roku 1988 byly v řešeném území vytipovány 
dvě lokality s příznivými přírodními podmínkami pro akumulaci vody – území možné vodní 
nádrže Ondřejnice na potoce Javorná a území výhledové vodárenské nádrže Mnichov – Dra-
kov na Černé Opavě. Dle Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje již 
bylo upuštěno od územního hájení obou vodních nádrží. 

Severní část území Rejvízu spadá do povodí č. 2-04-04 potoka Javorná, větší – jižní část 
území spadá do povodí č. 2-02-01 Černá Opava. 
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V národní přírodní rezervaci Rejvíz, v centru vrchovištního rašeliniště v povodí Černé 
Opavy, se nacházejí dvě jezírka – Malé a Velké mechové jezírko. 

Západní část řešeného území leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHO-
PAV) Jeseníky vyhlášené nařízením vlády ČR č. 40/1978 Sb., jejíž hranice je totožná 
s hranicí CHKO Jeseníky. Ochrana CHOPAV je specifikována výše uvedeným nařízením -  je 
zde zakázáno zejména ukládat radioaktivní odpad, omezení se dále týká zmenšování rozsahu 
lesních porostů, odvodňování lesních a zemědělských pozemků, těžby rašeliny a nerostů a 
jiných zemních prací, těžby  a zpracování radioaktivních surovin, výstavby zařízení pro vý-
krm prasat, skladů ropných látek, tepelných elektráren na tuhá paliva a průmyslových závodů. 
 
 
 
 
 
 
 

b) Návrh 

      Z urbanistické ani dopravní koncepce územního plánu nevyplývají požadavky na směrové 
úpravy vodních toků, rovněž vodní plochy se ponechávají ve stávajícím rozsahu. 

     Na jihozápadním okraji zástavby Salisova je navržen protipovodňový příkop.   

      Na všech tocích v řešeném území je nutno pečlivě provádět běžnou údržbu, dbát o včasné 
opravy břehových nátrží, odstraňování nánosů a čištění koryt a břehů. Vodní toky nebudou 
zatrubňovány, případné úpravy koryt a sklonových poměrů budou prováděny přírodě blízkým 
způsobem pomocí přírodních materiálů.  

 
 

 

7.8.3 Eergetika                 

7.8.3.1 Zásobování elektrickou energií 

a) Současný stav 

     Výroba elektrické energie – v centrální výtopně Zlaté Hory osazené 2 parními kotli s 
výkonem à 4 t páry h-1 (2 x 2,5 MW) na spalování biomasy (dřevní štěpky) je provozována 
parní turbína s výkonem 150 kWe, který je využíván především k vlastní spotřebě. Dále je v 
území provozována firmou Bioenergy & HE, s.r.o., Zlaté Hory sluneční elektrárna s výkonem  
89 kW. 

Nadřazená soustava ZVN a VVN – vedení nadřazené soustavy ZVN – 400 kV řešeným 
územím neprocházejí. Územím Ondřejovic, Horního a Dolního Údolí prochází vedení nadřa-
zené soustavy 110 kV – VVN 685 – 686 Třemešná – Česká Ves. 

Distribu ční soustava VN – řešené území je zásobováno elektrickou energií z distribuční 
soustavy 22 kV, hlavní linek  VN 115 a VN 292. Vedení VN 115 propojuje napájecí body 
110/22 kV Třemešná a Česká Ves. Ve směru od Třemešné je vedení VN 115 provedeno vodi-
či 3 x 110/22 AlFe, resp. 3 x 120 AlFe do Zlatých Hor, dále pokračuje v dimenzi 3 x 70 AlFe 
přes Ondřejovice do České Vsi. Vedení VN 292 přivádí do Zlatých Hor elektrickou energii z 
TS 110/22 kV Vrbno pod Pradědem, vedení je provedeno v dimenzi 3 x 110/22 AlFe a na své 
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trase zajišťuje zásobování místních částí Dolní a Horní Údolí. Z tohoto vedení je provedena 
odbočka 3x35 AlFe pro Rejvíz. Vzájemné propojení vedení VN 115 a VN  292 zajišťuje po-
třebnou provozní jistotu. 

Distribuční soustavu VN dále tvoří 51 distribučních trafostanic (DTS) napojených nad-
zemními a kabelovými přípojkami, s celkovým výkonem 12 815 kVA, z toho do veřejné sítě 
NN dodává 20 DTS výkon 5 360 kVA. Technický stav sítě VN včetně trafostanic je převážně 
dobrý.       

Z napájecích linek VN 115 a VN 292 je vzdušnými přípojkami napojena převážná část dis-
tribučních trafostanic v území, v novější sídlištní zástavbě Zlatých Hor jsou napojeny zemní-
mi kabely 22 kV 3 kioskové trafostanice. Z rozvodné sítě VN 22 kV je celkově napojeno 51 
TR s celkovým výkonem 12 815 kVA, z toho do veřejné sítě NN dodává 31 TR výkon 7410 
kVA. Výkon ostatních trafostanic (5 405 kVA) je určen pro samostatné odběratele. 

      Rozdělení transformačního výkonu pro město a jeho místní části je uvedeno v následující 
tabulce: 

Město 
a jeho místní části 

Napájecí 
vedení 

Počet 
DTS 

Výkon 
(kVA) 

   Zlaté Hory    VN 115, 292 32 9180 

Ondřejovice        VN 115 10 1855 

Rejvíz       VN 292 5 1310 

   Horní a Dolní Údolí       VN 292 4 470 

Celkem  51 12 815 
       
     Technický stav převážné části distribuční sítě VN – 22 kV je velmi dobrý, dimenze hlav-
ních linek VN  292 a VN 115 zajistí potřebný příkon i v dlouhodobém časovém horizontu. 

 

b) Bilance příkonu a transformačního výkonu 

Z energetického hlediska se uvažuje smíšeným stupněm elektrizace. U bytů v bytových 
domech se podle ČSN 33 2130 uvažuje se stupněm elektrizace A, u bytů v rodinných domů se 
vzhledem k rostoucímu stupni elektrizace domácností, zejména instalací klimatizačních jed-
notek, uvažuje se stupněm elektrizace B. Rozšíření elektrického vytápění se bilančně uva-
žuje  pro cca 10 % bytů v RD a část objektů druhého bydlení, zejména v místních částech, kde 
se s plynofikací trubním rozvodem plynu neuvažuje.  

Předpokládané rozdělení bytů podle stupně elektrizace bude k r. 2025  následující: 

    900 bytů – stupeň elektrizace A (vaření plynem) 
    740 bytů – stupeň elektrizace B (vaření plynem + el. energií)  

  80 bytů – stupeň elektrizace C (vaření el. energií + smíšené vytápění)  
 

Podílové maximum bytů (Bmax) – měrný příkon bytové jednotky je podle ČSN 33 2130 
stanoven na 1,4 kW/byt pro stupeň elektrizace A, resp. 2,8 kW/byt pro stupeň elektrizace 
B, pro plně elektrifikované byty (vaření el. energií, včetně smíšeného elektrického vytápě-
ní) se uvažuje s měrným příkonem 12 kW/byt (stupeň elektrizace C). Pro objekty druhého 
bydlení (individuální rekreace) se uvažuje s příkonem 1,0 kW/objekt, pro cca 80 těchto ob-
jektů je uvažováno s elektrickým přitápěním s příkonem 5 kW/objekt.  
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       Bmax = 900 x 1,4 + 740 x 2,8 + 80 x 12 + 490 x 1,0 + 80 x 5 = 5 182 kW 

Podílové maximum vybavenosti (Vmax), včetně drobných podnikatelských aktivit, je sta-
noveno z měrného ukazatele vztaženého na bytovou jednotku  - 0,8 kW/byt. Pro novou vyba-
venost a drobné podnikatelské aktivity se uvažuje s příkonem 1,2 MW.  

Vmax  1 720 x 0,8 + 1 200 = 2 576 kW 

 
Podílové maximum  bytů a vybavenosti  určuje potřebný příkon bytově-komunální sféry, 
včetně drobných podnikatelských aktivit. Při výpočtu transformačního výkonu (PDTS) je 
uvažováno s 20 % rezervou pro optimální využití transformátorů a zajištění stability pro-
vozu při krytí odběrových maxim.                                 

   PDTS = (Bmax + Vmax) x 1.20 = 9 309 kVA 

 

Výkon odběratelských trafostanic (5 405 kVA) se považuje za dostatečný.  

     Podle bilance příkonu elektrické energie a transformačního výkonu je nutno pro Zlaté 
Hory  zajistit cca 14 700 kVA transformačního výkonu. Přírůstek transformačního výkonu 
pro novou výstavbu bytů, vybavenosti, podnikatelských aktivit a pro předpokládaný rozvoj 
elektrizace stávajícího bytového fondu dosáhne cca 1 880 kVA proti současnému stavu. 

     Soudobé zatížení v úrovni TR 110/VN je o cca 30 % nižší než potřebný transformační  
výkon v úrovni TR VN/NN a bude pro bytově-komunální sféru a drobné podnikatelské ak-
tivity dosahovat výše 10,2 MW. 

    Rozdělení potřebného transformačního výkonu pro město a jeho místní části bude následu-
jící: 
                                                                           Potřebný transformační výkon   
                                                                                [kVA]                 
    Zlaté Hory vč. Rožmitálu                           10 550                 
    Ondřejovice vč. Salisova                              2 200                
    Horní a Dolní Údolí                                         600                  
             Rejvíz                                                           1 350                                           
            Celkem                                                       14 700                 

 

c) Návrh řešení 

Výroba elektrické energie – výroba elektrické energie v centrální výtopně Zlaté Hory 
zůstane zachována. Nová výrobní plocha pro výstavbu fotovoltaické elektrárny (FVE) s 
uvažovanou špičkovou hodnotou výkonu 3,6 – 4 MWp je vymezena v areálu bývalých 
Rudných dolů. Vyrobená elektrická energie bude vyvedena přes měniče a rozvodnice 
umístěné u solárních panelů do rozvoden NN umístěných v kontejnerech společně 
s transformátory 0,4/22 kV o výkonu 1 MVA. Z výstupu transformátorů bude výkon vyve-
den do spínací stanice  22 kV.  

     Napojení na distribuční síť 22 kV ČEZ Distribuce a.s. bude provedeno novým nadzem-
ním vedením, příp. kabelovým vedením 22 kV ze spínací stanice FVE na vedení 22 kV 
VN116,  v úseku přípojky k DTS U průsaků. Dále se předpokládá rozšíření malých foto-
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voltaických elektráren s výkonem 5 – 10 kW, instalovaných na objektech obytných domů, 
příp. vybavenosti, pokud cena této energie bude dále výrazně dotována.  

Nadřazená soustava ZVN a VVN – s výstavbou vedení nadřazené soustavy se během 
neuvažuje. 

     Distribuční soustava VN – potřebný příkon pro území Zlatých Hor bude zajištěn ze 
stávající rozvodné sítě 22 kV – odbočkami z hlavních linek VN 115 a  VN 292.  

V městské části Zlatých Hor se navrhuje rozšíření zemní kabelové sítě 22 kV, které 
umožní zrušení venkovních odboček VN k DTS 33 a 38 nevhodně zasahujících do zastavěné-
ho území a umožní výstavbu nových DTS v centru města.  

V řadě dalších případů nově navržené zástavby dojde k dotčení ochranného pásma nad-
zemního vedení VN – 22 kV. Přeložky nadzemních vedení se nenavrhují ani nevylučují. 
Jako technické řešení pro omezení vlivu ochranného pásma venkovního vedení 22 kV se 
při výstavbě nových nadzemních vedení VN – 22 kV doporučuje použití závěsných kabelů 
příp. izolovaných vodičů. Podle energetického zákona je ochranné pásmo těchto vedení 
stanoveno na 1m, příp. 2 m po obou stranách krajního kabelu.  

     Potřebný transformační výkon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydlení, pod-
nikatelské aktivity a lyžařské areály v řešeném území bude zajištěn ze stávajících distri-
bučních trafostanic 22/0,4 kV s případným zvýšením jejich výkonu, doplněných 17 no-
vými DTS. Vysoký počet navržených trafostanic je ovlivněn plošným rozsahem navrho-
vané výstavby, který kapacitně převyšuje bilanční potřebu nových bytů a objektů druhého 
bydlení. Umístění nových trafostanic je situováno převážně do míst s navrhovanou výstav-
bou, příp. do míst s předpokládaným výskytem nedostatku transformačního výkonu, s 
možností posunu podle místních podmínek v řádu desítek metrů.  

     Ve vlastních Zlatých Horách je navrženo 8 nových trafostanice (DTS – NZ1 – 8), z to-
ho DTS – NZ1 – 3 se uvažují jako betonové kompaktní, napojené kabelovou přípojkou 
VN, v provedení, které umožní jejich estetické začlenění vzhledem k okolní zástavbě. Stá-
vající venkovní DTS 33 a 38 se navrhují ke zrušení, resp. k náhradě trafostanicemi kom-
paktními. 

      Ostatní navržené trafostanice napojené nadzemní kabelovou přípojkou VN se uvažují 
jako venkovní, typu BTS na jednoduchém betonovém sloupu. Označení ostatních navrže-
ných DTS je následující – Zlaté Hory DTS – NZ4 – 8, Dolní Údolí DTS – ND1 a 2, Horní 
Údolí DTS – NH1, Ondřejovice DTS – NO1 – 3, Rejvíz DTS – NR 1 a 2, Rožmitál DTS – 
NRO1. 

     Výkon navržených trafostanic bude určen podle požadavků ČEZ Distribuce a.s. 

     Rozvodná síť NN – nová rozvodná síť NN bude v souladu s vyhláškou č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb., řešena 
zásadně zemním kabelovým vedením. Jako jistících prvků bude použito skříní typu SR. 
Výhledově je možno lokální nedostatek příkonu v síti NN řešit posilovacím vývodem z 
nejbližší trafostanice.    

 

d) Vliv na životní prostředí  

Pro eliminaci vlivu energetických zařízení na životní prostředí (hluk TR, elektromagnetic-
ké pole vedení), k zajištění jejich spolehlivého provozu, k ochraně života, zdraví a majetku 
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osob je nutno respektovat ochranná pásma nadzemních vedení 22 a 110 kV a energetických 
zařízení ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Ochranné  pásmo nadzemních vedení  je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení na obě jeho strany: 

u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně              12 m (15 m) 
u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně:  
          pro vodiče bez izolace                                                 7 m  (10 m) 
          pro vodiče s izolací základní                          2 m 
          pro závěsná kabelová vedení                                       1 m  

     Poznámka: Údaj v závorce platí pro zařízení postavená před 1. 1. 1995.  

Ochranné  pásmo elektrických stanic stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 
vodorovné vzdálenosti: 

              u stožárových TR  s převodem napětí z 1 – 52 kV                  7 m od zařízení 
              u zděných       TR  s převodem napětí z 1 – 52 kV                  2 m od zařízení 
              u vestavěných TR s převodem napětí z 1 – 52 kV                  1 m od obestavění 
 
 
 
7.8.3.2 Zásobování plynem 

a) Současný stav 

     VTL plynovody a RS – řešeným územím prochází trasa vysokotlakého plynovodu 
s tlakem do 40 barů včetně DN 200, PN 25 (663 010) Jeseník – Zlaté Hory, resp. Zlaté Ho-
ry – Třemešná (663 011). Z tohoto plynovodu je ve Zlatých Horách provedena odbočka 
DN100/150 Zlaté Hory - Polsko (663 015). 

     Na uvedené plynovody jsou ve Zlatých Horách napojeny tři regulační stanice: 

     RS SMP (66 033) – VTL/NTL s výkonem 3 000 m3h-1, situovaná v severní části města 

     RS U koupaliště (66 034) – VTL/STL/NTL s výkonem 1 200 m3h-1  
     RS Léčebna (66 125) – VTL/STL/NTL s výkonem 500 m3h-1. 

     Přímým odběratelem z VTL plynovodu je Ondřejovická strojírna s vlastní RS VTL/STL o 
výkonu 1200 m3h-1 (66 075).  

Místní plynovodní síť – regulační stanice redukují tlakové hodnoty z VTL na NTL při vý-
stupním tlaku 2 kPa a dodávají plyn do nízkotlaké plynovodní sítě, která je vybudována v 
profilech DN 80 – DN 300 o celkové délce cca 16 km. Nízkotlaká  plynovodní síť (NTL) byla 
původně vybudována z ocelových trub, opatřených pasivní ochranou, v průběhu její dobíhají-
cí životnosti se postupně nahrazuje ocelové potrubí novými plynovody z materiálu lPE. Stře-
dotlaké plynovody z RS U koupaliště a RS Léčebna napojují pouze jednotlivé odběratele (vý-
robní objekt v areálu ČSVS – Českoslezská výrobní společnost a Bohema Zlaté Hory). Místní 
části Zlatých Hor nejsou plynofikovány. 

Zemní plyn je využíván především k vaření, u cca 50 % odběratelů také k vytápění a pří-
pravě TUV. Celkový roční odběr zemního plynu z místní sítě dosahuje cca 2,3  mil m3, špič-
kový  hodinový odběr z místní sítě dosahuje v zimním období 1 450 m3h-1. 
 
 

b) Bilance potřeby zemního plynu 
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Bilance potřeby plynu je sestavena podle jednotlivých odběratelských skupin – obyvatel-
stvo a ostatní odběr pro odběratele plynu pouze ve městě Zlaté Hory a místní části Rožmitál, v 
ostatních místních částech se s plynofikací  trubním rozvodem plynu neuvažuje. 

     Obyvatelstvo – roční a maximální hodinová potřeba plynu pro obyvatelstvo jsou stano-
veny  metodou  specifických potřeb podle směrnice č. 17 Severomoravské plynárenské a.s. 
Ostrava (obec do 5 000 obyvatel – 0,15 a 0,9 m3h-1 byt). Předpokládá se, že  ve Zlatých 
Horách bude plynofikováno cca 90 % bytů,  tj. 1350 bytů, spolu s cca 90 objekty druhého 
bydlení.  Bilančně  se uvažuje  s využitím  plynu pro  vaření u 510 bytů v BD a plnou ply-
nofikací (vaření, ohřev TUV a vytápění) u 840 bytů v BD a RD. 

Ostatní odběr – v  této kategorii jsou zahrnuty potřeby pro otop vybavenosti a podnikatel-
ských aktivit (maloodběr, střední odběr). Odběry v této kategorii jsou stanoveny orientačně 
jako 30% podíl bytového odběru. Pro blíže nespecifikované odběry se uvažuje s rezervou 100 
m3 h-1, resp. 200 tis.m3 rok-1. 

 

 

 

Bilance potřeby zemního plynu k r. 2025 je uvedena v následující tabulce: 

 
Zlaté Hory 

 
Měrná potřeba plynu Potřeba plynu 

Druh odběru [m3 h-1 ] [m3 rok-1 ] [m3 h-1] [tis. m3rok-1] 
Obyvatelstvo - byty 

BD+RD (vaření, otop, TUV) – 
840 bytů 

 
0,9 

 
3 000 

 
756 

 
2 520 

Obyvatelstvo – byty 
BD (vaření) – 510 bytů 

 
0,15 

 
100 

 
77 

 
50 

Druhé bydlení 
90 objektů 

 
0,50 

 
1 000 

 
45 

 
90 

Ostatní odběr 
(orientační odhad) 

   
1 300 

 
2 600 

Rezerva   100 200 

Odběr  z místní sítě - celkem 
 

  
2 278 5 460 

Z celkové bilance potřeby plynu vyplývá, že pro město Zlaté Hory nutno z místní sítě vý-
hledově zajistit cca 5,5 mil. m3 zemního plynu, zimní hodinové maximum dosáhne cca 2 280 
m3 h-1. 

 

c) Návrh řešení 

VTL plynovody a RS – VTL plynovod Krnov – Jeseník postavený v letech 1967-68 do-
sáhne své fyzické životnosti a bude pravděpodobně nahrazen novým plynovodem, v dimen-
zi DN 300, vedeným souběžně s původní trasou.  
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Pro zásobování města zemním plynem budou využity stávající RS 1 a RS 2 s tím, že RS 2 
bude rekonstruována na výkon 2 500 m3h-1 a opatřena středotlakým výstupem pro špičko-
vou dodávku cca 1 000 m3 h-1. Pro dodávku plynu do navrhované středotlaké plynovodní sítě 
se dále navrhuje výstavba nové regulační stanice plynu RS 3 v jižní části města, s výkonem 
cca  1 000 m3h-1. V případě plynofikace fy Velobel s.r.o. bude RS 1 opatřena středotlakým 
výstupem s výkonem cca 300 m3h-1.  Navržený systém zásobování plynem zaručuje bezpeč-
nou dodávku zemního plynu k r. 2025 s dostatečnou kapacitní rezervou.  

     Místní plynovodní síť – ve městě Zlaté Hory bude plynovodní síť provozována jako 
kombinovaná, v tlakových úrovních do 0,3 MPa (STL – středotlak) a 2,3 kPa (NTL – aíz-
kotlak).  

      Další rozvoj plynofikace ve Zlatých Horách je orientován především na dodávku 
plynu ze středotlaké plynovodní sítě. Navržená středotlaká plynovodní síť umožní plyno-
fikaci  uhelné kotelny fy Goldberg textil a.s. a nové obytné výstavby v jihovýchodní části 
města. Dodávku plynu do středotlaké sítě bude zajišťovat především nová RS 3 s propoje-
ním na RS 2 páteřním plynovodem DN 90, které zajistí potřebnou provozní jistotu. Z pá-
teřní větve budou napojeny také dva uliční pásmové regulátory (u školy a v jižní části měs-
ta) pro tlakovou injektáž nízkotlaké sítě. V případě plynofikace fy Velobel s.r.o. je nutno 
stávající nízkotlakou přípojku nahradit středotlakým plynovodem. 

      Rozšíření nízkotlaké sítě je navrženo pro novou zástavbu v severovýchodní části měs-
ta a pro plynofikaci místní části Rožmitál. Dodávku do sítě NTL bude zajišťovat přede-
vším RS 1,  částečně RS 2 a RS Léčebna, pro zlepšení tlakových poměrů v NTL síti budou 
provedeny  rekonstrukce dílčích úseků plynovodní sítě NTL osazeny uliční regulátory 
STL/NTL. 

     Nové plynovodny STL a NTL se navrhují z trubek lPE – těžká řada v návaznosti na 
stávající plynovodní síť tak, aby NTL plynovody bylo možno výhledově převést na středo-
tlaký provoz. 

     Vedení plynovodů podél  místních komunikací v nových lokalitách výstavby se dopo-
ručuje sdružovat s ostatními inženýrskými sítěmi do společné trasy v šířce 120 – 150 cm 
od hranice oplocení. Celková konfigurace plynovodní sítě je zřejmá z grafické části doku-
mentace. 

 
d) Vliv na životní prostředí 

Plynárenská zařízení jsou uložena v zemi a svým provozem životní prostředí zásadně neo-
vlivňují. K zajištění spolehlivého provozu, k zamezení nebo zmírnění účinků havárií plyno-
vých zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob je nutno respektovat bezpečnostní 
pásma (BP) a ochranná pásma (OP) VTL plynovodů a ochranné pásmo  STL a NTL plynovo-
du ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Bezpečnostním a ochranným  pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor vymeze-
ný svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti  od jeho půdorysu, u RS pak od 
půdorysu na všechny strany:                                                                                                                                                                                                       
                       BP  OP  
         pro VTL plynovod do DN 250   20 m  4 m 
                          VTL plynovod do DN 100   15 m  4 m 
            pro STL a NTL  plynovody      -  1 m             
                  
                    pro regulační stanice VTL                   10 m  4 m 
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7.8.3.3 Zásobování teplem 

a) Současný stav     

     Území  Zlatých Hor leží podle ČSN 06 0210 – mapy oblastí nejnižších venkovních teplot v 
místě s oblastní výpočtovou teplotou  tex =  - 180 C. Počet dnů topného období pro tem = 13o C 
(tem - střední denní venkovní teplota pro začátek a konec topného období) je 265, střední ven-
kovní teplota za otopné období tes = 2,5oC. Obytné území města Zlaté Hory se rozkládá v 
nadmořské výšce 390 - 440 m.  

     Centralizované zásobování teplem (CZT) – významnějším tepelným zdrojem v území je 
centrální výtopna Zlaté Hory provozovaná a.s. Služby města Zlatých Hor. Zdrojem tepla 
jsou dva parní kotle s výkonem a – 4 t páry h-1 (2 x 2,5 MW) na spalování biomasy (dřevní 
štěpky) s výstupem páry na parní turbinu s výkonem 150 kWe. Teplovodní část kotelny je 
tvořena zařízením pro úpravu vody, oběhovými čerpadly, zabezpečovacím, vyrovnávacím a 
doplňovacím zařízením. Distribuce  tepla je zajištěna bezkanálovým teplovodním dvoutrub-
kovým rozvodem z předizolovaného potrubí, s parametry teplonosného média 105/600 C. 
Vlastní napojení  jednotlivých objektů je provedeno objektovými předávacími stanicemi 
(OPS) ve kterých se  upravuje teplota topné vody v závislosti  na venkovní teplotě a připravu-
je teplá užitková voda (TUV). Z teplovodního rozvodu je na sídlišti   napojeno 20 objekto-
vých předávacích stanic (OPS), které zásobují teplem a TUV cca 510 bytů a objekty Základní 
školy a Domu s pečovatelskou službou s celkovou potřebou tepelného příkonu 3,06 MW. 

Decentralizované zásobování teplem – pro byty v BD jsou ve městě dále provozovány 
tři domovní plynové  kotelny (Polská 722, Sad  pionýrů 433 a 751), které zásobují celkem 
66 bytů. 

     Dalšími zdroji tepla v území jsou kotelny Velobel s.r.o. (2,59 MW, palivo  HU tříděné), 
Goldberg textil a.s  (2,3  MW,  palivo  HU tříděné), Slezský  kámen (0,49 MW, palivo koks) a 
4 kotelny Sanatoria EDEL (celkový výkon 1,1 MW,  palivo plyn). Dřívější kotelna Ondřejo-
vické  strojírny (0,4 MW) byla zrušena a nahrazena plynovými kotelnami pro jednotlivé ob-
jekty a plynovými infrazářiči. 

Pro ostatní zástavbu ve městě a ostatních sídlech je charakteristický decentralizovaný způ-
sob vytápění s individuálním vytápěním rodinných domů a samostatnými domovními kotel-
nami pro objekty vybavenosti a podnikatelských aktivit. Plyn k otopu využívá cca 640  odbě-
ratelů, z toho 548  domácností. Vytápění elektrickou energií je realizováno v 50 bytech pře-
vážně v RD a některých rekreačních objektech. 

 
c) Návrh  řešení 

Centralizované zásobování teplem (CZT) – návrh na rozšíření CZT vychází z dokumen-
tace Studie napojení dalších objektů na centrální výtopnu (Tenza a.s., červen 2006), varianty 
1, která uvažuje rozšíření CZT napojením objektů Zdravotního střediska, Domova důchodců, 
ZUŠ, MŠ Beruška, MŠ Nádražní, Požární zbrojnice, Pošty a Kina s celkovou potřebou tepel-
ného příkonu pro vytápění a přípravu TUV ve výši 1,96 MW. 

Nové teplovodní rozvody budou provedeny bezkanálovou technologií z předizolovaného 
ocelového potrubí v dimenzích 2 x DN 25 – 100. Nové objekty budou napojeny prostřednic-
tvím OPS, vybavených ekvitermní regulací a oběhovými čerpadly. 
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Decentralizované zásobování teplem – pro ostatní stávající a navrženou zástavbu se uva-
žuje s decentralizovaným způsobem vytápění, tj. s individuálním vytápěním RD a objektů 
druhého bydlení a samostatnými kotelnami pro objekty bytových domů, vybavenosti a podni-
katelských aktivit. V palivo-energetické bilanci je preferováno využití zemního plynu, bioma-
sa  (dřevní  hmota) a elektrická energie budou plnit funkci doplňkového topného media. 

Bilančně se uvažuje s rozšířením využití zemního plynu pro 90 % bytů v BD a RD, tj. pro 
cca 840 bytů, dále pro cca 90 objektů druhého bydlení, část objektů vybavenosti a podnikatel-
ských aktivit.  

Navržený výkon trafostanic umožní realizovat různé způsoby elektrického vytápění pro   
80 bytů v RD a část objektů druhého bydlení. Zásadně se doporučuje využívat smíšeného 
elektrického vytápění (přímotopné v kombinaci s akumulací), spolu s nasazením různých typů 
tepelných čerpadel.  

Z obnovitelných zdrojů energie lze pro rodinnou zástavbu v širším měřítku uvažovat s roz-
šířením pasivního i aktivního využití solární energie, jejíž přeměna na tepelnou energii, 
příp. elektrickou energii v solárních kolektorech nebo fotovoltaických článcích je z hledis-
ka životního prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem výroby tepelné a elektrické 
energie.  

 
 
 
 
d) Vliv na životní prostředí  

Pro zajištění spolehlivého provozu, ochraně života, zdraví a majetku je nutno v řešeném 
území respektovat ochranná pásma (OP) pro výrobu a rozvod tepelné energie včetně stanic 
určených ke změně parametrů teplonosné látky stanovená podle § 87, zák. č. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (Energetický zákon). 

                 ochranné pásmo   
       tepelné rozvody                          2,5 m na obě strany od okraje zařízení  

 
 

7.8.4 Elektronické komunikace 

a) Telekomunikace 

Podle jednotné telekomunikační pevné sítě provozované a.s. Telefónica O2 Czech Re-
public město Zlaté Hory včetně místních částí (mimo Rejvíz) telekomunikačně přísluší do 
atrakčního obvodu digitální telefonní ústředny (RSU) Zlaté Hory, jako součást tele-
fonního obvodu (TO – 58) Olomoucký kraj.  
Telefonní účastníci v území jsou napojeni na digitální ústřednu Zlaté Hory prostřednictvím 
účastnické přístupové sítě (ÚPS), která je po celkové rekonstrukci úložnými a závěsnými 
kabely v dobrém technickém stavu, včetně rezervy pro další zákaznická napojení. Telefon-
ní ústředna má dostatečnou kapacitu pro současný provoz s možností dalšího rozšíření.  

Napojení na řídící ústřednu v Jeseníku (HOST Jeseník) je provedeno přenosovou sítí 
Telefónica O2 a.s. – dálkovým optickým kabelem. Místní část Rejvíz je přímo napojena na 
řídící ústřednu v Jeseníku prostřednictvím optické aktivní sítě. Propojením HOST Jeseník 
na vyšší síťovou úroveň (tranzitní a mezinárodní ústředny) je zajištěn styk se 14 TO 
v České republice a mezinárodní telefonní styk s cca 225 evropskými i zámořskými státy.  
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Prostřednictvím telekomunikačních služeb a.s. Telefónica O2 Czech Republic a cca 10 dal-
ších operátorů na pevné sítí je v řešeném území zajišťován místní, meziměstský a mezinárodní 
telefonní styk spolu s dalšími službami jako je přenos dat, šíření internetu a televizních pro-
gramů. Dostupné jsou rovněž všechny služby nabízené operátory mobilních sítí v systému 
GSM – O2, T – Mobile a Vodafone. 

Řešeným územím procházejí trasy dálkových optických kabelů (DOK) přenosové sítě 
a.s. Telefónica O2.  
 

b) Radiokomunikace 

Pokrytí území televizním signálem – řešené území je pokryto televizním signálem ČT1, 
TV Nova z televizního vysílače Jeseník Praděd a televizního převaděče Zlaté Hory. Provozo-
vatelem těchto zařízení jsou České radiokomunikace a.s.  

 

Pokrytí území rozhlasovým signálem – území je  v pásmu AM – DV a SV pokryto roz-
hlasovým signálem z vysílačů: 

Ostrava , Svinov – v pásmu SV – 639 kHz  
Prostějov, Dobrochov – v pásmu SV – 954 kHz  
Uherské Hradiště, Topolná – v pásmu DV – 270 kHz  

 
Území je dále pokryto rozhlasovým signálem v pásmu FM – VKV z rozhlasového vysílače 

Jeseník – Praděd. Digitální rozhlasové vysílání bude možno zachytit na televizním kanále 
vysílající program multiplexu 1. 

Mobilní telefonní síť – v území jsou provozovány základnové převodní stanice 
(BTS) operátorů mobilní sítě: 

T – Mobile (3 x TMO – Sokolská 278, Biskupská kupa, Rejvíz – Orlí vrch) 
O2 (4 x O2 – Sokolská 277, Ondřejovice, Rejvíz – Orlí vrch, Příčná) 
Vodafone (2 x VDF – Sokolská 293, Ondřejovice). 

Radioreléové spoje – tyto spoje jsou určeny pro přenos televizní a rozhlasové modulace a 
přenos telefonních hovorů. Nad územím Zlatých Hor procházejí dva radioreléové spoje, je-
jichž provozovatelem je a.s. Telefónica O2.  
 

     Podmínky pro  rozvoj komunikačního provozu budou řešeny výběrem z aktuální nabíd-
ky operátorů na pevné, bezdrátové a mobilní síti. V případě pevné sítě Telefónica O2 bude 
nabídka telekomunikačních služeb řešena na volné kapacitě digitálních ústředen Zlaté Ho-
ry a Jeseník, s případným rozšířením na požadovanou potřebu, bez nároku na nové plochy, 
spolu s postupným rozšířením  účastnické  přístupové sítě pro navrhovanou zástavbu. 

K ochraně podzemních komunikačních zařízení (DOK, ÚPS) je nutno respektovat ochran-
né pásmo ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (1,5 m po stranách krajního vedení).  
 
 

7.8.5 Likvidace komunálních odpadů  

   Likvidace komunálních odpadů představuje významný ekonomický a mnohdy i územní a 
ekologický problém měst a obcí. Jedním ze základních dokumentů a nástrojů  v oblasti odpa-
dového hospodářství je Plán odpadového hospodářství (POH ČR), na který navazuje  Plán 
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odpadového hospodářství Olomouckého kraje, vydaný ve formě obecně závazné vyhlášky 
Olomouckého kraje č. 2/2004 ze dne 17. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část  Plánu od-
padového hospodářství Olomouckého kraje. 

Plán odpadového hospodářství původce odpadů zpracovávají ze zákona původci odpadů, 
kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního od-
padu. Město Zlaté Hory má plán odpadového hospodářství zpracován v rámci širšího sdružení 
obcí. 

Stávající zařízení pro nakládání s odpadem v SO ORP Jeseník (podle ÚAP Jeseník) 

Oprávněná     
osoba  

Adresa           
provozovny  

Obec Kódy zařízení Povolené  
odpady 

Služby města 
Zlatých Hor, 
a.s. 

Enenklova 
zmola 700m od 
města po 
Nádražní ulici 
 

Zlaté Hory Ukládání na 
úrovni nebo 
pod úrovní 
terénu 
 

široké spektrum 
odpadů 
pozn. provoz 
skládky byl již 
ukončen 

Služby města 
Zlatých Hor, 
a.s. 

Ul. Palackého Zlaté Hory Sběrný dvůr široké spektrum 
odpadů 
 

Zdroj: Databáze zařízení pro nakládání s odpadem – Krajský úřad Olomouckého kraje 

     Dle ÚAP SO ORP Jeseník se v řešeném území nachází několik starých zátěží: 

- Odkaliště Rudné doly 
- Benzina a.s., ČSPH Zlaté Hory 
- Velobel s.r.o. 
- Velamos, skládka Zlaté Hory 
- Zlaté Hory, skládka TKO. 

     Likvidaci komunálních odpadů (komplexní nakládání s odpady) v řešeném území pro-
vádějí Služby města Zlatých Hor, a.s. Odpady jsou ukládány na skládku v Supíkovicích.    

     V územním plánu je navržena v prostoru ukončené skládky plocha pro vybudování 
kompostárny (plocha č. Z-P14). 

 

7.8.6 Zvláštní zájmy 

Řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany ČR dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů. Jde o zájmové území elektronického komunikačního zařízení. 

V tomto území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska ČR - Ministerstva obrany, zastoupeného Vojenskou ubytovací a sta-
vební správou Brno: 

- výstavba větrných elektráren a základnových stanic mobilních operátorů 
- stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více nad terénem 
- veškeré rozsáhlé územní změny (výstavba průmyslových zón, zalesnění, těžba atd.) 
- výstavba zdrojů elektromagnetického záření 10 KHz-100GHz 
- velké vodní plochy 
- rozsáhlé stavby s kovovou konstrukcí (výrobní haly, sklady). 
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Na celém řešeném území je dále zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolo-
vání níže uvedených druhů staveb dle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Vydat územní rozhodnutí a povolit 
níže uvedené stavby lze jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, pro-
střednictvím Vojenské ubytovací a stavební správy Brno:  

− výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a 
III. t řídy  

− výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  
− výstavba  a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  
− výstavba vedení VN a VVN  
− výstavba větrných elektráren  
− výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemet-

rická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice) 
− výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  
− výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky).  

 

 

 

7.9. Územní systém ekologické stability  

7.9.1 Úvod 

Součástí Územního plánu Zlaté Hory je vymezení místního územního systému ekologické 
stability (ÚSES) ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Cílem ÚSES je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich typic-
kých (reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto sys-
tému má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých 
společenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj 
stav v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu 
stavu. Tuto funkci má zajistit ÚSES sítí ekologicky významných částí krajiny, které jsou 
účelně rozmístěny na základě funkčních a prostorových podmínek a reprezentací pro krajinu 
typických stanovišť formou biocenter o daných velikostních a kvalitativních parametrech, 
propojených navzájem prostřednictvím biokoridorů. Ty mají také stanoveny velikostní a kva-
litativní parametry. Vzájemné propojení dává obecné podmínky pro migraci organismů v po-
dobných životních podmínkách. Obdobné přírodní podmínky jsou rozlišeny skupinami typů 
geobiocénů (STG).  

Územní systém ekologické stability má základní prvky: 

Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umož-
ňuje dlouhodobou (co možná trvalou) existenci druhů nebo společenstev původních druhů 
planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a jejich genových zdrojů. 

Biokoridor  je část krajiny, která propojuje mezi sebou biocentra způsobem umožňujícím 
migraci organismů, i když pro jejich rozhodující část nemusí poskytovat trvalé existenční 
podmínky. Pod pojmem "migrace" se zahrnuje nejen pohyb živočišných jedinců, pohyb rost-
linných orgánů schopných vyrůst v novou rostlinu, ale i o výměnu genetické informace v 
rámci populace, o přenos pylu, živočišných zárodků apod. 
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Podle významu skladebných prvků (biocenter a biokoridorů) se dělí ÚSES na nadregionál-
ní, regionální a lokální. Součástí nižší hierarchické úrovně se přitom v daném území stávají 
všechny skladebné prvky hierarchické úrovně vyšší, a to jako jejich opěrné body a výchozí 
linie. 

 

 
7.9.2 Velikosti skladebných součástí ÚSES 

Parametry navrženého ÚSES: 

• pro lesní společenstva 

lokální biokoridor  – maximální délka je 2 000 m, minimální šířka 15 metrů, možnost přeru-
šení na 15 metrů; 

lokální biocentrum – minimální výměra 3 ha tak, aby plocha s pravým lesním prostředím 
byla 1 ha (šířka ekotonu je asi 40 metrů); 

regionální biocentrum – minimální výměra pro lesní společenstva 3. a 4. vegetačního stupně 
je 20 ha, u oligotrofních stanovišť 15 ha, pro lesní společenstva 5. 
vegetačního stupně 25 ha, resp. 20 ha u oligotrofních stanovišť, pro 
lesní společenstva 6. vegetačního stupně 40 ha, na troficky chud-
ších lze snížit minimální výměru na 30 ha; 

regionální biokoridor  – je složen z jednoduchých regionálních biokoridorů o maximální dél-
ce 700 metrů a minimální šířce 40 metrů a vložených lokálních bio-
center 

nadregionální biokoridor – má vymezenou osu (v parametrech regionálního biokoridoru) a 
ochrannou zónu (max. 2 km od osy koridoru na obě strany) 

nadregionální biocentrum – minimální velikost nadregionálního biocentra je 1 000 ha, ve 
kterém musí plošně převažovat ekosystémy pro daný bioregion 
typické (reprezentativní) 

• pro mokřadní společenstva 

lokální biokoridor  – maximální délka je 2 000 m, minimální šířka tok a jeho břehy 
regionální biokoridor  – maximální délka je 1 000 m; přerušení je možné na max. 100 m sta-

vební plochou, 150 m ornou půdou a 200 m ostatními kulturami. 

Prvky ÚSES nebo jejich části, které jsou mimo lesní pozemky nebo bez dřevinných poros-
tů (chybějící a neexistující) jsou vymezeny v minimálních parametrech. Větší výměry biocen-
ter jsou ponechány pro snadnější upřesnění v lesních hospodářských plánech a lesních hospo-
dářských osnovách. Další upřesnění systému bude provedeno při zapracovávání ÚSES do 
lesního hospodářského plánu (LHP). Prvky územního systému ekologické stability by v lesích 
měly být ve fázi projektu (vypracování LHP nebo lesní hospodářské osnovy) vymezeny hra-
nicemi trvalého rozdělení lesa, popř. parcelami nebo jinými liniemi, podél nichž lze trvalé 
rozdělení lesa vést. V celcích zemědělského hospodaření může být rozsah a přesné vymezení 
ÚSES upraveno v průběhu komplexních pozemkových úprav.  

 

 

7.9.3 Hospodaření na území vymezeném pro ÚSES 

Cílovými lesními porosty ÚSES by měly být v nejnižších polohách nivy toků olšové jase-
niny a jilmové jaseniny s klenem, bukem a vrbou, v ostatních polohách bučiny a ve výše po-
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ložených polohách smrkové bučiny a smrčiny. K realizaci ÚSES doporučujeme použít širší 
dřevinnou skladbu specifikovanou detailněji v projektech ÚSES podle druhového složení 
podrostů a půdních map. 

 V lesních prvcích ÚSES by ve vymezených porostech mělo být preferováno minimál-
ně podrostní hospodaření nebo výběrné hospodářství, při nedostatku zmlazených cílových 
dřevin tyto uměle vnášet. Obmýtí a obnovní dobu je možno ponechat beze změny, zvýšit by 
se mělo zastoupení cílových dřevin tak, aby v průměru bylo dosaženo zastoupení minimálně 
50 %, tzn., aby porosty tvořící biokoridor byly hodnoceny stupněm ekologické stability 4. Pro 
lokální biocentra vymezená na lesní půdě platí, že u bukových porostů by měl být dodržován 
požadavek podrostního hospodaření s předsunutými prvky pro umělé zalesnění chybějícími 
dřevinami přirozené druhové skladby, především tedy buku jako hlavní dřeviny a dále přimí-
šeně až vtroušeně jedle, klenu, smrku, modřínu a lípy. Stávající smrkové porosty obnovovat 
holosečně, popřípadě rovněž podrostně. U porostů, které nejsou kvalitní a u nichž není žádou-
cí další zmlazení, uvažovat i o případném snížení obmýtí o 10 let. Clonnou obnovu využít jen 
při nižším počátečním zastoupení buku. Ideálním cílem hospodaření v porostech tvořících 
lokální biocentra je les s druhovou a věkovou skladbou blízkou přirozené. Při zakládání prvků 
ÚSES na orné nebo jiné nezalesněné půdě využít ve velké míře meliorační dřeviny – keře a 
stromy. 

Při přeměnách druhové skladby v biocentrech a biokoridorech by mělo platit, že sazenice 
mají být nejen odpovídající druhové skladby, ale i místní provenience a z odpovídajícího 
ekotopu. 

     Hospodaření v lesních biokoridorech navržených mimo lesní půdu a v břehových poros-
tech podél toků je dáno především jejich malou šířkou, a proto je zde nutné počítat s obnovou 
pouze přirozenou, popř. jednotlivým nebo skupinovým výběrem. 

Na plochách chybějících biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření, 
které by nezhoršilo stávající stav, tzn., že na zaujatých pozemcích vymezených pro ÚSES 
nelze např. budovat trvalé stavby, trvalé travní porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat ná-
rosty nebo jednotlivé stromy apod. Přípustné jsou pouze ty hospodářské zásahy, které mají za 
důsledek ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu (např. zatravnění orné půdy, výsad-
ba břehových porostů, zalesnění). 

     Pro realizaci chybějících částí a změnu ve stávajících částech ÚSES nebyl dosud jasně 
stanoven finanční postup a státní dotace na realizaci ÚSES. I z těchto důvodů je respektována 
minimalizace na rozsah biocenter a biokoridorů. 

Základem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru lesních po-
rostů a lesních pásů, pro zachování lučních stanovišť s bohatou květenou zvlášť chráněných 
druhů rostlin je systém doplněn i řetězem lučních biokoridorů a biocenter. 

 

 

7.9.4 Koncepce  návrhu  územního  systému  ekologické  stability krajiny 

Vymezení nadregionálního ÚSES je do územního plánu zapracováno podle Zásad územní-
ho rozvoje Olomouckého kraje. Do nadregionálních biokoridorů byla dle metodiky vložena 
lokální biocentra. V řešeném území se vyskytují všechny tři úrovně prvků ÚSES.  
 
Nadregionální úroveň tvoří: 

- nadregionální biocentrum 2010 Rejvíz, mezofilní bučinné a rašelinné 
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- nadregionální biokoridor K 86, s mezofilní bučinnou osou, vedený řešeným územím 
od severozápadu k jihu ve směru na Heřmanovice; do něj jsou vložena dvě regionální 
biocentra – OK 12 Pod Bleskovcem, mezofilní bučinné a 1640 Dolní Údolí, mezo-
filní bučinné a vložená lokální biocentra 

 
Regionální úroveň tvoří: 

- regionální biokoridor  RK 911, vedený z RBC 1640 Dolní Údolí napříč údolím Oleš-
nice v Horním Údolí k východu do regionálního biocentra 1641 Zámecký vrch, dále 
pokračuje jako regionální biokoridor  RK 912 do regionálního biocentra 422 Bis-
kupská kupa a z tohoto RBC dále k severu jako regionální biokoridor RK 913 a 
k východu jako regionální biokoridor  RK 914 

- regionální biokoridor OK 56 vedený z NRBC 2010 Rejvíz jihovýchodním směrem 
- regionální biokoridor OK 57 vedený z NRBC 2010 Rejvíz do regionálního biocen-

tra OK 45 Ovčácký vrch a dále směrem k severu; v územním plánu je tento regio-
nální biokoridor vymezen v úseku mezi NRBC 2010 Rejvíz a LBC N10 v souladu 
se ZÚR OK, tzn. že prochází mezi východním okrajem zástavby Rejvízu a Starým 
Rejvízem; v územním plánu je pro vedení RBK OK 57 vymezena také alternativní 
trasa, vedená vhodněji převážně lesními porosty v jižní části Starého Rejvízu; tato tra-
sa bude zapracována do připravované Aktualizace č. 2 ZÚR OK 

- regionální biokoridor OK 58 vedený po hranici České republiky a Polska po toku 
Olešnice 

 
Lokální úroveň tvoří: 

biocentra a biokoridory na živinami obohacených stanovištích, vlhkých a mokřadních: 
– L2 až  L6 z nadregionálního biokoridoru K 86 po toku Javorné až k zaústění do Oleš-

nice, kde se napojuje do RBK  OK 46 (R49) 
– L41 až L44 po toku Olešnice až do RBK  OK 57 (R42) 

 
biocentra a biokoridory na normálně živných a středně vlhkých stanovištích: 

– LBK  L1  propojuje nadregionální biocentrum 2010 Praděd s NRBK  K 86 do vlo-
ženého lokálního biocentra N4 

– L7 až L11 vychází z NRBK K 89 (N2) a vede po svazích nad údolnicí Javorné 
k severovýchodu a pak na území sousední obce, je také prostřednictvím L12 napojen 
na RBK OK 46 

– L13 až L24 vedoucí z RBC 1641 Zámecký vrch (R17),  vedený východně od zástav-
by Zlatých Hor obloukem k severu; pak se stáčí k východu až jihu východně od zá-
stavby Zlatých Hor a napojuje se zde do RBC 422 Biskupská kupa (R5), z něj vy-
chází ještě napojení území Polska L26 až L30 a posílení napojená na RBK 913 (R1) 

– L31 až L33 - další propojení z RBC 1641 Zámecký vrch (R17) k východu do RBK 
RK 912 (R9) 

– L34 až  L36 se odpojuje z RBK  RK 912 u východní hranice Zlatých Hor a vede 
k jihu do území Heřmanovic 

– L37 - další napojení z RBK  RK 912 k jihu do území Heřmanovic 
– L38 až L40 z území Heřmanovic k severu do RBK  RK 911 (R23) 
– L45 propojuje dva regionální biokoridory  OK 57 (R38) a RK 911 (R21) napříč přes 

údolí Olešnice v Dolním Údolí 
– L46 až L48 posilující vzájemné propojení NRBK K 89 (N7) a RBK  OK 57 (R44) 
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– L49 až L55 vedený v jižní polovině území Horního Údolí z NRBK  K 86 (N19) 
z údolnice Černé Opavy lesními komplexy do NRBC 2010 Rejvíz, s dalšími připoje-
ními na území Heřmanovic k jihu L56 až L61 

– L62 až L63 rovněž připojující NRBK  K 89 do území Heřmanovic; 
– L64 napojuje lokální úroveň L14 na RBK  OK 57 (R41). 

 
Označení 
prvku 

Funkce, 
funkčnost,            
název 

STG Rozměr 
ha 
m 

Charakter ekotopu Cílové společenstvo, 
návrh opatření 

nadregionální úroveň  
N1/Seč  nadregionální biocentrum 2010 Rejvíz, rašelinné, mezofilní bučinné 

NRBC 
funkční 

5-6 A, 
AB 
4,5b 
 
 

(397,8) 
ha 

komplexy lesů pře-
vážně na ochuzených 
stanovištích, bory, 
smrčiny, NPR Rejvíz 

lesní, rašeliniště 
 

 
 nadregionální biokoridor K 86, cílové ekosystémy: mezofilní bučinné (8,4 km) 
N2 LBC  

nefunkční 
5B3a 6,0 ha mladší smrčiny s bu-

kem 
lesní – jedlová bučina 
 

N3  NRBK 
funkční 

5B3a 530 m smrkové a bukové lesy posílení buku 
v porostech 

N4 RBC OK12, mezofilní bučinné 
RBC 
funkční 

5AB,
B3,2 
4A3a 

52 ha smrkové, částečně    
bukosmrkové lesy 
s klenem, borovicí, 
jedlí 

 

N5 NRBK 
funkční 

5A,A
B3a 

650 m smrkové a bukové lesy posílení buku                        
v porostech 

N6 LBC 
nefunkční 

5A,A
B3a 

11,3 ha převážně smrkové                
a bukové lesy 

posílení buku                          
v porostech 

N7 NRBK 
funkční 

5A,A
B3a 

530 m převážně smrkové              
a bukové lesy 

posílení buku, jedle  

N8 LBC 
nefunkční 

5AB,
B3a 

7 ha smrkové porosty,             
mladé porosty 

změna druhové skladby 

N9 NRBK 
funkční 

5B3a; 
5BC4 

530 m lesy s převahou smrku 
monokulturní 

posílení přirozené                
druhové skladby 

N10 LBC 
nefunkční 
 

5AB,
B3a 

6,1 ha lesy s převahou smrku 
monokulturní 

změna druhové skladby 

N11 NBK 
 

5-
6AB,
B3a 

670 m lesy s převahou smrku 
monokulturní 

změna druhové skladby 

N12 RBC 1640 Dolní Údolí, mezofilní bučinná stanoviště 
RBC                       

nefunkční 
6AB2 
6A,A
B3; 
5AB3 

41,9 ha lesy s převahou smrku 
monokulturní 

změna druhové skladby 
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N13 NRBK 
funkční 

5B3a 340 m lesy s převahou smrku 
monokulturní 

změna druhové skladby 

N14 LBC                          
nefunkční 

5B3a 4,6 ha smrková kmenovina změna druhové skladby 

N15 NRBK                 
částečně               
chybějící 

5B3a 440m smrkové lesy, louky zalesnění, změna                 
druhové skladby lesa 

N16 LBC                     
nefunkční 

5B3a 4,1 ha smrková kmenovina změna druhové skladby 

N17 NRBK                
funkční 

5B3a 
5B,B
C4 

670 m smrková kmenovina změna druhové skladby 

N18 LBC                     
nefunkční 

5B3a 
5BC5
a 

8,9 ha lesy s převahou smrku 
monokulturní 

změna druhové skladby 

N19 NRBK            
funkční 

5AB3
a 

560 m smrková kmenovina změna druhové skladby 

N20 LBC                               
nefunkční 

5B3a 8,6 ha smrková kmenovina změna druhové skladby 

 
 
regionální úroveň 
regionální biokoridor 913, mezofilní bučinný 
R1 LBC funkční 3B3 3,1 ha bukové a dubové lesy  
R2 RBK funkční 4AB3 375 m bukové a dubové lesy  
R3 LBC funkční 4B3a 5,2 ha bukové a dubové lesy  
R4 RBK funkční 4,5B3 630 m bukové a smrkové lesy  
regionální biocentrum 422 Biskupská kupa, mezofilní bučinné 
R5 RBC funkční 5B3 

5BC3 
53,8 ha smíšené lesy, buk, 

smrk,  
 

regionální biokoridor  912, mezofilní bučinný 
R6 RBK funkční 4B3 

4BC3 
540 m převážně listnaté lesy, 

hlavně buk 
 

R7 LBC funkční 4B3 
4BC3
4 
5B3 
 

3,9 ha listnaté a smrkové lesy změna druhové skladby 
v současných smrčinách 

R8 RBK funkční 5B3 685 m převážně smrkové lesy změna druhové skladby 
R9 LBC                         

nefunkční 
5B3 5,5 ha listnaté a mladší             

smrkové porosty 
změna druh. skladby             
ve smrčinách 

R10 RBK funkční 5BC3
a 
5B3 

810 m křižuje pásové lesní 
seče – listnaté                       
a smrkové porosty 

omezování smrkových 
porostů a jejich převod 

R11 LBC funkční 5B3 7,9 ha převážně listnaté                 
bukové lesy,                          
část smrčina 

postupná změna                   
druhové skladby smrčin 
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R12 RBK funkční 4B3 
5B3 

940 m převážně porosty              
smrčin 

změna druhové skladby 

R13 LBC funkční 4B3 6,3 ha listnaté bukové lesy, 
část smrčina 

změna druhové skladby  
ve smrčinách 

R14 RBK funkční 5B3a 450 m většinou smrkové 
monokultury 

změna druhové věkové 
skladby lesa 

R15 LBC                         
nefunkční 

5AB3 
5AB3 
6A3 
5BC3 

20,1 ha zčásti smrkové 
monokultury, zčásti 
bučiny 

změna druhové skladby  
ve prospěch buku 

R16 RBK  5A,A
B3 
4BC4 

870 m převážně smrkové            
monokultury 

změna druhové skladby 

regionální biocentrum 1641 Zámecký vrch, mezofilní bučinné 
R17 RBC funkční 5AB3; 

5BC3 
5B3 

50 ha zčásti smrkové  
monokultury, zčásti 
bučiny 

změna druhové skladby  
ve smrčinách  

regionální biokoridor 911, mezofilní bučinný 
R18 RBK funkční 5B3 380 m převážně smrkové lesy změna druhové skladby 

– změna na bučiny 
R19 LBC                    

nefunkční 
5B3 9,5 ha smrkové monokultury změna druhové skladby 

R20 RBK funkční 5B3 350 m smrkové monokultury změna druhové skladby 
R21 LBC                   

nefunkční 
5B3 5,7 ha smrčiny, mladé lesy změna druhové skladby 

R22 RBK funkční 5A, 
AB3 

700 m smrkové lesy změna druhové skladby 

R23 LBC částečně 
funkční 

5AB,
B3 

5,7 ha listnaté a smrkové  
porosty 

v části změna druhové 
skladby 

R24 RBK částečně 
chybějící 

5B3 210 m křižuje údolnici             
Olešnice v H. Údolí, 
smrkové lesy, louky 

dosadba lesa, změna 
druhové skladby 

R25 LBC částečně 
funkční 

5B3 3,1 ha listnaté a smrkové  
porosty 

v části změna druhové 
skladby 

R26 RBK funkční 5B3 530 m převažují smrkové  
monokultury 

změna druhové skladby 

regionální biokoridor OK 56 NRBC 010-hranice kraje MSK, vodní nivní 
R27 RBK funkční 5AB4

5 
5BC4 

600 m okraje lesních porostů, 
smrčin, louky 

nivní (vodní, luční,              
lesní) 

R28 LBC funkční 5AB4 
5C5 

6,2 ha převážně smrkové                
porosty 

nivní (lesní) 

R29 RBK funkční 5C5 
5BC4 

600 m lesy v údolnici Černé 
Opavy, převaha              
smrků, borovice 

nivní, vodní 
posílení přírodě blízké 
druhové skladby  
jilmového luhu 
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R30 LBC funkční 5C5 
5BC4 
6AB4 

3,5 ha lesy v údolnici Černé 
Opavy, převaha            
smrků, borovice 

nivní, vodní 
posílení přírodě blízké 
druhové skladby  
jilmového luhu 

R31 RBK funkční 5C5 
5BC4 

520 m lesy v údolnici Černé 
Opavy, převaha             
smrků, borovice 

nivní, vodní 
posílení dřevin  
jilmového luhu 

R32 LBC funkční 5C5 
5BC4 
5AB4 

3,2 ha lesy v údolnici Černé 
Opavy, převaha            
smrků, 
louky 

nivní, vodní 
posílení dřevin  
jilmového luhu 

R33 RBK funkční 5C5 
5BC 

550 m lesy v údolnici Černé 
Opavy, převaha             
smrků, 
louky 

nivní, vodní 
posílení dřevin  
jilmového luhu 

regionální biokoridor OK 57 NRBC 010-RBC Ovčácký vrch, vodní nivní 
R34 RBK částečně 

chybějící 
6AB3 
5C5 

800 m louky, smrčiny nivní (lesní) 

N10 součást nadregionálního biokoridoru K 86 
N9+R35 RBK funkční 5B,B

C3 
5C4 

560 m smrkové lesy, začátek 
potoční nivy 

nivní (lesní) 

R36 LBC                    
nefunkční 

5B,B
C3 
5C4 

4,7 ha smrkové lesy, začátek 
potoční nivy 

nivní (lesní) 

R37 RBK funkční 5B,B
C3 
5C4 

160 m listnaté lesy v údolnici 
toku 

nivní (lesní), vodní 

R38 LBC funkční 
kombinované 

5B,B
C4 
5C4 

34,8 ha louky, pole,                      
lesy kolem údolnice 

nivní (lesní, luční), vod-
ní 

R39 RBK částečně 
funkční 

5C4 
5BC4 

580 m porosty podél toku 
Olešnice, stěsněné 
mezi zástavbou 

nivní (lesní), vodní 
pro zástavbu v části 
v parametrech lokálního 
biokoridoru 

R40 LBC  funkční 3BC,
C4 
4B2 
4B3 

17 ha potoční niva Olešnice 
s porosty, lesy nad 
údolnicí 

nivní (lesní), vodní 

R41 RBK funkční 3-
4BC,
C4 

400 m potoční niva Olešnice 
s porosty, lesy            
nad údolnicí 

nivní (lesní), vodní 

R42 LBC funkční 3BC,
C4 

3,4 ha listnaté porosty podél 
Olešnice, jilmový luh 

nivní (lesní), vodní 

R43 RBK funkční dtto 250 m dtto nivní (lesní), vodní 
regionální biocentrum OK 45 Ovčácký vrch, mezofilní bučinné, vodní, nivní 
R44 RBC funkční dtto 13,3 ha dtto nivní (lesní), vodní 
regionální biokoridor OK 58, vodní nivní 
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R45 RBK funkční dtto 570 m porosty podél                 
Olešnice, průchod 
zástavbou v nivě 

nivní (lesní), vodní 

R46 LBC funkční 3BC,
C4 
3BC3 

6,8 ha lesy a louky podél  
Olešnice 

vodní, nivní (lesní) 

R47 pokračování RBK, vzhledem k zástavbě a dopravním trasám je možné vymezení na 
území Polska, kam by měl biokoridor dále pokračovat 

regionální biokoridor 914, mezofilní bučinný, z RBC R5 Biskupská kupa k východu do úz. 
Petrovic 
R48 RBK funkční 5B3 (126 m) smíšené a listnaté lesy  
 
 
lokální úroveň  
trasa L1 – propojení NRBC R 2010 Rejvíz (N1) s NRBK K 86 
L1 LBK funkční 5BC4

5 
4BC4
5 

850 m smrkové, částečně 
bukosmrkové lesy 
s klenem, borovicí, 
jedlí 

lesní,  
změna druhové skladby 
lesa 

 
L2 až L6, biokoridor v údolnici, stanoviště živinami obohacená vlhčí, Ondřejovice 
L2 LBK funkční 5C4 

4BC4 
1 330 m převažují smrkové 

lesy 
vodní, lesní 

L3 LBC funkční 4BC4 
3C45 
4B3 

4,8 ha v údolnici listnaté                         
lesy, vrby, jasany, 
jilmy, výše smrkové  

vodní, nivní, lesní 
 

L4 LBK funkční 4BC4
5 
3BC4
5 

1320 m zarůstající niva, louky nivní, vodní, lesní 

L5 LBC funkční 3BC4 4,5 ha tok a jeho břehy   
s břehovým dřevinným 
porostem, louky 

vodní, nivní, lesní 
doplnění břehových              
porostů 

L6 LBK funkční 34BC
4 

1 560 m niva toku, louky,            
částečně zarostlé jasa-
ny, vrby, jilmy, olše 

lesní, vodní, nivní 
rozšíření lesních porostů 

 
L7 až L12, trasa na svazích údolnicí toku od NRBK K 86 napojením do území Mikulovic a 
napojení na RBK  OK 58, stanoviště ochuzená, chudá a středně živná 
L7 LBK funkční 5AB3 

4AB3 
2 000 m převážně smrkové lesy změna druhové skladby 

L8 LBC funkční 4AB4 
4A3 

57 ha převážně smrkové lesy  
 

L9 LBK funkční 4B3 
4AB3 

2 000 m převážně smrkové lesy změna druhové  skladby 

L10 LBK funkční 4B3 
5A 

(470 m) převážně smrkové lesy změna druhové skladby 

L11/Mik LBC fukční 4AB3 7,5 ha převážně smrkové lesy změna druhové skladby 
lesa 
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L12 LBK funkční 3B3 1 150 m lesy s převahou                   
listnatých druhů – buk, 
dub 

 

 
L13 až  L25 – trasa napojená na RBC 1641Zámecký vrch a RBC 422 (R5), převážně se 
středně živnými nebo ochuzenými stanovišti, s napojením na území Polska: L26 až L29 a 
posílením vazby na RBK 913 lokálním biokoridorem L30 
L13 LBK funkční 4AB3 

5B3 
710  m převážně smrkové  

monokultury 
změna druhové skladby 

L14 LBC                     
nefunkční 

5AB3 
5A3 

5,8 ha jehličnaté lesy 
s převahou smrku 

změna druhové skladby 

L15 LBK funkční 4AB3 
4A3 

730 m jehličnaté lesy 
s převahou smrku 

změna druhové skladby 

L16 LBC                     
nefunkční 

4A, 
AB34 

4,2 ha převaha smrkových                
a jehličnatých lesů 

změna druhové skladby 

L1+L18 LBK částečně 
existující 

4B3 
3B3 
 

2 300 m louky, pole, drobné 
lesní porosty listnaté  

výsadba biokoridoru 

L19 LBC částečně 
chybějící 

3B3 3 ha listnatý porost a mladé 
porosty, louky 

dosadba, výchova               
porostu 

L18+L20 LBK částečně 
existující 

3B3 
3BC4 

1 800 m louky, pole, porosty 
podél toku – listnaté 
(js, dub, olše) 

dosadba biokoridoru 

L21 LBC částečně 
existující 

3B3 
3BC4 

3,9 ha pruhové porosty               
stromů v polích, pole, 
louky 

dosadba porostů                  
biocentra 

L22 LBK, částečně 
existující 

3B3 1490 m pruhové porosty              
stromů v polích, pole, 
louky, les 

dosadba biokoridoru 

L23 LBC                    
nefunkční 

4B3 
5BC3 

4, 0 ha menší porosty 
v komplexu lesa,             
převaha smrčin 

postupná změna           
druhové skladby 

L24  LBK funkční 5B3 
5BC3 

450 m převaha smrkových            
porostů 

změna druhové skladby 

napojení na RBK 914 (R1) 
L25+L22 LBK částečně 

existující 
4B3 1 900 m pole, louky, drobné            

pruhy dřevin, les 
výsadba chybějících 
částí  

L26 až L30 napojení na území Polska 
L26 LBK částečně 

chybějící 
3BC3
4 

580 m břehové porosty podél 
toku, louky 

vodní, lesní, nivní 
dosadba 

L27 LBC funkční, 
kombinované 

3C5, 
3BC4 

17,6 ha rybník a břehové              
porosty a navazující 
menší lesíky 

vodní, lesní 

L29 LBK funkční 3BC4 
3B3 

1 920 m tok s břehovými                  
porosty, rybníky,             
pruhy lesa 

lesní, vodní 

L30 LBC funkční 3B4 17,7 ha porosty smíšeného 
lesa 

 

další napojení na území Polska 
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L28 LBK funkční 3BC4 180 m porosty v nivě vodní, lesní 
 
L31 až L33 propojení RBC 1641 Zámecký vrch s RBK  914 (R9) 
L31 LBK funkční 5AB3 

B3 
5BC3 

1 310 m listnaté, smíšené               
a jehličnaté lesy 

 

L32 LBC                    
nefunkční 

4B,B
C3 

4, ha převaha smrkových             
porostů 

změna druhové skladby 

L33 LBK funkční 34B3 1 200 m pole, louky, menší             
listnaté porosty 

dosadba biokoridoru 

 
L34 až L36 propojení RBK 912 do území Petrovic k jihu 
L34 LBK funkční 5B3 1 430 m převážně smrkové lesy 

lesního komplexu 
 

L35 LBC                   
nefunkční 

5B3 4,9 ha převážně smrkové lesy 
lesního komplexu 

změna druhové skladby 

L36 LBK funkční 5B3 (660 m) převážně smrkové lesy 
lesního komplexu 

změna druhové skladby 

 
L37 napojení regionálního biokoridoru 912 (R1) do úz. Heřmanovic 
L37 LBK funkční  830 m převážně smrkové lesy 

lesního komplexu 
změna druhové skladby 

 
L38 napojení místního ÚSES Heřmanovic na RBK 911 (R33) 
L38 LBK funkční 5B3 (430 m) převážně smrkové lesy změna druhové skladby 
L39 LBC                    

nefunkční 
5B3 3,9 ha převážně smrkové lesy změna druhové skladby 

L40 LBK funkční 5B3 1 400 m převážně smrkové lesy změna druhové skladby 
 
L41 až L44 koridor napojený na předchozí trasu z pramenné oblasti toku dále  podél Olešnice 
obohacenými a vlhkými stanovišti do RBK OK 57 (R41) 
L41 LBK funkční 5B3 

5BC4 
480 m převážně smrkové lesy změna druhové skladby 

L42 LBC                    
nefunkční 

5BC,
C45 

1,2 ha pramenná oblast toku, 
v lesním komplexu,  

lesní, mokřadní 

L43+L44 LBK funkční 5BC,
C45 

3 500 m tok částečně v sídle, 
msty s břehovými                 
porosty 

vodní 

 
L45 propojení mezi RBK  OK 57 a 911 napříč údolnicí Olešnice v Dolním Údolí 
L45 LBK částečně 

chybějící 
5B3, 
5BC4 

760 m v údolnici pole, louky, 
menší porosty listnaté, 
v lesích smrčiny 

dosadba biokoridoru 

 
L46 až L48 trasa mezi RBK  OK 5 a NRBK  K 86 od Olešnice v lesích nad Ondřejovicemi, 
stanoviště středně živná a ochuzená 
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L46 LBK částečně 
existující 

4B3 
4AB3 

1 720 m pole, louky, lesy               
listnaté smíšené, 
v komplexech lesů 
převaha smrčin 

změna druhové skladby 

L47 LBC                   
nefunkční 

4B3 5,9 ha porosty smrkové                   
a smíšené 

změna druhové skladby 

L48 LBK funkční 5AB,
B3 

1 850 m převážně smrkové                  
porosty v lesním            
komplexu 

změna druhové skladby 

 
L49 až L55 od NRBK  K 86 z údolnice do NRBC 2010 Rejvíz (N1) a L56  do území Seče a 
L57 až L61 do území Heřmanovic 
L49 LBK funkční 5B3 

6AB3 
1 900 m převaha smrkových              

porostů 
změna druhové skladby 

L50 LBC                   
nefunkční 

6AB3 4,5 ha smrkové porosty vnést buk 

L51 LBK funkční 6AB3 1 100 m smrkové porosty vnést buk 
l52 LBC                   

nefunkční 
6AB3 5,7 ha smrkové porosty vnést buk 

L53 LBK funkční 6AB3 
6B3 

1 300 m smrkové porosty vnést buk 

L54 LBC                  
nefunkční 

6AB3 
5AB4
5 
6A6 

4,3 ha smrkové porosty,            
rašeliniště 

vnést jedli 

L55 LBK funkční 6AB4 
6A4 
7A6 

450 m smrkové porosty,           
rašeliniště s blatkou 

 

napojení do území Seče 
L56/Seč LBK funkční 6AB3

4 
(70 m) smrčiny   

napojení na území Heřmanovic k jihu 
l57 LBK funkční 6AB3 

7AB3 
2 050 m smrčiny vnést jedli, buk 

L58 LBC                         
nefunkční 

6AB3 4,3 ha smrčiny vnést jedli, buk 

L59 LBK funkční 6AB3 1 440 m smrčiny  
L60 LBC funkční 7AB3 6,7 ha smrčiny  
L61/Heř LBK funkční 7AB3 (230 m)   
 
L62, L63 napojení z NRBK K 86 z údolnice v Horním Údolí podíl hranice 
s Heřmanovicemi, suťové lesy 
L62 LBK funkční 5AB3 

6AB2 
1 900 m smrčiny vnést buk 

L63 LBC funkční 6AB2 4,1 ha smrčiny na skeletu vnést buk 
 
L64 napojení na RBK OK 57 v Ondřejovicích 
L64 LBK 4B3 920 m smrčiny změna druhové skladby 
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 Vysvětlivky k tabulkám: 

- poř. č. – pořadové číslo a současně označení prvků ve výkrese; u regionálních prvků je 
v záhlaví popisu uvedeno číslování dle ZÚR Olomouckého kraje, přesahy do sousedících 
obcí či katastrů jsou uvedeny za lomítkem (Seč - Seč u Jeseníku, Mik – Mikulovice, Heř - 
Heřmanovice) 

-  význam, funkčnost – biogeografický význam, současný stav funkčnosti 
   LBC  lokální biocentrum, LBK  lokální biokoridor 
   RBC regionální biocentrum, RBK regionální biokoridor 
   NRBC  nadregionální biocentrum, NRBK  nadregionální biokoridor 

-  STG – skupina typů geobiocénů (kód uvádí na prvním místě vegetační stupeň, písmenem je 
označena úživnost stanoviště (A - kyselé, B - středně živné, C - bohaté dusíkem, D - bohaté 
vápníkem a jejich kombinace), poslední cifra označuje vlhkostní režim  (1 - suché až 5 - 
mokré)  

-  rozměr – výměra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, rozměr uvedený 
v závorce platí jen pro území obce  – prvek dále pokračuje na sousední území 

- charakter ekotopu – stručný popis stavu, 

-  cílové společenstvo, návrh opatření – cílová vegetační formace, potřeba úprav pro funkč-
nost – pokud není uvedeno jinak jedná se o cílová lesní společenstva 

 
 
Střety a bariéry prvků ÚSES 

Nejvýraznějšími bariérami pro funkčnost systému ekologické stability je průchod regio-
nálních biokoridorů OK 57 a OK 58 zástavbou sídel podél toku Olešnice.  
 
 
8.  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno 

stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

8.1 Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 

Posouzení Územního plánu Zlaté Hory z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zá-
konů bylo zpracováno v rámci samostatné zakázky. 

 

8.2 Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000 

Vyhodnocení Územního plánu Zlaté Hory z hlediska vlivu na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozděj-
ších předpisů bylo zpracováno v rámci samostatné zakázky. 

 

8.3 Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných  
sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech  

• Plochy výroby – stávající plochy výroby a skladování zůstávají beze změny. Zastavitelné 
plochy výroby a skladování jsou navrženy v návaznosti na stávající výrobní areály, mimo 
obytnou zástavbu, a to především ve Zlatých Horách na západním okraji města za nádra-
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žím, v návaznosti na výrobní areál Česko-slezské výrobní společnosti a v lokalitě U Lo-
mu, dále pak na severním okraji Ondřejovic. Návrhem nových ploch umožňujících rea-
lizaci zařízení výroby a skladování jsou vytvořeny předpoklady pro zvýšení počtu 
pracovních míst a tím ke zlepšení ekonomického potenciálu města a posílení hospo-
dářského pilíře. 

• Plochy občanského vybavení – pro rozvoj zařízení občanského vybavení je navržena 
celá řada ploch, převážně ve Zlatých Horách. Zastavitelné plochy občanského vybavení 
komerčního typu jsou navrženy v severní části Zlatých Hor, na ulici Polské – v lokalitách 
U Hranice a Komerční zóna; jsou určeny zejména pro zařízení obchodu a služeb. Pro roz-
voj sportovních zařízení jsou navrženy plochy sportovních a tělovýchovných zařízení  – 
v severní části Zlatých Hor je to plocha pro rozšíření sportovního areálu a pro výstavbu 
cvičného hasičského hřiště, v areálu základní školy plocha určená pro výstavbu sportovní 
haly, na jižním okraji Zlatých Hor plocha přiléhající k areálu Sanatoria Edel, určená pro 
vybudování sportovně rekreačního areálu a plocha na Podlesí, určená pro rozšíření stáva-
jícího sportovního areálu. Plocha občanského vybavení rekreačního charakteru  je navrže-
na na Podlesí; jde o plochu, určenou pro vybudování ubytovacího a společenského zaříze-
ní. V jižní části Zlatých Hor se dále navrhuje rozšíření Skiareálu Příčná – jsou zde vyme-
zeny plochy pro rozšíření stávající sjezdovky Příčná, pro vybudování snowparku a pro 
vybudování nové sjezdovky se sedačkovou lanovkou a pro vybudování lanového centra. 
V prostoru stávající sjezdovky a u dolní stanice navržené sjezdovky jsou navrženy tři plo-
chy pro vybudování občerstvení a zázemí pro lyžaře, v blízkosti horní stanice navržené 
sedačkové lanovky je na hřebeni navržena plocha pro vybudování rozhledny. V Ondřejo-
vicích jsou vymezeny plochy pro rozšíření Hornického skanzenu – Zlatorudných mlýnů, 
za Hotýlkem U Pekina plocha pro vybudování hřišť a v severní části sídla plocha pro vy-
budování zázemí pro dětský tábor. Na Rejvíze jsou navrženy plochy pro vybudování spor-
tovně rekreačního areálu s ubytovacím zařízením a víceúčelovými hřišti a v Dolním Údolí 
plochy pro vybudování nového lyžařského areálu Pod Táborskými skalami. Návrhem no-
vých ploch určených pro rozvoj zařízení občanského vybavení, zejména zařízení 
sportovních a zařízení ubytovacích a návrhem rozvoje lyžařských areálů se jednak 
zlepší možnosti využití území pro rekreaci a cestovní ruch, jednak se zvýší nabídka 
pracovních příležitostí.  

• Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území – v řešeném území 
je celá řada znehodnocených ploch, které jsou určeny k opětovnému využití. Především 
jde o areál bývalých Rudných dolů, určený k postupné rekultivaci; v severní části areálu 
se navrhuje plocha pro vybudování fotovoltaické elektrárny, v jižní části areálu plochy pro 
speleoterapii. Dále jsou k přestavbě navrženy plochy po zborech původní zástavby 
v Horním a Dolním Údolí, částečně i na Rejvíze. Opětovným využitím znehodnocených 
ploch se snižují nároky na zábory zemědělské půdy. 

• Památková zóna včetně ochranného pásma – kvalita a vysoká historická, urbanistická a 
architektonická hodnota historického jádra města Zlaté Hory byla důvodem pro jeho vy-
hlášení za městskou památkovou zónu, zastavěná část Horního Údolí a navazující jižní 
část zástavby Dolního Údolí byla prohlášena za vesnickou památkovou zónu Údolí, zá-
stavba Rejvízu za vesnickou památkovou zónu Rejvíz. Všechny tři památkové zóny jsou 
v územním plánu respektovány, územní plán nenavrhuje žádnou výstavbu nebo vyu-
žití území, které by mohlo jejich hodnoty poškodit. 

• Nemovitá kulturní památka, památka místního významu – veškeré nemovité kulturní 
památky i památky místního významu jsou respektovány; tím je zajištěna ochrana kul-
turních, historických a architektonických hodnot řešeného území. 
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• Historicky významná stavba, soubor – kromě vyhlášených nemovitých kulturních pa-
mátek se v řešeném území nacházejí další historicky významné stavby – např. zřícenina 
hradu Leuchtenštejn; z hlediska historie řešeného území je významný také poutní kostel 
Panny Marie Pomocné (i když jde o novou stavbu), a další. Historicky významné stavby 
jsou v územním plánu plně respektovány, aby byla dokumentována kontinuita histo-
rického vývoje. 

• Významná stavební dominanta – v řešeném území je jich několik – rozhledna na Bis-
kupské kupě, poutní kostel Panny Marie Pomocné, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 
a filiální kostel sv. Rocha ve Zlatých Horách, kostel sv. Jana Křtitele v Horním Údolí. 
Všechny tyto stavební dominanty jsou v územním plánu respektovány a v jejich oko-
lí není navržena žádná výstavba, která by mohla jejich působení narušit.  

• Významný vyhlídkový bod – významným vyhlídkovým bodem je rozhledna na Biskup-
ské kupě, v územním plánu se dále navrhuje vybudování nové rozhledny nad Skiareálem 
Příčná. Vyhlídkové body jsou respektovány a do rozhledových směrů není navržena 
žádná výstavba, která by narušila dálkové pohledy. 

• Územní systém ekologické stability – v řešeném území jsou vymezeny nadregionální, 
regionální a lokální prvky ÚSES. Nadregionální úroveň je zastoupena nadregionálním bi-
ocentrem 2010 Rejvíz a nadregionálním biokoridorem K 86, s dvěma vloženými regionál-
ními biocentry – OK 012 Pod Bleskovcem a 1640 Dolní Údolí. Regionální úroveň tvoří 
regionální biokoridor RK 911, vedený z RBC 1640 Dolní Údolí do regionálního biocentra 
1641 Zámecký vrch, dále jako regionální biokoridor RK 912 do regionálního biocentra 
422 Biskupská kupa a z tohoto RBC dále k severu jako regionální biokoridor RK 913 a 
k východu jako regionální biokoridor RK 914, dále pak regionální biokoridor OK 56, OK 
57, vedený do regionálního biocentra OK 45 Ovčácký vrch a regionální biokoridor OK 
58. Systém je doplněn lokálními biocentry a biokoridory. Vymezením územního systé-
mu ekologické stability bude zajištěno přetrvání původních přirozených skupin or-
ganismů v jejich typických stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny . 

• Chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní památka – do řeše-
ného území zasahuje Chráněná krajinná oblast Jeseníky, je zde vyhlášená národní přírodní 
rezrvace Rejvíz a přírodní památka Černé jezero. Zásady ochrany CHKO, národní pří-
rodní rezervace i přírodní památky, stanovené v plánech péče, i jejich ochranná 
pásma, jsou v územním plánu respektovány. 

• Památný strom – v řešeném území se nachází 12 památných stromů; v územním plánu 
jsou všechny respektovány. 

• Natura 2000 – západní část řešeného území je součástí ptačí oblasti Jeseníky; dále se zde 
nacházejí čtyři evropsky významné lokality - Rejvíz, Štola Marie Pomocná, Zlaté Hory – 
Černé jezero a Zlaté Hory – Zlaté jezero. V územním plánu nejsou v lokalitách Natura 
2000 navrženy žádné rozvojové plochy nebo zařízení, které by mohly mít na tyto lo-
kality vliv; posouzení vlivů územního plánu na území Natura 2000 je obsahem samo-
statného elaborátu. 

• Lesy hospodářské, lesy zvláštního určení, lesy ochranné – řešené území je ze 71 % 
pokryto lesy, a to vesměs lesy hospodářskými; vyskytují se zde však i lesy zvláštního ur-
čení a lesy ochranné. Územní plán respektuje lesní pozemky v co největší míře, 
nicméně se navrhuje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa v rozsahu 28,75 
ha; tyto pozemky jsou zabírány převážně pro vybudování nových lyžařských areálů 
včetně související technické a dopravní infrastruktury (22,21 ha) a pro rozšíření 
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Hornického skanzenu – Zlatorudných mlýnů (3,16 ha), tedy pro záměry, směřující 
k posílení atraktivity z hlediska cestovního ruchu a tím ke zlepšení hospodářské  si-
tuace. Naopak 9,04 ha půdy je navrženo k zalesnění. 

• Vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem – na řešeném území 
se nachází několik vodních zdrojů – prameniště Polská, Podlesí a Černé jezero a vodní 
zdroj Černý potok; všechny mají stanovena ochranná pásma. Další vodní zdroj je 
v kamenolomu Ondřejovice. Vodní zdroje i jejich ochranná pásma jsou územním plá-
nem respektována. 

• Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) – západní část řešeného území 
leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Jeseníky; její hranice je totožná s hranicí 
CHKO Jeseníky. Podmínky ochrany CHOPAV jsou územním plánem respektovány. 

• Vodní nádrž – na řešeném území se nachází několik vodních ploch. Severně od Zlatých 
Hor je to Zlaté jezero a Selský rybník, které jsou využívany k rekreaci a chovu ryb. V les-
ním porostu, jižně od zástavby, je to Černé jezero a několik dalších menších vodních 
ploch. Všechny vodní nádrže jsou v územním plánu respektovány, nové se nenavrhu-
jí. 

• Záplavové území, aktivní zóna záplavového území – v řešeném území je stanoveno 
záplavové území Zlatého potoka v ř. km. 0,00 – 2,80 a vymezena jeho aktivní zóna. Do 
stanoveného záplavového území nejsou v územním plánu navrženy žádné zastavitel-
né plochy. 

• Dobývací prostory, chráněná ložisková území, ložiska nerostných surovin – na řeše-
ném území se nachází řada výhradních ložisek, chráněných ložiskových území a dobýva-
cích prostorů nerostných surovin; vesměs jde o neželezné rudy – zlato, stříbro, měď, po-
lymetalické rudy, apod. (ukončená těžba, příp. dosud netěžená ložiska), v Ondřejovicích 
se těží stavební kámen. Dále se v řešeném území nacházejí zrušené prognózní zdroje, příp. 
nebilancovaná ložiska  nerostných surovin, která mají lokální význam. Dobývací prosto-
ry, chráněná ložisková území a ložiska nerostných surovin jsou v územním plánu re-
spektována, pro rozšíření těžby v kamenolomu Ondřejovice je navržena plocha 
v rámci vymezeného dobývacího prostoru. 

• Poddolovaná území, stará důlní díla, sesuvná území – na řešeném území se nachází 28 
poddolovaných území, dále stará důlní díla a zálomové oblasti ložisek Zlaté Hory – vý-
chod, Zlaté Hory – jih a Zlaté Hory – Hornické skály. V k.ú. Zlaté Hory se nachází jedno 
sesuvné území. Všechna tato území jsou situována mimo zastavěné území a rozvoj ře-
šeného území neovlivní.  

• Staré zátěže území a kontaminované plochy – v řešeném území se nachází několik sta-
rých zátěží a kontaminovaných ploch – Odkaliště Rudné doly, Benzina a.s. ČSPH Zlaté 
Hory, Velobel s.r.o., Velamos – skládka Zlaté Hory a Zlaté Hory, skládka TKO. Všechny 
tyto staré zátěže jsou již rekultivovány nebo se postupně rekultivují, prostor ukon če-
né skládky TKO ve Zlatých Horách je navržen k využití pro vybudování kom-
postárny. 

• Odvaly, výsypky, odkaliště, haldy – nacházejí se v areálu bývalých Rudných dolů Jese-
ník s.p., jehož hlavním výrobním programem byla těžba a zpracování monometalických a 
polymetalických rud. V současné době probíhá závěrečná etapa zahlazování následků 
hornické činnosti (dokončení likvidace úvodních důlních děl, rekultivace). Je prováděno 
čištění důlních vod, dosypy hlavních důlních děl a monitoring. V areálu je kromě rekul-
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tivace navržena výstavba fotovoltaické elektrárny, využití bývalého důlního díla pro 
speleoterapii a zalesnění. 

• Technologický objekt zásobování vodou – stávající vodojemy zůstávají beze změny. 
Dva vodojemy se navrhují v Ondřejovicích pro vybudování vodovodní sítě, na Rejvíze je 
navržen nový vodojem pro zajištění nárazových odběrů vody v turistické sezóně. Ná-
vrhem nových vodojemů jsou vytvořeny podmínky pro zajištění dostatečného množ-
ství pitné vody pro zásobování řešeného území. 

• Vodovodní síť – pro zajištění zásobování pitnou vodou se ve Zlatých Horách a na Rejvíze 
navrhuje rozšíření vodovodní sítě pro navržené zastavitelné plochy, v Ondřejovicích se 
navrhuje vybudování souvislé vodovodní sítě pro stávající i navrženou zástavbu. 
V Horním a Dolním Údolí a v Salisově se vodovod nenavrhuje, ponechává se zásobování 
z individuálních studní. Návrhem nových vodovodních řadů jsou vytvořeny předpo-
klady pro zajištění zásobování pitnou vodou pro 100 % obyvatel Zlatých Hor, Rož-
mitálu, Rejvízu a Ondřejovic. 

• Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod – ve Zlatých Horách je stáva-
jící čistírna odpadních vod, která je v současné době rekonstruována; po rekonstrukci bude 
vyhovující pro likvidaci odpadních vod ze Zlatých Hor a Rožmitálu. Stávající ČOV na 
Rejvíze zůstává beze změny. V Ondřejovicích a v Dolním Údolí se navrhuje výstavba no-
vých ČOV. Rekonstrukcí ČOV Zlaté Hory a výstavbou ČOV Dolní Údolí a Ondřejo-
vice dojde ke zlepšení podmínek pro likvidaci odpadních vod. 

• Síť kanalizačních stok – pro stávající zástavbu Zlatých Hor  bude ponechána jednotná 
kanalizace, pro navržené zastavitelné plochy je navržena oddílná splašková kanalizace, 
která bude zaústěna do  stávající jednotné kanalizace a jejím prostřednictvím odvede 
splaškové odpadní vody na městskou čistírnu odpadních vod. Na ČOV je navrženo napojit 
samostatnou stokou i splaškové odpadní vody z Rožmitálu. Stávající kanalizaci v Rejvíze 
je navrženo doplnit o několik stok, napojených na stávající stoku a ČOV, která má dosta-
tečnou kapacitu i do budoucna. Pro Ondřejovice je navržena soustavná splašková kanali-
zace, která přivede splaškové odpadní vody na navrženou ČOV. V Dolním Údolí je navr-
žena splašková kanalizace, která odvede splaškové odpadní vody z navržených zastavitel-
ných ploch, stávající zástavby a rekreačních objektů na navrženou ČOV.  Pro objekty zce-
la mimo stávající nebo plánovanou kanalizaci je nutno odpadní vody likvidovat individu-
álně. Návrhem rozšíření kanalizace jsou vytvořeny předpoklady pro napojení co nej-
větší části řešeného území na soustavnou kanalizaci a tím pro zlepšení kvality pod-
zemních a povrchových vod. 

• Výrobna elektřiny – v areálu bývalých Rudných dolů je vymezena  plocha pro výstavbu 
fotovoltaické elektrárny (FVE) s uvažovanou špičkovou hodnotou výkonu 3,6 – 4 MWp . 
Tímto návrhem jsou vytvořeny podmínky pro využití obnovitelných zdrojů energie. 

• Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy – potřebný příkon pro řešené území 
bude zajištěn ze stávající  rozvodné soustavy  22 kV, odbočkami z hlavních linek VN 115 
a VN 292, které jsou pro přenos potřebného příkonu dostatečně dimenzovány. Potřebný 
transformační výkon bude zajištěn ze stávajících distribučních trafostanic, které budou 
doplněny 17 novými, situovanými v lokalitách s navrženou výstavbou, příp. 
s nedostatkem transformačního výkonu. Návrhem nových distribučních trafostanic a 
rozšířením vedení VN pro navržené zastavitelné plochy jsou vytvořeny předpoklady 
pro zajištění elektrické energie pro potřeby řešeného území. 
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• Technologický objekt zásobování plynem – v řešeném území jsou situovány tři regulač-
ní stanice – RS SMP (66 033) – VTL/NTL, RS U koupaliště (66 034) – VTL/STL/NTL a 
RS Léčebna (66 125) – VTL/STL/NTL. Přímým  odběratelem  z VTL plynovodu  je On-
dřejovická strojírna s vlastní RS VTL/STL. Stávající regulační stanice jsou v územním 
plánu ponechány beze změny, jejich výkon je dostatečný; nové se nenavrhují.  

• Vedení plynovodu – koncepce rozvoje plynofikace řešeného území je zaměřena na rozší-
ření stávající středotlaké a nízkotlaké plynovodní sítě ve Zlatých Horách a v Rožmitálu. 
Ostatní sídla nebudou plynofikována. Návrhem rozšíření plynofikace jsou vytvořeny 
podmínky pro zlepšení čistoty ovzduší. 

• Technologický objekt zásobování teplem, teplovod – významnějším tepelným zdrojem 
v území je centrální výtopna Zlaté Hory. Z teplovodního rozvodu je na sídlišti napojeno 
20 objektových předávacích stanic (OPS), které zásobují teplem a TUV cca 510 bytů a ob-
jekty základní školy a domu s pečovatelskou službou. Pro byty v BD jsou ve městě dále 
provozovány tři domovní plynové  kotelny, které zásobují celkem 66 bytů. V územním 
plánu je navrženo rozšíření centrálního zásobování teplem napojením objektů zdravotního 
střediska, domova důchodců, ZUŠ, MŠ Beruška, MŠ Nádražní, požární zbrojnice, pošty a 
kina. Návrhem rozšíření centrálního zásobování teplem jsou vytvořeny podmínky 
pro zlepšení čistoty ovzduší. 

• Skládka – provoz skládky TKO ve Zlatých Horách byl ukončen; v územním plánu je 
v prostoru ukončené skládky navržena plocha pro vybudování kompostárny.  

• Silnice II. a III. t řídy – základní dopravní kostru řešeného území představují silnice 
II/445, II/453, II/454, II/457, III/45322, III/45711 a III/45712. V územním plánu jsou na 
silniční síti navrženy následující úpravy - přeložka silnice II/457 v úseku Ondřejovice – 
Zlaté Hory, přeložka silnice II/457 v úseku Zlaté Hory – hranice okresů Bruntál a Jeseník, 
územní rezerva pro přeložku silnice II/445 v úseku Zlaté Hory – hranice okresů Bruntál a 
Jeseník a přestavba křižovatky silnic II/445 (Krnovská a Náměstí Svobody) a II/457 (Ná-
dražní); ostatní silnice II. a III. třídy zůstávají beze změny. Cílem navržených úprav je 
zvýšit bezpečnost a plynulost provozu na základní komunikační síti a odstranit do-
pravní závady. 

• Místní a účelové komunikace – dopravní systém nižšího významu (místní a účelové ne-
bo veřejně přístupné komunikace), z jehož tras je obsluhována většina řešeného území, má 
dostatečné parametry a jeho podstatnou část lze považovat za stabilizovanou. Nové úseky 
komunikací jsou navrženy ve vztahu k navrhovaným dopravním stavbám a novým vý-
znamnějším plošným záměrům, jejichž dopravní obsluha je obtížně řešitelná ze stávajících 
úseků komunikací. Dále se navrhuje nová spojovací komunikace mezi Zlatými Horami a 
Jarnoltówkem. Návrhy nových místních komunikací zajistí obsluhu navržených za-
stavitelných ploch, které nejsou dopravně přístupné ze stávajících komunikací. 

• Železniční dráha regionální – řešeným územím je vedena koncová regionální železniční 
trať č. 297 (Mikulovice – Zlaté Hory), která je v Mikulovicích zapojena do celostátní trati 
č. 292 (Šumperk – Krnov). Dopravní obsluhu území zajišťuje železniční stanice Zlaté Ho-
ry, zastávka Ondřejovice s nákladištěm a zastávka Ondřejovice, zastávka. Trať je využí-
vána především v pracovních dnech pro zajištění dopravní obslužnosti, z hlediska doprav-
ního však má malý přepravní význam. Železniční trať č. 297 je územním plánem pova-
žována za stabilizovanou. 

• Lanová dráha – v řešeném území je provozována jedna lanová dráha ve Skiareálu Příčná. 
Nově se navrhují dvě lanové dráhy – ve Zlatých Horách druhá lanová dráha ve Skiareálu 
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Příčná, v Dolním Údolí lanová dráha v navrženém lyžařském areálu Pod Táborskými ska-
lami. Navržené lanové dráhy budou sloužit rekreačnímu provozu a přispějí ke zvýše-
ní atraktivity řešeného území z hlediska cestovního ruchu. 

• Letiště – v lokalitě Hornická je navržena plocha pro realizaci heliportu, který bude slou-
žit především potřebám letecké záchranné služby. 

• Hrani ční přechod – v řešeném území se nacházejí čtyři hraniční přechody – silniční hra-
niční přechod Zlaté Hory – Konradów, dva turistické hraniční přechody na Biskupské ku-
pě (Zlaté Hory – Jarnoltowek) a turistický přechod Ondřejovice – Podlesie. Nové hranič-
ní přechody se nenavrhují.  

• Cyklostezky, cyklotrasy, turistické trasy – řešeným územím prochází řada značených 
turistických a cykloturistických tras. V územním plánu je navrženo šest nových cyklotu-
ristických tras a samostatná stezka pro pěší a cyklisty ve Zlatých Horách směrem 
k hranici; nové turistické trasy se nenavrhují. Těmito návrhy se jednak zlepší prostup-
nost krajiny, jednak se využijí předpoklady řešeného území pro rekreaci a volnoča-
sové aktivity. 

 

8. 4 Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných, slabých stránek, příležitostí a 
hrozeb v území  

8. 4.1 Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území 

 Zastavitelné plochy jsou vymezeny v návaznosti na stávající zástavbu – výjimky tvoří 
plochy pro stavby specifického charakteru (vodojemy, rozhledna, apod.); urbanizace volné 
krajiny a fragmentace krajiny liniovými stavbami  v řešeném území nehrozí. Jediná linio-
vá stavba, přispívající k fragmentaci krajiny, je navržená přeložka silnice II/457 – jde o záměr 
převzatý ze ZÚR OK, který územní plán musí respektovat. 

     Územní plán vymezuje dostatek zastavitelných ploch pro obytnou výstavbu, který umožní 
zpomalení, příp. zastavení poklesu počtu obyvatel. 

      Nové rozvojové záměry (návrh ploch pro výrobu a skladování, návrh ploch pro posílení 
obytné a rekreační funkce území a pro posílení předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu) jsou 
vymezeny mimo maloplošná chráněná území a až na výjimky mimo CHKO Jeseníky. 
Ochrana přírodních hodnot území hospodářský rozvoj regionu neohrozí. 

 

8.4.2 Vliv na posílení slabých stránek řešeného území  

    Záplavové území Zlatého potoka víceméně nevybočuje z koryta toku, takže rozvoj výstav-
by neomezuje. 

     Staré ekologické zátěže jsou již v převážné většině asanovány a zrekultivovány, případ-
ně (v Rudných dolech) rekultivace postupně probíhá. 

     V územním plánu je navržena přeložka silnice II/457 mimo zastavěnou část města, čímž 
dojde ke snížení hodnot emisí látek znečišťujících ovzduší a ke snížení hladiny hluku 
v zastavěné části města. 

     Ve Zlatých Horách a v Rejvízu je navrženo rozšíření kanalizace pro navržené zastavitelné 
plochy, v Ondřejovicích a v Dolním Údolí je navrženo vybudování kanalizace a ČOV; tím 
jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení čistoty podzemních i povrchových vod. 
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     V územním plánu je navržena celá řada ploch a zařízení pro volnočasové aktivity, zejména 
nová sportovní zařízená a nové lyžařské areály, čímž se zlepší nabídka zařízení pro volno-
časové aktivity. 

 

8.4.3 Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území  

      Návrhem rozšíření plochy těžby v kamenolomu Ondřejovice jsou vytvořeny předpoklady 
pro využití místních zdrojů nerostných surovin. 

         Snadná dostupnost polského území je jedním z důvodů pro vymezení poměrně rozsáh-
lých ploch občanského vybavení komerčního typu ve Zlatých Horách; rovněž u navržených 
sportovních a rekreačních zařízení a lyžařských areálů se předpokládá jejich využití zčásti i 
návštěvníky z Polska. 

          Dobré vybavení vlastních Zlatých Hor technickou infrastrukturou je jedním z důvodů, 
proč je převážná většina navržených zastavitelných ploch soustředěna právě do  Zlatých Hor. 

          Velká pozornost je věnována využití příznivých přírodních rekreačních předpokladů, 
dobrých infrastrukturních předpokladů rekreace a možností rozvoje zimní rekreace; navrhují 
se nové lyžařské areály, plochy pro výstavbu sportovních zařízení, ubytovacích zařízení, 
apod. 

     Územní plán respektuje veškeré kulturní, historické, civilizační i přírodní hodnoty území a 
využívá je ke zvýšení atraktivity území zejména z hlediska rekreace a cestovního ruchu. 

     V řešeném území jsou dobré možnosti dalšího rozvoje druhého bydlení – územní plán 
předpokládá rozvoj druhého bydlení zejména na Rejvíze a v Horním a Dolním Údolí, a to 
jednak dostavbou proluk, jednak výstavbou na zborech původní zástavby; regulační podmín-
ky výstavbu objektů rodinné rekreace v těchto sídlech umožňují. 

     Územní plán využívá dobrých předpokladů řešeného území pro rozvoj rekreace, těž-
by kamene, těžby a zpracování dřeva a pro zemědělskou výrobu podhorského a horské-
ho charakteru – v územním plánu je navržen dostatek ploch pro rozvoj rekreace, počítá se 
také s rozšířením těžby v kamenolomu Ondřejovice; pro zařízení na zpracování dřeva lze vy-
užít zastavitelných ploch výroby průmyslové, kterých je v územním plán vymezeno několik, 
rozvoj areálů zemědělské výroby není požadován. 

 

8.4.4 Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území  

Předmětem ochrany na území města Zlaté Hory jsou přírodní, kulturní a historické 
hodnoty.  

Ochrana přírodních hodnot je zaměřena především na ochranu území Chráněné krajinné 
oblasti Jeseníky, Národní přírodní rezervace Rejvíz, Přírodní památky Černé jezero, Přechod-
ně chráněné plochy Skalka, Ptačí oblasti Jeseníky, Evropsky významných lokalit Rejvíz, Štola 
Marie Pomocné, Zlaté Hory – Černé jezero a Zlaté Hory – Zlaté jezero, dále pak na ochranu 
krajinného rázu.  

Rozvoj přírodních hodnot je zajištěn návrhem vymezení územního systému ekologické 
stability jako sítě ekologicky významných částí krajiny, která zajistí přetrvání původních při-
rozených skupin organismů v jejich typických stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. 

Ochrana kulturních a historických hodnot je zaměřena především na ochranu městské 
památkové zóny Zlaté Hory, vesnických památkových zón Rejvíz a Údolí, nemovitých kul-
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turních památek, památek místního významu a významných stavebních dominant. Rozvoj 
kulturních a historických hodnot bude zaměřen především na úpravy staveb a veřejných pro-
stranství v historickém centru města a ve vesnických památkových zónách. 

Na území městské památkové zóny Zlaté Hory musí být respektován historicky daný půdo-
rys města a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba; výška a objem nové zástavby 
musí respektovat hmotovou skladbu stávající většinové zástavby v dané lokalitě a nesmí naru-
šovat blízké a dálkové pohledy na městskou památkovou zónu a jednotlivé kulturní památky. 

Na území vesnických památkových zón Rejvíz a Údolí je nutno respektovat charakter pů-
vodní rozvolněné zástavby; objekty musí být přízemní s 1 NP a využitelným podkrovím, ob-
délníkového půdorysu. 

Při realizaci výstavby na vymezených plochách přestavby v Horním a Dolním Údolí je 
nutno respektovat lokalizaci původní zástavby, tzn. novou výstavbu situovat na zbory, komu-
nikace řešit v nepravidelných křivkách, aby území nevytvářelo dojem městské zástavby a 
uličního uspořádání. 

 

8.5 Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování  

 Priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území byly stanoveny 
v Zásadách územního rozvoje (ZÚR) Olomouckého kraje, vydaných Zastupitelstvem 
Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 pod č.j. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274 a upřesněny 
v Aktualizaci č. 1 ZÚR, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 
usnesením č. UZ/19/44/2011. 

 Priority územního plánování na území Olomouckého kraje jsou stanoveny s cílem 
vytvořit vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, 
aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.   

Priority v oblasti soudržnosti společenství obyvatel jsou posíleny zejména návrhem 
dostatečného rozsahu ploch pro novou výstavbu.    

Priority v oblasti hospodářského rozvoje jsou posíleny návrhem nových ploch pro 
rozvoj výroby a skladování a návrhem ploch pro rozvoj občanského vybavení, zejména pro 
zařízení rekreace a cestovního ruchu (nové lyžařské areály, nová ubytovací zařízení). Tím 
jsou vytvořeny předpoklady pro vznik nových pracovních míst a posílení hospodářského 
pilíře.  

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

Priority v oblasti ochrany ovzduší jsou posíleny zejména návrhem rozšíření plynofikace, 
návrhem využití netradičních zdrojů energie (fotovoltaická elektrárna), návrhem rozšíření 
centrálního vytápění a návrhem přeložky silnice II/457 mimo zastavěnou část Zlatých Hor.  

Priority v oblasti ochrany vod jsou posíleny návrhem rozšíření soustavné kanalizace a 
návrhem vybudování nových ČOV.  

Priority v oblasti ochrany půdy a zemědělství (dbát na přiměřené využívání půdy pro 
jiné, než zemědělské účely, půdu chápat jako jednu ze základních prakticky neobnovitelných 
složek životního prostředí, k záboru ZPF navrhovat  pouze nezbytně nutné plochy a 
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upřednostňovat návrhy na půdách horší kvality při respektování urbanistických principů a 
zásad) jsou respektovány.  

Priority v oblasti ochrany lesů nejsou dotčeny.  

Priority v oblasti péče o krajinu jsou posíleny zejména vymezením a respektováním 
prvků ÚSES. 

Priority v oblasti nerostných surovin jsou respektovány návrhem ploch pro rozšíření 
těžby v kamenolomu Ondřejovice. 

 

8.6 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí  

8.6.1 Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území, 
jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje území 

 V územním plánu Zlaté Hory jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení životního 
prostředí zejména návrhem rozšíření plynofikace, návrhem využití netradičních zdrojů 
energie (fotovoltaická elektrárna), návrhem rozšíření centrálního vytápění, návrhem přeložky 
silnice II/457 mimo zastavěnou část Zlatých Hor a návrhem rozšíření soustavné kanalizace a 
vybudování nových ČOV.  

Podmínky pro hospodářský rozvoj řešeného území jsou vytvořeny návrhem nových ploch 
pro rozvoj výroby a skladování a návrhem ploch pro rozvoj občanského vybavení, zejména 
pro zařízení rekreace a cestovního ruchu (nové lyžařské areály, nová ubytovací zařízení), 
čímž jsou vytvořeny předpoklady pro vznik nových pracovních míst a posílení hospodářského 
pilíře.  

Pro zlepšení soudržnosti společenství obyvatel území obce jsou vytvořeny podmínky 
zejména návrhem dostatečného rozsahu ploch pro novou výstavbu a ploch pro rozvoj 
občanského vybavení.    

  

8.6.2 Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným 
rizik ům ovlivňujícím potřeby současné generace obyvatel řešeného území a 
předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích 

 Realizací záměrů obsažených v územním plánu Zlaté Hory nedojde ke střetům se zá-
jmy ochrany přírody, ani k ohrožení atraktivity bydlení a rekreačních funkcí území. 
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9.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na zemědělský půdní 
fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

     Vyhodnocení je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 
ochrany  ZPF, Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR 
(čj.OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze ZPF, vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd 
ochrany a zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 

9.1 Použité podklady 

Pro vyhodnocení byly použity následující podklady: 

- údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz – 
prosinec 2012 

- bonitní půdně ekologické jednotky z podkladů Katastrálního úřadu 

- podklady o odvodněných pozemcích z podkladů ÚAP.  
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9.2 Kvalita zemědělských pozemků 

     Zemědělské pozemky navrhované k záboru jsou vyhodnoceny podle druhu zeměděl-
ských pozemků s určením BPEJ.  

     První číslo kódu BPEJ označuje klimatický region. Katastrální území Zlaté Hory 
v Jeseníkách, Ondřejovice v Jeseníkách a severní část katastrálního území Dolní Údolí náleží 
do klimatického regionu – 7 – MT4 – mírně teplý, vlhký, katastrální území Rejvíz a jižní část 
Dolního Údolí náleží do klimatického regionu – 8 – MCH – mírně chladný, vlhký, katastrální 
území Horní údolí náleží do klimatického regionu 9 – CH – chladný, vlhký. 
 
     Dvojčíslí (2. a 3. číslo kódu BPEJ) označuje hlavní půdní jednotku (HPJ): 

HPJ v řešeném území podle vyhlášky č. 546/2002, kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., 
kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro 
jejich vedení a aktualizaci: 

22 - Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na 
mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud 
příznivějším. 

26 - Kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až 
středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry. 

29 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na ru-
lách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až 
středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry. 

35 - Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické, kryptopodzoly modální včetně 
slabě oglejených variet, na břidlicích, permokarbonu, flyši, neutrálních vyvřelých horninách a 
jejich svahovinách, středně těžké, až středně skeletovité, vláhově příznivé až mírně převlhče-
né, v mírně chladném klimatickém regionu. 

36 - Kryptopodzoly modální, podzoly modální, kambizemě dystrické, případně i kambizem 
modální mezobazická, bez rozlišení matečných hornin, převážně středně těžké lehčí, s různou 
skeletovitostí, půdy až mírně převlhčované, vždy však v chladném klimatickém regionu. 

37 - Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na 
pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou hor-
ninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, 
závislé na srážkách. 

40 - Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, 
regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou 
skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici. 

41 - Půdy jako u HPJ 40, avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud příznivěj-
šími vláhovými poměry. 

44 - Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách (prachovicích), středně 
těžké, těžší ve spodině, bez skeletu nebo s příměsí, se sklonem k dočasnému zamokření. 

46 - Hnědozemě luvické oglejené, luvizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlí-
nách, středně těžké, ve spodině těžší, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočas-
nému zamokření. 
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47 - Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových (polygene-
tických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k dočas-
nému zamokření. 

50 - Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horni-
nách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skele-
tovité, se sklonem k dočasnému zamokření. 

51 - Kambizemě oglejené a pseudoglej modální na zahliněných štěrkopíscích, terasách a mo-
rénách, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s nepra-
videlným vodním režimem závislým na srážkách. 

55 - Fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny arenické na 
lehkých nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné. 

58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké 
nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po 
odvodnění příznivé. 
 
 
 
9.3 Zábor půdy pro navržené plochy 

Celkový předpokládaný zábor půdy je 173,99  ha, z toho je 99,01  ha zemědělských po-
zemků. Meliorace – celkem se předpokládá zábor 22,31 ha odvodněných pozemků. 

 

 

 

 

Předpokládané odnětí půdy  podle jednotlivých katastrálních území 

označení plochy / 
funkce 

celková 
výměra 

z toho pozemky 
 

z celkového odnětí 
zemědělských pozemků 

půdy 
(ha) 

ost.plochy 
(ha) 

lesní 
(ha) 

zemědělské 
(ha) 

orná 
(ha) 

zahrady 
(ha) 

TTP 
(ha) 

Zlaté Hory v Jes. 123,30 40,85 18,59 63,86 28,52 4,69 30,65 
Ondřejovice v J. 23,29 2,14 3,86 17,29 1,31 2,56 13,42 
Rejvíz 10,24 0,25 0,09 9,90 0,54 0,29 9,07 
Dolní Údolí 11,63 1,05 6,21 4,37 - 2,75 1,62 
Horní Údolí 5,19 1,60 - 3,59 - 2,33 1,26 
Zábor celkem  173,65 45,89 28,75 99,01 30,37 12,62 56,02 

 

Předpokládané odnětí půdy podle funkčního členění ploch   

označení plochy 
/ funkce 

celková 
výměra 

z toho pozemky 
 

z celkového odnětí                  
zemědělských pozemků 

půdy 
(ha) 

nezemědělské 
(ha) 

lesní 
(ha) 

zemědělské 
(ha) 

orná 
(ha) 

zahrady 
(ha) 

TTP 
(ha) 
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označení plochy 
/ funkce 

celková 
výměra 

z toho pozemky 
 

z celkového odnětí                  
zemědělských pozemků 

půdy 
(ha) 

nezemědělské 
(ha) 

lesní 
(ha) 

zemědělské 
(ha) 

orná 
(ha) 

zahrady 
(ha) 

TTP 
(ha) 

Plochy zastavitelné: 
BI – plochy bydlení v rodinných domech 

Z BI Σ 5,28 0,74 - 4,54 2,41 0,39 1,74 
SO – plochy smíšené obytné venkovské 

Z SO Σ 8,46 2,63 - 5,83 3,51 0,88 1,44 
O SO Σ 15,84 0,97 - 14,87 1,31 2,56 11,00 
D SO Σ 0,31 - - 0,31 - - 0,31 

celkem SO 24,61 3,60 - 21,01 4,82 3,44 12,75 
BH – plochy bydlení v bytových domech 

Z BH Σ 2,63 0,75 - 1,88 1,47 0,41 - 
BX – plochy bydlení specifického 

Z BX Σ 0,44 - - 0,44 0,44 - - 
SM – plochy smíšené obytné městské 

Z SM Σ 0,20 - - 0,20 - 0,04 0,16 
SR – plochy smíšené obytné rekreační 

R SR Σ 6,13 0,15 - 5,98 0,54 0,29 5,15 
OS – plochy sportovních a tělovýchovných zařízení 

Z OS Σ 7,13 0,56 - 6,57 1,42 - 5,15 
R OS Σ 1,56 - - 1,56 - - 1,56 
D OS Σ 0,41 - - 0,41 - - 0,41 

celkem OS 9,10 0,56 - 8,54 1,42 - 7,12 
OK– plochy občanského vybavení komerčního typu 

Z OK Σ 5,71 0,88 - 4,83 4,20 - 0,63 
OX - plochy občanského vybavení specifického 

Z OX Σ 0,89 0,30 0,59 - - - - 
O OX Σ 3,63 0,04 3,16 0,43 - - 0,43 
H OX Σ 0,20 0,07 - 0,13 - - 0,13 

celkem OX 4,72 0,41 3,75 0,56 - - 0,56 
OR - plochy občanského vybavení rekreačního charakteru 

R OR Σ 1,94 - - 1,94 - - 1,94 
OH - plochy hřbitovů 

Z OH Σ 0,28 - - 0,28 0,28 - - 
VD - plochy výroby drobné 

O VD Σ 1,26 0,47 - 0,79 - - 0,79 
VP - plochy výroby průmyslové 

Z VP Σ 11,36 0,57 - 10,79 7,27 - 3,52 
TI - plochy technické infrastruktury 

O TI Σ 0,19 - - 0,19 - - 0,19 
R TI Σ 0,09 - 0,09 - - - - 
D TI Σ 0,08 - - 0,08 - - 0,08 

celkem TI 0,36 - 0,09 0,27 - - 0,27 
DS - plochy dopravy silniční 

Z DS Σ 25,10 6,82 2,25 16,03 3,79 0,54 11,70 
DP – plochy parkovací a odstavné 

Z DP Σ 2,04 0,09 1,95 - - - - 
DL- plochy dopravy letecké 

Z DL Σ 0,29 0,03 - 0,26 0,26 - - 
ZV – plochy zeleně na veřejných prostranstvích 
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označení plochy 
/ funkce 

celková 
výměra 

z toho pozemky 
 

z celkového odnětí                  
zemědělských pozemků 

půdy 
(ha) 

nezemědělské 
(ha) 

lesní 
(ha) 

zemědělské 
(ha) 

orná 
(ha) 

zahrady 
(ha) 

TTP 
(ha) 

Z ZV Σ 3,71 1,76 - 1,95 1,17 0,49 0,29 
R ZV Σ 0,23 - - 0,23 - - 0,23 

celkem ZV 3,94 1,76 - 2,18 1,17 0,49 0,52 
PV - plochy pěších a vozidlových komunikací 

Z PV Σ 0,96 0,64 - 0,32 - - 0,32 
O PV Σ 0,18 0,18 - - - - - 

celkem PV 1,14 0,82 - 0,32 - - 0,32 
Zast.pl.celkem 106,53 17,65 8,04 80,84 28,07 5,60 47,17 

 
Plochy ostatní: 
L – plochy lesů 

Z L Σ 9,04 5,55 - 3,49 2,27 - 1,22 
RN – plochy rekreace na plochách přírodního charakteru 

Z RN Σ 14,48 0,68 13,80 - - - - 
D RN1 6,21 - 6,21 - - - - 

celkem RN 20,69 0,68 20,01 - - - - 
LP – plochy lesoparků 

Z LP1 3,72 0,25 - 3,47 - - 3,47 
TN – plochy těžby nerostů 

O TN1 2,19 0,48 0,70 1,01 - - 1,01 
Plo.ost. celkem 35,64 6,96 20,71 7,97 2,27 - 5,70 

         
 
Plochy přestavby: 
BI – plochy bydlení v rodinných domech 

Z BI Σ 1,14 0,37 - 0,77 - 0,77 - 
Z BI Σ 1,41 0,10 - 1,31 0,03 0,69 0,59 

celkem BI 2,55 0,47 - 2,08 0,03 1,46 0,59 
SO – plochy smíšené obytné venkovské 

Z SO Σ 0,45 0,20 - 0,25 - 0,25 - 
D SO Σ 2,76 0,63 - 2,13 - 2,04 0,09 

celkem SO 3,21 0,83 - 2,38 - 2,29 0,09 
SR – plochy rekreace rodinné 

R SR Σ 0,29 0,10 - 0,19 - - 0,19 
D SR Σ 0,73 0,14 - 0,59 - 0,51 0,08 
H SR Σ 4,92 1,47 - 3,45 - 2,33 1,12 

celkem SR 5,94 1,71 - 4,23 - 2,84 1,39 
OS – plochy sportovních a tělovýchovných zařízení 

Z OS Σ 0,39 0,39 - - - - - 
OK – plochy občanského vybavení komerčního typu 

Z OK Σ 0,08 0,08 - - - - - 
OX - plochy občanského vybavení specifického 

Z OX Σ 0,84 0,84 - - - - - 
D OX Σ 0,79 0,14 - 0,65 - 0,15 0,50 

celkem OX 1,63 0,98 - 0,65 - 0,15 0,50 
OR - plochy občanského vybavení rekreačního charakteru 

Z OR Σ 0,61 0,24 - 0,37 - 0,23 0,14 
VD - plochy výroby drobné 



 Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Zlaté Hory  
I.  Textová část ÚP str. 1- 65  
II. Textová část odůvodnění ÚP                        str. 66 - 272   243 

označení plochy 
/ funkce 

celková 
výměra 

z toho pozemky 
 

z celkového odnětí                  
zemědělských pozemků 

půdy 
(ha) 

nezemědělské 
(ha) 

lesní 
(ha) 

zemědělské 
(ha) 

orná 
(ha) 

zahrady 
(ha) 

TTP 
(ha) 

Z VD Σ 0,14 0,05 - 0,09 - - 0,09 
VF- plochy fotovoltaické elektrárny 

Z VF 11,40 11,40 - - - - - 
VP -plochy výroby  průmyslové 

Z VP 0,22 0,03 - 0,19 - - 0,19 
VK – plochy kompostárny 

Z VK 3,59 3,59 - - - - - 
DP – plochy parkovací a odstavné 

Z DP Σ 1,31 1,31 - - - - - 
H DP Σ 0,07 0,06 - 0,01 - - 0,01 
D DP Σ 0,34 0,14 - 0,20 - 0,05 0,15 

celkem DP 1,72 1,51 - 0,21 - 0,05 0,16 
Pl.přest.celkem 31,48 21,28 - 10,20 0,03 7,02 3,15 

         
Zábor celkem 173,65 45,89 28,75 99,01 30,37 12,62 56,02 

 

 
 
9.4 Zábor zemědělských pozemků pro územní systém ekologické stability 

Pro potřeby územního systému ekologické stability se předpokládá zábor 12,21 ha ze-
mědělských pozemků, z toho je 4,29 ha odvodněných pozemků. 

         Plochy pro ÚSES jsou z větší části navrženy na lesních pozemcích. Část ploch navržená 
na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako zemědělské pozemky je zarostlá stromy a 
keři (náletovou zelení), takže ve skutečnosti zábor bude nižší.  

V grafické příloze je zakreslen celý průběh ÚSES, včetně jeho funkčních částí. Do záboru 
půdy pro ÚSES jsou započteny jen plochy zemědělských pozemků určených k výsadbě stro-
mů a keřů (zalesnění), případně pro louky se vzrostlou zelení. Nezemědělské pozemky do 
záboru půdy zahrnuty nejsou. 

 

9.5 Posouzení a zdůvodnění záboru zemědělských pozemků 

Plochy potřebné pro územní rozvoj města jsou až na nepatrné výjimky navrženy v návaz-
nosti na stávající zástavbu a jsou jejím doplněním. Jde převážně o plochy určené pro bydlení, 
občanské vybavení, výrobu a dopravu. Značnou část navržených zastavitelných ploch před-
stavují plochy, které jsou již obsaženy v platném územním plánu a které je tady v zájmu kon-
tinuity rozvoje řešeného území i nadále respektovat. Záborem navržených ploch nedojde 
k narušení organizace zemědělského půdního fondu ani zemědělských cest. 

Zemědělské pozemky navržené k záboru jsou převážně v průměrné kvalitě až nejhorší kva-
litě, ve třídě ochrany III až V. Půdy nejlepší kvality ve třídě ochrany II jsou navrženy k záboru 
v menší míře v katastrálním území Zlaté Hory v Jeseníkách a Rejvíz. Kvalitní půdy se 
v řešeném území vyskytují jen v menších lokalitách.  
 
Plochy s větším rozsahem záboru zemědělských pozemků: 

Zlaté Hory v Jeseníkách: 
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Z-Z12 – OK – 1,73 ha zemědělských pozemků ve třídě ochrany II a III – nejde o nový záměr, 
plocha je převzata z platného územního plánu. Záborem této plochy nedojde k narušení orga-
nizace zemědělského půdního fondu, plocha je od okolního ZPF oddělena silnicí a místní ko-
munikací. 
Z-Z15 – OK – 2,10 ha odvodněné orné půdy ve třídě ochrany II. – nejde o nový záměr, plocha 
je převzata z platného územního plánu. 
 
Z-Z1 – VP – 3,60 ha zemědělských pozemků – nejde o nový záměr, plocha je převzata 
z platného územního plánu. 
Z-Z3 – VP – 3,29 ha zemědělských pozemků – nejde o nový záměr, plocha je převzata 
z platného územního plánu. 
Z-Z4 – VP – 3,67 ha zemědělských pozemků – nejde o nový záměr, plocha je převzata 
z platného územního plánu. 
Plochy jsou od okolního ZPF odděleny silnicí, lesním porostem a stávající zástavbou. 
 
Z-L1 – 2,27 ha orné půdy – plocha je navržena k zalesnění, které bude sloužit k odclonění 
průmyslové zóny od bydlení: nejde o nový záměr, v platném územním plánu byla tato plocha 
navržena pro průmyslovou výrobu. 
 
Ondřejovice v Jeseníkách: 

Zemědělské pozemky v Ondřejovicích jsou převážně v průměrné až nejhorší kvalitě. Půdy ve 
třídě ochrany II jsou zastoupeny jen v severní části katastrálního území. Většina ploch navr-
žených k záboru navazuje na stávající zástavbu. 

O-Z4 – 3,56 ha zemědělských pozemků – nejde o nový záměr, plocha byla v platném územ-
ním plánu vymezena jako výhled. 

O-Z15 – SO – 3,16 ha odvodněných zemědělských pozemků – plocha navazuje na stávající 
zástavbu, od okolního ZPF je oddělena silnicí a místní komunikací. 
 
 
 
 
 
 
Rejvíz: 

R-Z16 – OR – 1,94 ha zemědělských pozemků a R-Z17 – OS – 1,56 ha zemědělských po-
zemků. Nejde o zcela nový záměr – plocha č. R-Z16 je převzata z platného územního plánu, 
plocha R-Z17 na ni bezprostředně navazuje a společně tvoří komplex sportovně-rekreačního 
areálu. 

 

 

9.6 Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa  

Celkem se předpokládá trvalý zábor 28,75  ha pozemků určených k plnění funkcí lesa.  

 
plocha funkční využití zábor           

ha 
kategorie lesních              

pozemků 
Z-Z7 OX – plochy občanského vybavení specifického 0,10 10 – lesy hospodářské 
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Z-Z8 OX – plochy občanského vybavení specifického 0,09 10 – lesy hospodářské 
Z-Z9 OX – plochy občanského vybavení specifického 0,06 10 – lesy hospodářské 
Z-Z38 OX – plochy občanského vybavení specifického 0,34 10 – lesy hospodářské 
Z-Z46 DS – plochy dopravy silniční 0,85 10 – lesy hospodářské 
Z-Z48 DS – plochy dopravy silniční 1,40 10 – lesy hospodářské 
Z-Z52 DP – plochy parkovací a odstavné 0,34 10 – lesy hospodářské 
Z-Z53 DP – plochy parkovací a odstavné 0,94 10 – lesy hospodářské 
Z-Z54 DP – plochy parkovací a odstavné 0,67 10 – lesy hospodářské 
Z-RN1 RN – pl.rekreace na pl. přírodního charakteru 0,31 10 – lesy hospodářské 
Z-RN2 RN – pl.rekreace na pl. přírodního charakteru 3,16 10 – lesy hospodářské 
Z-RN3 RN – pl.rekreace na pl. přírodního charakteru 10,33 10 – lesy hospodářské 
O-Z20 OX – plochy občanského vybavení specifického 3,16 10 – lesy hospodářské 
O-TN1 TN – plochy těžby nerostů 0,70 10 – lesy hospodářské 
R-Z1 TI – plochy technické infrastruktury 0,09 10 – lesy hospodářské 
D-RN1 RN – pl.rekreace na pl. přírodního charakteru 6,21 10 – lesy hospodářské 
celkem  28,75  

 

Plochy OX Z-Z7 a Z-Z8 v katastrálním území Zlaté Hory v Jeseníkách jsou navrženy pro 
vybudování občerstvení na stávající sjezdovce ve Skiareálu Příčná, plocha Z-Z9 je určena pro 
výstavbu rozhledny. 

Plocha OX Z-Z38 v katastrálním území Zlaté Hory v Jeseníkách je navržena pro speleotera-
pii – jako rozšíření plochy přestavby Z-P13. 

Plochy DS Z-Z46 a Z-Z48 v katastrálním území Zlaté Hory v Jeseníkách – jde o dva úseky 
přeložky silnice II/457 včetně úprav navazujících komunikací; jde o záměr převzatý ze Zásad 
územního rozvoje Olomouckého kraje. 

Plochy DP Z-Z52, Z-Z53 a Z-Z54 v katastrálním území Zlaté Hory v Jeseníkách jsou navr-
ženy pro vybudování parkovišť pro potřeby Skiareálu Příčná. 

Plochy RN v katastrálním území Zlaté Hory v Jeseníkách a Dolní Údolí jsou navrženy pro 
vybudování sjezdových tratí, snowparku, vleků a lanových drah. 

Plocha OX O-Z20  v katastrálním území Ondřejovice v Jeseníkách je navržena pro rozšíření 
Hornického skanzenu – Zlatorudných mlýnů; vlastní zábor bude tvořit jen část vymezené plo-
chy. 

Plocha O-TN1 v katastrálním území Ondřejovice v Jeseníkách je určena pro rozšíření těžby 
v kamenolomu Ondřejovice v rámci stanoveného dobývacího prostoru. 

Plocha R-Z1 v katastrálním území Rejvíz je navržena pro rozšíření vodojemu; jde o záměr 
převzatý z platného územního plánu. 

Změna kategorie lesních pozemků 

Plocha Z-LP1 – v katastrálním území Zlaté Hory v Jeseníkách je navržena pro lesopark. Do 
záboru půdy jsou započteny trvalé travní porosty a ostatní plochy. U lesních pozemků – 16,35 
ha – nejde o zábor. Navrhujeme změnu kategorie na lesy zvláštního určení podle § 8 odst. 2 c) 
– lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí. 

      

Výstavba v ostatních navržených lokalitách je takového charakteru, že nebude mít vliv na 
okolní lesní porosty. 
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     V případě nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost 50 m od okraje lesa dle ustanovení 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se 
souhlasem příslušného orgánu státní správy. Požadavek na 50 m vzdálenost od okraje lesa 
nesplňují navržené plochy Z-Z1-VP, Z-Z3-VP, Z-Z6-BI, Z-Z10-OK, Z-Z11-OK, Z-Z26-BI, 
Z-Z33-SO, Z-Z34-SO, Z-Z37-OX, Z-Z45-ZV, Z-Z46-DS, Z-Z48-DS, Z-P8-OR, Z-P9-SO, Z-
P10-SO, Z-P11-VF, Z-P13-OX,O-Z20-OX, O-Z21-OX, R-Z14-SR, R-Z15-SR, R-Z20-SR, R-
P1-SR, R-P3-SR, T-Z1-TI, D-P3-SO, D-P5-SO, D-P6-SO, D-P7-SO, D-P8-OX, D-P9-SO, D-
P10-SO, D-P11-SO, D-P12-SR, D-P13-SR, H-P1-SR, H-P2-SR, H-P4-SR, H-P8-SR, H-P9-
SR, H-P10-SR, H-P12-SR, H-P13-SR, H-P14-SR, O-TN1, Z-LP1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpokládané odnětí půdy podle funkčního členění ploch   
                     Tabulka č.1.1 

označení             
plochy / funkce 

celková 
výměra 

z toho pozemky 
 

z celkového odnětí          
zemědělských pozemků 

půdy 
(ha) 

nezeměděl-
ské 
(ha) 

lesní 
(ha) 

zemědělské 
(ha) 

orná 
(ha) 

zahra-
dy 

(ha) 

TTP 
(ha) 

Zlaté Hory v Jeseníkách 
Plochy zastavitelné: 

Z-Z5 BI 0,50 - - 0,50 0,50 - - 
Z-Z6 BI 0,14 0,14 - - - - - 
Z-Z20 BI 0,60 - - 0,60 0,58 - 0,02 
Z-Z21 BI 0,86 - - 0,86 0,51 0,35 - 
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označení             
plochy / funkce 

celková 
výměra 

z toho pozemky 
 

z celkového odnětí          
zemědělských pozemků 

půdy 
(ha) 

nezeměděl-
ské 
(ha) 

lesní 
(ha) 

zemědělské 
(ha) 

orná 
(ha) 

zahra-
dy 

(ha) 

TTP 
(ha) 

Z-Z22 BI 0,82 - - 0,82 0,82 - - 
Z-Z23 BI 0,42 0,42 - - - - - 
Z-Z26 BI 0,94 0,18 - 0,76 - 0,04 0,72 
Z-Z27 BI 0,89 - - 0,89 - - 0,89 
Z-Z28 BI 0,11 - - 0,11 - - 0,11 

 BI Σ 5,28 0,74 - 4,54 2,41 0,39 1,74 
Z-Z17 SO 2,26 1,86 - 0,40 - 0,40 - 
Z-Z31 SO 1,79 - - 1,79 1,57 0,03 0,19 
Z-Z32 SO 1,03 - - 1,03 0,41 - 0,62 
Z-Z33 SO 1,24 - - 1,24 0,44 0,26 0,54 
Z-Z34 SO 1,43 0,25 - 1,18 1,09 - 0,09 
Z-Z36 SO 0,33 0,33 - - - - - 
Z-Z37 SO 0,19 0,19 - - - - - 
Z-Z56 SO 0,19 - - 0,19 - 0,19 - 

 SO Σ 8,46 2,63 - 5,83 3,51 0,88 1,44 
Z-Z24 BH 2,09 0,75 - 1,34 0,93 0,41 - 
Z-Z29 BH 0,54 - - 0,54 0,54 - - 

 BH Σ 2,63 0,75 - 1,88 1,47 0,41 - 
Z-Z13 BX Σ 0,44 - - 0,44 0,44 - - 
Z-Z18 SM Σ 0,20 - - 0,20 - 0,04 0,16 
Z-Z14 OS 0,81 - - 0,81 0,81 - - 
Z-Z16 OS 1,01 0,39 - 0,62 0,61 - 0,01 
Z-Z30 OS 4,73 0,14 - 4,59 - - 4,59 
Z-Z35 OS 0,58 0,03 - 0,55 - - 0,55 

 OS Σ 7,13 0,56 - 6,57 1,42 - 5,15 
Z-Z10 OK 0,52 - - 0,52 0,49 - 0,03 
Z-Z11 OK 1,35 0,87 - 0,48 - - 0,48 
Z-Z12 OK 1,74 0,01 - 1,73 1,61 - 0,12 
Z-Z15 OK 2,10 - - 2,10 2,10 - - 

 OK Σ 5,71 0,88 - 4,83 4,20 - 0,63 
Z-Z7 OX 0,10 - 0,10 - - - - 
Z-Z8 OX 0,09 - 0,09 - - - - 
Z-Z9 OX 0,06 - 0,06 - - - - 
Z-Z38 OX 0,34 - 0,34 - - - - 
Z-Z57 OX 0,30 0,30 - - - - - 

 OX Σ 0,89 0,30 0,59 - - - - 
Z-Z19 OH Σ 0,28 - - 0,28 0,28 - - 
Z-Z1 VP 3,68 0,08 - 3,60 3,60 - - 
Z-Z2 VP 0,72 0,49 - 0,23 - - 0,23 
Z-Z3 VP 3,29 - - 3,29 - - 3,29 
Z-Z4 VP 3,67 - - 3,67 3,67 - - 

 VP Σ 11,36 0,57 - 10,79 7,27 - 3,52 
Z-Z46 DS 17,80 4,96 0,85 11,99 3,79 0,03 8,17 
Z-Z48 DS 7,23 1,79 1,40 4,04 - 0,51 3,53 
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označení             
plochy / funkce 

celková 
výměra 

z toho pozemky 
 

z celkového odnětí          
zemědělských pozemků 

půdy 
(ha) 

nezeměděl-
ské 
(ha) 

lesní 
(ha) 

zemědělské 
(ha) 

orná 
(ha) 

zahra-
dy 

(ha) 

TTP 
(ha) 

Z-Z55 DS 0,07 0,07 - - - - - 
 DS Σ 25,10 6,82 2,25 16,03 3,79 0,54 11,70 

Z-Z51 DP 0,09 0,09 - - - - - 
Z-Z52 DP 0,34 - 0,34 - - - - 
Z-Z53 DP 0,94 - 0,94 - - - - 
Z-Z54 DP 0,67 - 0,67 - - - - 

 DP Σ 2,04 0,09 1,95 - - - - 
Z-Z25 DL Σ 0,29 0,03 - 0,26 0,26 - - 
Z-Z39 ZV 0,49 0,47 - 0,02 - 0,02 - 
Z-Z40 ZV 0,11 0,11 - - - - - 
Z-Z41 ZV 0,57 0,10 - 0,47 - 0,47 - 
Z-Z42 ZV 0,61 0,06 - 0,55 0,55 - - 
Z-Z43 ZV 0,90 0,89 - 0,01 - - 0,01 
Z-Z44 ZV 0,20 - - 0,20 - - 0,20 
Z-Z45 ZV 0,83 0,13 - 0,70 0,62 - 0,08 

 ZV Σ 3,71 1,76 - 1,95 1,17 0,49 0,29 
Z-Z47 PV 0,59 0,59 - - - - - 
Z-Z49 PV 0,05 0,05 - - - - - 
Z-Z50 PV 0,32 - - 0,32 - - 0,32 

 PV Σ 0,96 0,64 - 0,32 - - 0,32 
celkem zast.pl. 74,48 15,77 4,79 53,92 26,22 2,75 24,95 

Plochy přestavby: 
Z-P3 BI Σ 1,14 0,37 - 0,77 - 0,77 - 
Z-P9 SO 0,08 0,08 - - - - - 
Z-P10 SO 0,25 0,02 - 0,23 - 0,23 - 
Z-P16 SO 0,12 0,10 - 0,02 - 0,02 - 

 SO Σ 0,45 0,20 - 0,25 - 0,25 - 
Z-P4 BI 0,74 0,08 - 0,66 0,03 0,08 0,55 
Z-P5 BI 0,67 0,02 - 0,65 - 0,61 0,04 

 BI Σ 1,41 0,10 - 1,31 0,03 0,69 0,59 
Z-P6 OS Σ 0,39 0,39 - - - - - 
Z-P15 OK Σ 0,08 0,08 - - - - - 
Z-P13 OX Σ 0,84 0,84 - - - - - 
Z-P8 OR Σ 0,61 0,24 - 0,37 - 0,23 0,14 
Z-P7 VD Σ 0,14 0,05 - 0,09 - - 0,09 
Z-P1 DP 0,40 0,40 - - - - - 
Z-P2 DP 0,91 0,91 - - - - - 

 DP Σ 1,31 1,31 - - - - - 
Z-P11 VF 11,40 11,40 - - - - - 
Z-P12 VP 0,22 0,03 - 0,19 - - 0,19 
Z-P14 VK 3,59 3,59 - - - - - 

celkem pl.přest. 21,58 18,60 - 2,98 0,03 1,94 1,01 
Plochy ostatní: 

Z L1 2,44 0,17 - 2,27 2,27 - - 
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označení             
plochy / funkce 

celková 
výměra 

z toho pozemky 
 

z celkového odnětí          
zemědělských pozemků 

půdy 
(ha) 

nezeměděl-
ské 
(ha) 

lesní 
(ha) 

zemědělské 
(ha) 

orná 
(ha) 

zahra-
dy 

(ha) 

TTP 
(ha) 

Z L2 1,22 - - 1,22 - - 1,22 
Z L3 5,38 5,38 - - - - - 
 L Σ 9,04 5,55 - 3,49 2,27 - 1,22 

Z RN1 0,34 0,03 0,31 - - - - 
Z RN2 3,16 - 3,16 - - - - 
Z RN3 10,98 0,65 10,33 - - - - 
 RN Σ 14,48 0,68 13,80 - - - - 

Z LP1 3,72 0,25 - 3,47 - - 3,47 
celkem ost.pl. 27,24 6,48 13,80 6,96 2,27 - 4,69 

celk.Z.Hory v J. 123,30 40,85 18,59 63,86 28,52 4,69 30,65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Tabulka č.1.2 

označení             
plochy / funkce 

celková 
výměra 

z toho pozemky 
 

z celkového odnětí           
zemědělských pozemků 

půdy 
(ha) 

nezeměděl-
ské 
(ha) 

lesní 
(ha) 

zemědělské 
(ha) 

orná 
(ha) 

zahra-
dy 

(ha) 

TTP 
(ha) 

Ondřejovice v Jeseníkách 
Plochy zastavitelné: 
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označení             
plochy / funkce 

celková 
výměra 

z toho pozemky 
 

z celkového odnětí           
zemědělských pozemků 

půdy 
(ha) 

nezeměděl-
ské 
(ha) 

lesní 
(ha) 

zemědělské 
(ha) 

orná 
(ha) 

zahra-
dy 

(ha) 

TTP 
(ha) 

O-Z1 SO 0,22 0,01 - 0,21 - 0,21 - 
O-Z4 SO 3,61 0,05 - 3,56 0,45 - 3,11 
O-Z5 SO 0,76 - - 0,76 - 0,76 - 
O-Z6 SO 0,86 0,23 - 0,63 - 0,63 - 
O-Z7 SO 0,25 0,25 - - - - - 
O-Z8 SO 1,50 - - 1,50 - - 1,50 
O-Z9 SO 0,25 - - 0,25 0,25 - - 
O-Z10 SO 0,22 - - 0,22 0,22 - - 
O-Z11 SO 1,08 0,12 - 0,96 - 0,96 - 
O-Z12 SO 1,14 - - 1,14 - - 1,14 
O-Z13 SO 0,25 - - 0,25 - - 0,25 
O-Z14 SO 0,44 0,01 - 0,43 - - 0,43 
O-Z15 SO 3,46 0,30 - 3,16 - - 3,16 
O-Z16 SO 0,79 - - 0,79 - - 0,79 
O-Z17 SO 0,59 - - 0,59 - - 0,59 
O-Z19 SO 0,42 - - 0,42 0,39 - 0,03 

 SO Σ 15,84 0,97 - 14,87 1,31 2,56 11,00 
O-Z2 OX 0,05 - - 0,05 - - 0,05 
O-Z20 OX 3,46 0,04 3,16 0,26 - - 0,26 
O-Z21 OX 0,12 - - 0,12 - - 0,12 

 OX Σ 3,63 0,04 3,16 0,43 - - 0,43 
O-Z18 VD Σ 1,26 0,47 - 0,79 - - 0,79 
O-Z3 TI 0,14 - - 0,14 - - 0,14 
O-Z23 TI 0,02 - - 0,02 - - 0,02 
O-Z24 TI 0,03 - - 0,03 - - 0,03 

 TI Σ 0,19 - - 0,19 - - 0,19 
O-Z22 PV Σ 0,18 0,18 - - - - - 
celkem zast.pl. 21,10 1,66 3,16 16,28 1,31 2,56 12,41 

Plochy ostatní: 
O TN1 2,19 0,48 0,70 1,01 - - 1,01 

celk.Ondřej.v J. 23,29 2,14 3,86 17,29 1,31 2,56 13,42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Tabulka č.1.3 

označení              
plochy / funkce 

celková 
výměra 

z toho pozemky 
 

z celkového odnětí           
zemědělských pozemků 
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půdy 
(ha) 

nezeměděl-
ské 
(ha) 

lesní 
(ha) 

zemědělské 
(ha) 

orná 
(ha) 

zahra-
dy 

(ha) 

TTP 
(ha) 

Rejvíz 
Plochy zastavitelné: 

R-Z2 SR 0,58 0,09 - 0,49 - 0,06 0,43 
R-Z3 SR 0,10 - - 0,10 - - 0,10 
R-Z4 SR 0,10 - - 0,10 - 0,10 - 
R-Z5 SR 0,19 - - 0,19 - - 0,19 
R-Z6 SR 0,09 - - 0,09 - 0,09 - 
R-Z7 SR 0,14 - - 0,14 - - 0,14 
R-Z8 SR 0,07 - - 0,07 - - 0,07 
R-Z9 SR 0,11 0,06 - 0,05 - 0,04 0,01 
R-Z10 SR 0,24 - - 0,24 0,13 - 0,11 
R-Z11 SR 0,41 - - 0,41 0,41 - - 
R-Z12 SR 1,91 - - 1,91 - - 1,91 
R-Z13 SR 0,50 - - 0,50 - - 0,50 
R-Z14 SR 0,30 - - 0,30 - - 0,30 
R-Z15 SR 0,18 - - 0,18 - - 0,18 
R-Z18 SR 0,91 - - 0,91 - - 0,91 
R-Z19 SR 0,15 - - 0,15 - - 0,15 
R-Z20 SR 0,15 - - 0,15 - - 0,15 

 SR Σ 6,13 0,15 - 5,98 0,54 0,29 5,15 
R-Z17 OS Σ 1,56 - - 1,56 - - 1,56 
R-Z16 OR Σ 1,94 - - 1,94 - - 1,94 
R-Z1 TI Σ 0,09 - 0,09 - - - - 

R-Z21 ZV Σ 0,23 - - 0,23 - - 0,23 
celkem zast.pl. 9,95 0,15 0,09 9,71 0,54 0,29 8,88 

Plochy přestavby 
R-P1 SR 0,23 0,04 - 0,19 - - 0,19 
R-P2 SR 0,03 0,03 - - - - - 
R-P3 SR 0,03 0,03 - - - - - 

 SR Σ 0,29 0,10 - 0,19 - - 0,19 
celkem Rejvíz 10,24 0,25 0,09 9,90 0,54 0,29 9,07 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                     Tabulka č.1.4 

označení              
plochy / funkce 

celková 
výměra 

z toho pozemky 
 

z celkového odnětí            
zemědělských pozemků 
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půdy 
(ha) 

nezeměděl-
ské 
(ha) 

lesní 
(ha) 

zemědělské 
(ha) 

orná 
(ha) 

zahra-
dy 

(ha) 

TTP 
(ha) 

Dolní Údolí 
Plochy zastavitelné: 

D-Z2 SO Σ 0,31 - - 0,31 - - 0,31 
D-Z3 OS Σ 0,41 - - 0,41 - - 0,41 
D-Z1 TI Σ 0,08 - - 0,08 - - 0,08 
celkem zast.pl. 0,80 - - 0,80 - - 0,80 

Plochy přestavby: 
D-P1 SO 0,22 0,07 - 0,15 - 0,11 0,04 
D-P2 SO 0,50 0,10 - 0,40 - 0,38 0,02 
D-P3 SO 0,38 0,15 - 0,23 - 0,23 - 
D-P4 SO 0,18 0,01 - 0,17 - 0,16 0,01 
D-P5 SO 0,10 0,03 - 0,07 - 0,05 0,02 
D-P6 SO 0,12 0,03 - 0,09 - 0,09 - 
D-P7 SO 0,09 - - 0,09 - 0,09 - 
D-P9 SO 0,27 0,05 - 0,22 - 0,22 - 
D-P10 SO 0,58 0,12 - 0,46 - 0,46 - 
D-P11 SO 0,32 0,07 - 0,25 - 0,25 - 

 SO Σ 2,76 0,63 - 2,13 - 2,04 0,09 
D-P12 SR 0,67 0,13 - 0,54 - 0,51 0,03 
D-P13 SR 0,06 0,01 - 0,05 - - 0,05 

 SR Σ 0,73 0,14 - 0,59 - 0,51 0,08 
D-P8 OX Σ 0,79 0,14 - 0,65 - 0,15 0,50 
D-P14 DP Σ 0,34 0,14 - 0,20 - 0,05 0,15 
celkem pl.přest. 4,62 1,05 - 3,57 - 2,75 0,82 
Plochy ostatní: 

D RN1 6,21 - 6,21 - - - - 
celkem ost.pl.        

celkem D.Údolí 11,63 1,05 6,21 4,37 - 2,75 1,62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Tabulka č.1.5 

označení               
plochy / funkce 

celková 
výměra 

z toho pozemky 
 

z celkového odnětí           
zemědělských pozemků 
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půdy 
(ha) 

nezeměděl-
ské 
(ha) 

lesní 
(ha) 

zemědělské 
(ha) 

orná 
(ha) 

zahra-
dy 

(ha) 

TTP 
(ha) 

Horní Údolí 
Plochy zastavitelné: 

H-Z1 OX Σ 0,20 0,07 - 0,13 - - 0,13 
Plochy přestavby: 

H-P1 SR 0,12 0,01 - 0,11 - 0,06 0,05 
H-P2 SR 0,48 0,15 - 0,33 - 0,23 0,10 
H-P3 SR 0,28 0,10 - 0,18 - 0,18 - 
H-P4 SR 0,17 0,03 - 0,14 - 0,06 0,08 
H-P5 SR 0,44 0,16 - 0,28 - - 0,28 
H-P6 SR 0,29 0,13 - 0,16 - 0,16 - 
H-P7 SR 0,31 0,07 - 0,24 - 0,24 - 
H-P8 SR 0,28 0,09 - 0,19 - 0,19 - 
H-P9 SR 0,83 0,27 - 0,56 - 0,12 0,44 
H-P10 SR 0,83 0,23 - 0,60 - 0,60 - 
H-P11 SR 0,23 0,06 - 0,17 - 0,17 - 
H-P12 SR 0,39 0,07 - 0,32 - 0,32 - 
H-P13 SR 0,07 0,02 - 0,05 - - 0,05 
H-P14 SR 0,20 0,08 - 0,12 - - 0,12 

 SR Σ 4,92 1,47 - 3,45 - 2,33 1,12 
H-P15 DP Σ 0,07 0,06 - 0,01 - - 0,01 
celkem pl.přest. 4,99 1,53 - 3,46 - 2,33 1,13 
celkem H.Údolí 5,19 1,60 - 3,59 - 2,33 1,26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předpokládané odnětí zemědělských pozemků ze ZPF  
                        Tabulka č.2.1 
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katastrální území označení plochy 
/ funkce 

odnětí 
zeměděl-

ských poz. 
celkem   

(ha) 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

 

odvodnění 
(ha) 

Zastavitelné plochy: 
Zlaté Hory v Jes. Σ Z-Z1 VP 3,60 2 7.51.13 V - 

˝ Σ Z-Z2 VP 0,23 7 7.51.13 V - 
˝ Σ Z-Z3 VP 3,29 7 7.47.02 III  - 
˝ Σ Z-Z4 BI 3,67 2 7.47.02 III  3,45 
˝ Σ Z-Z5 BI 0,50 2 7.22.12 III  - 
˝  Z-Z10 OK 0,49 2 7.26.14 IV  0,49 
˝  ˝ ˝ 0,03 7 7.26.14 IV  0,03 
˝ Σ Z-Z10 OK 0,52 - - - 0,52 
˝ Σ Z-Z11 OK 0,48 7 7.47.13 V - 
˝  Z-Z12 OK 1,06 2 7.22.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,55 2 7.22.12 III  - 
˝  ˝ ˝ 0,04 7 7.22.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,08 7 7.22.12 III  - 
˝ Σ Z-Z12 OK 1,73 - - - - 
˝ Σ Z-Z13 BX 0,44 2 7.22.12 III  - 
˝  Z-Z14 OS 0,56 2 7.22.10 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,25 2 7.22.12 III  - 
˝ Σ Z-Z14 OS 0,81 - - - - 
˝  Z-Z15 OK 0,94 2 7.22.10 II  0,94 
˝  ˝ ˝ 1,16 2 7.58.00 II  1,16 
˝ Σ Z-Z15 OK 2,10 - - - 2,10 
˝  Z-Z16 OS 0,07 2 7.22.12 III  - 
˝  ˝ ˝ 0,54 2 7.22.13 IV  - 
˝  ˝ ˝ 0,01 7 7.22.13 IV  - 
˝ Σ Z-Z16 OS 0,62 - - - - 
˝ Σ Z-Z17 SO 0,40 5 7.22.12 III  - 
˝  Z-Z18 SM 0,04 5 7.26.14 IV  - 
˝   ˝ 0,16 7 7.26.14 IV  - 
˝ Σ Z-Z18 SM 0,20 - - - - 
˝ Σ Z-Z19 OH 0,28 2 7.26.14 IV  - 
˝  Z-Z20 BI 0,58 2 7.22.12 III  - 
˝   ˝ 0,02 7 7.22.12 III  - 
˝ Σ Z-Z20 BI 0,60 - - - - 
˝  Z-Z21 BI 0,51 2 7.22.12 III  - 
˝   ˝ 0,35 5 7.22.12 III  - 
˝ Σ Z-Z21 BI 0,86 - - - - 
˝ Σ Z-Z22 BI 0,82 2 7.22.12 III  - 
˝  Z-Z24 BH 0,93 2 7.22.12 III  - 
˝  ˝ ˝ 0,41 5 7.22.12 III  - 
˝ Σ Z-Z24 BH 1,34 - - - - 
˝ Σ Z-Z25 DL 0,26 2 7.22.12 III  - 
˝  Z-Z26 BI 0,04 5 7.26.14 IV  - 
˝   ˝ 0,72 7 7.26.14 IV  - 
˝ Σ Z-Z26 BI 0,76 - - - - 
˝ Σ Z-Z27 BI 0,89 7 7.22.12 III  - 
˝ Σ Z-Z28 BI 0,11 7 7.22.12 III  - 
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katastrální území označení plochy 
/ funkce 

odnětí 
zeměděl-

ských poz. 
celkem   

(ha) 

druh 
pozemku 

kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

 

odvodnění 
(ha) 

˝ Σ Z-Z29 BH 0,54 2 7.22.12 III  - 
˝ Σ Z-Z30 OS 4,59 7 7.37.16 V - 
˝  Z-Z31 SO 0,10 2 7.55.00 II  - 
˝   ˝ 1,28 2 7.26.14 IV  - 
˝   ˝ 0,19 2 7.51.11 IV  - 
˝   ˝ 0,03 5 7.51.11 IV  - 
˝   ˝ 0,19 7 7.51.11 IV  - 
˝ Σ Z-Z31 SO 1,79 - - - - 
˝  Z-Z32 SO 0,41 2 7.26.14 IV  - 
˝   ˝ 0,49 7 7.26.14 IV  - 
˝   ˝ 0,13 7 7.51.11 IV  - 
˝ Σ Z-Z32 SO 1,03 - - - - 
˝  Z-Z33 SO 0,44 2 7.26.14 IV  - 
˝   ˝ 0,26 5 7.51.11 IV  - 
˝   ˝ 0,01 7 7.51.11 IV  - 
˝   ˝ 0,06 7 7.26.14 IV  - 
˝   ˝ 0,47 7 7.37.16 V - 
˝ Σ Z-Z33 SO 1,24 - - - - 
˝  Z-Z34 SO 1,09 2 7.37.16 V - 
˝   ˝ 0,09 7 7.37.16 V - 
˝ Σ Z-Z34 SO 1,18 - - - - 
˝ Σ Z-Z35 OS 0,58 7 7.26.44 V - 
˝ Σ Z-Z39 ZV 0,02 5 7.22.12 III  - 
˝  Z-Z41 ZV 0,22 5 7.22.10 II  - 
˝   ˝ 0,25 5 7.22.12 III  - 
˝ Σ Z-Z41 ZV 0,47 - - - - 
˝ Σ Z-Z42 ZV 0,55 2 7.26.14 IV  - 
˝ Σ Z-Z43 ZV 0,01 7 7.22.12 III  - 
˝ Σ Z-Z44 ZV 0,20 7 7.22.12 III  - 
˝  Z-Z45 ZV 0,62 2 7.51.11 IV  - 
˝   ˝ 0,08 7 7.51.11 IV  - 
˝ Σ Z-Z45 ZV 0,70 - - - - 
˝  Z-Z46 DS 1,35 2 7.22.10 II  0,73 
˝   ˝ 0,33 2 7.22.12 III  - 
˝   ˝ 0,16 2 7.47.00 III  0,16 
˝   ˝ 1,95 2 7.47.02 III  1,65 
˝   ˝ 0,03 5 7.58.00 II  - 
˝   ˝ 0,02 7 7.22.10 II  0,02 
˝   ˝ 1,02 7 7.58.00 II  - 
˝   ˝ 0,03 7 7.47.00 III  0,03 
˝   ˝ 2,25 7 7.47.02 III  2,25 
˝   ˝ 0,88 7 7.22.12 III  0,30 
˝   ˝ 2,53 7 7.51.11 IV  2,02 
˝   ˝ 0,42 7 7.37.16 V - 
˝   ˝ 1,02 7 7.51.13 V 0,48 
˝ Σ Z-Z46 DS 11,99 - - - 7,64 
˝  Z-Z48 DS 0,10 5 7.26.14 IV  - 
˝   ˝ 0,27 5 7.26.44 V - 
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katastrální území označení plochy 
/ funkce 

odnětí 
zeměděl-

ských poz. 
celkem   

(ha) 

druh 
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kód 
BPEJ 

třída 
ochrany 

 

odvodnění 
(ha) 

˝   ˝ 0,14 5 7.40.68 V - 
˝   ˝ 1,29 7 7.26.14 IV  1,29 
˝   ˝ 2,03 7 7.26.44 V 0,82 
˝   ˝ 0,21 7 7.40.68 V - 
˝ Σ Z-Z48 DS 4,04 - - - 2,11 
˝ Σ Z-Z50 PV 0,32 7 7.22.12 III  - 
˝  Z-Z56 SO 0,17 5 7.37.16 V - 
˝   ˝ 0,02 5 7.37.46 V - 
˝ Σ Z-Z56 SO 0,19 - - - - 

celkem zast. plochy - 53,92 - - - 15,82 
Plochy přestavby: 
Zlaté Hory v Jes. Σ Z-P3 BI 0,77 5 7.22.12 III  - 

˝  Z-P4 BI 0,03 2 7.26.14 IV  - 
˝  ˝  0,08 5 7.26.14 IV  - 
˝  ˝  0,55 7 7.26.14 IV  - 
˝ Σ Z-P4 BI 0,66 - - - - 
˝  Z-P5 BI 0,05 5 7.22.12 III  - 
˝  ˝  0,56 5 7.26.14 IV  - 
˝  ˝  0,04 7 7.26.14 IV  - 
˝ Σ Z-P5 BI 0,65 - - - - 
˝ Σ Z-P7 VD 0,09 7 7.55.00 II  - 
˝  Z-P8 OR 0,21 5 7.37.16 V - 
˝  ˝  0,02 5 7.37.46 V - 
˝  ˝  0,14 7 7.37.46 V - 
˝ Σ Z-P8 OR 0,37 - - - - 
˝  Z-P10 SO 0,07 5 7.37.16 V - 
˝  ˝  0,16 5 7.40.68 V - 
˝ Σ Z-P10 SO 0,23 - - - - 
˝ Σ Z-P12 VP 0,19 7 7.55.00 II  - 
˝ Σ Z-P16 SO 0,02 5 7.22.10 II  - 

celkem plochy přestavby - 2,98 - - - - 
Plochy ostatní: 
Zlaté Hory v Jes. Σ Z L1 2,27 2 7.47.02 III  1,97 

˝ Σ Z L2 1,22 7 7.40.68 V - 
˝ Σ Z LP1 3,47 7 7.26.14 IV  - 

celkem ost. plochy - 6,96 - - - 1,97 
Z.Hory v  J. celkem  63,86 - - - 17,79 

 
 
 
 
 
 
 
 
                        Tabulka č.2.2 
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katastrální území označení plochy 
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ských poz. 
celkem  

(ha) 

druh 
pozemku 

kód 
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odvodnění 
(ha) 

Zastavitelné plochy: 
Ondřejovice v J. Σ O-Z1 SO 0,21 5 7.47.12 IV  0,21 

˝ Σ O-Z2 OX 0,05 7 7.58.00 II  - 
˝  O-Z3 TI 0,06 7 7.58.00 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,08 7 7.29.44 V - 
˝ Σ O-Z3 TI 0,14 - - - - 
˝  O-Z4 SO 0,45 2 7.29.54 V - 
˝  ˝ ˝ 3,11 7 7.29.54 V - 
˝ Σ O-Z4 SO 3,56 - - - - 
˝ Σ O-Z5 SO 0,76 5 7.29.44 V - 
˝ Σ O-Z6 SO 0,63 5 7.29.14 III  - 
˝ Σ O-Z8 SO 1,50 7 7.29.44 V - 
˝  O-Z9 SO 0,04 2 7.29.44 V - 
˝  ˝ ˝ 0,21 2 7.37.56 V - 
˝ Σ O-Z9 SO 0,25 - - - - 
˝ Σ O-Z10 SO 0,22 2 7.37.56 V - 
˝  O-Z11 SO 0,03 5 7.29.44 V - 
˝  ˝ ˝ 0,46 5 7.37.56 V - 
˝  ˝ ˝ 0,47 5 7.40.68 V - 
˝ Σ O-Z11 SO 0,96 - - - - 
˝ Σ O-Z12 SO 1,14 7 7.37.56 V - 
˝ Σ O-Z13 SO 0,25 7 7.29.44 V - 
˝  O-Z14 SO 0,33 7 7.29.44 V - 
˝  ˝ ˝ 0,10 7 7.37.56 V - 
˝ Σ O-Z14 SO 0,43 - - - - 
˝  O-Z15 SO 1,84 7 7.29.14 III  1,84 
˝  ˝ ˝ 1,32 7 7.29.44 V 1,17 
˝ Σ O-Z15 SO 3,16 - - - 3,01 
˝ Σ O-Z16 SO 0,79 7 7.58.00 II  0,69 
˝ Σ O-Z17 SO 0,59 7 7.58.00 II  0,59 
˝  O-Z18 VD 0,63 7 7.58.00 II  - 
˝   ˝ 0,16 7 7.29.54 V - 
˝ Σ O-Z18 VD 0,79 - - - - 
˝  O-Z19 SO 0,39 2 7.29.54 V - 
˝   ˝ 0,03 7 7.29.54 V - 
˝ Σ O-Z19 SO 0,42 - - - - 
˝ Σ O-Z20 OX 0,26 7 7.58.00 II  - 
˝ Σ O-Z21 OX 0,12 7 7.58.00 II  - 
˝ Σ O-Z23 TI 0,02 7 7.29.14 III  0,02 
˝ Σ O-Z24 TI 0,03 7 7.37.56 V - 

celkem zast. plochy - 16,28 - - - 4,52 
Plochy ostatní: 
Ondřejovice v J. Σ O TN1 1,01 7 7.37.46 V - 
Ondřejovice v J. celkem - 17,29 - - - 4,52 

 
 
                        Tabulka č.2.3 
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katastrální území označení plochy 
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Zastavitelné plochy: 
Rejvíz  R-Z2 SR 0,06 5 8.35.04 II  - 

˝  ˝ ˝ 0,42 7 8.35.04 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,01 7 8.35.34 IV  - 
˝ Σ R-Z2 SR 0,49 - - - - 
˝ Σ R-Z3 SR 0,10 7 8.35.04 II  - 
˝ Σ R-Z4 SR 0,10 5 8.35.04 II  - 
˝ Σ R-Z5 SR 0,19 7 8.35.04 II  - 
˝ Σ R-Z6 SR 0,09 5 8.35.04 II  - 
˝ Σ R-Z7 SR 0,14 7 8.35.04 II  - 
˝ Σ R-Z8 SR 0,07 7 8.35.04 II  - 
˝  R-Z9 SR 0,04 5 8.35.04 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,01 7 8.35.04 II  - 
˝ Σ R-Z9 SR 0,05 - - - - 
˝  R-Z10 SR 0,13 2 8.35.04 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,11 7 8.35.04 II  - 
˝ Σ R-Z10 SR 0,24 - - - - 
˝ Σ R-Z11 SR 0,41 2 8.35.04 II  - 
˝  R-Z12 SR 0,76 7 8.35.04 II  - 
˝  ˝ ˝ 1,15 7 8.35.24 III  - 
˝ Σ R-Z12 SR 1,91 - - - - 
˝ Σ R-Z13 SR 0,50 7 8.35.04 II  - 
˝  R-Z14 SR 0,09 7 8.35.24 III  - 
˝  ˝ ˝ 0,21 7 8.35.44 V - 
˝ Σ R-Z14 SR 0,30 - - - - 
˝  R-Z15 SR 0,02 7 8.35.24 III  - 
˝  ˝ ˝ 0,16 7 8.35.44 V - 
˝ Σ R-Z15 SR 0,18 - - - - 
˝  R-Z16 OR 0,98 7 8.35.04 II  - 
˝  ˝ ˝ 0,96 7 8.35.24 III  - 
˝ Σ R-Z16 OR 1,94 - - - - 
˝  R-Z17 OS 0,10 7 8.35.04 II  - 
˝  ˝ ˝ 1,46 7 8.35.24 III  - 
˝ Σ R-Z17 OS 1,56 - - - - 
˝ Σ R-Z18 SR 0,91 7 8.35.04 II  - 
˝ Σ R-Z19 SR 0,15 7 8.35.04 II  - 
˝ Σ R-Z20 SR 0,15 7 8.50.14 V - 
˝ Σ R-Z21 ZV 0,23 7 8.35.24 III  - 

celkem zast. plochy - 9,71 - - - - 
Plochy přestavby: 

Rejvíz  R-P1 SR 0,14 7 8.35.24 III  - 
˝  ˝  0,05 7 8.35.44 V - 
˝ Σ R-P1 SR 0,19 - - - - 

celkem plochy přestavby - 0,19 - - - - 
Rejvíz celkem   9,90 - - - - 
 
                        Tabulka č.2.4 
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Zastavitelné plochy: 
Dolní Údolí Σ D-Z1 TI 0,08 7 8.40.68 V - 

˝ Σ D-Z2 SO 0,31 7 7.29.44 V - 
˝  D-Z3 OS 0,13 5 8.40.78 V - 
˝  ˝  0,28 7 8.50.54 V - 
˝ Σ D-Z3 OS 0,41 7 - V - 

celkem zast. plochy - 0,80 - - - - 
Plochy přestavby: 

Dolní Údolí  D-P1 SO 0,11 5 7.29.44 V - 
˝  ˝  0,04 7 7.29.44 V - 
˝ Σ D-P1 SO 0,15 - - - - 
˝  D-P2 SO 0,38 5 7.29.44 V - 
˝  ˝  0,02 7 7.29.44 V - 
˝ Σ D-P2 SO 0,40 - - - - 
˝  D-P3 SO 0,11 5 7.29.44 V - 
˝  ˝  0,12 5 8.40.78 V - 
˝ Σ D-P3 SO 0,23 - - - - 
˝  D-P4 SO 0,16 5 7.29.44 V - 
˝  ˝  0,01 7 7.29.44 V - 
˝ Σ D-P4 SO 0,17 - - - - 
˝  D-P5 SO 0,05 5 8.35.44 V - 
˝  ˝  0,02 7 8.35.44 V - 
˝ Σ D-P5 SO 0,07 - - - - 
˝ Σ D-P6 SO 0,09 5 8.40.89 V - 
˝ Σ D-P7 SO 0,09 5 8.40.89 V - 
˝  D-P8 SO 0,15 5 8.40.78 V - 
˝  ˝  0,50 7 8.40.78 V - 
˝ Σ D-P8 SO 0,65 - - - - 
˝ Σ D-P9 SO 0,22 5 8.40.89 V - 
˝ Σ D-P10 SO 0,46 5 8.40.89 V - 
˝ Σ D-P11 SO 0,25 5 8.40.89 V - 
˝  D-P12 SR 0,51 5 8.40.89 V - 
˝  ˝  0,03 7 8.40.89 V - 
˝ Σ D-P12 SR 0,54 - - - - 
˝ Σ D-P13 SR 0,05 7 8.40.89 V - 
˝  D-P14 DP 0,05 5 7.29.44 V - 
˝  ˝ ˝ 0,15 7 7.29.44 V - 
˝ Σ D-P14 DP 0,20 - - - - 

celkem plochy přestavby - 3,57 - - - - 
D.Údolí celkem   4,37 - - - - 
 
 
 
 
 
 
                        Tabulka č.2.5 
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Zastavitelné plochy: 
Horní Údolí Σ H-Z1 OX 0,13 7 9.40.89 V - 

celkem zast. plochy - 0,13 - - - - 
Plochy přestavby: 

Horní Údolí  H-P1 SR 0,06 5 9.40.89 V - 
˝  ˝  0,05 7 9.40.89 V - 
˝ Σ H-P1 SR 0,11 - - - - 
˝  H-P2 SR 0,23 5 9.40.89 V - 
˝  ˝  0,10 7 9.40.89 V - 
˝ Σ H-P2 SR 0,33 - - - - 
˝ Σ H-P3 SR 0,18 5 9.40.89 V - 
˝  H-P4 SR 0,06 5 9.40.89 V - 
˝  ˝  0,08 7 9.40.89 V - 
˝ Σ H-P4 SR 0,14 - - - - 
˝  H-P5 SR 0,24 7 9.40.89 V - 
˝  ˝  0,04 7 9.40.78 V - 
˝ Σ H-P5 SR 0,28 - - - - 
˝  H-P6 SR 0,03 5 9.40.89 V - 
˝  ˝  0,16 5 9.40.78 V - 
˝ Σ H-P6 SR 0,16 - - - - 
˝ Σ H-P7 SR 0,24 5 9.40.78 V - 
˝ Σ H-P8 SR 0,19 5 9.40.78 V - 
˝  H-P9 SR 0,12 5 9.40.78 V - 
˝  ˝  0,44 7 9.40.78 V - 
˝ Σ H-P9 SR 0,56 - - - - 
˝ Σ H-P10 SR 0,60 5 9.40.78 V - 
˝ Σ H-P11 SR 0,17 5 9.40.68 V - 
˝ Σ H-P12 SR 0,32 5 9.40.78 V - 
˝ Σ H-P13 SR 0,05 7 9.40.78 V - 
˝ Σ H-P14 SR 0,12 7 9.40.78 V - 
˝ Σ H-P15 DP 0,01 7 9.40.68 V - 

celkem plochy přestavby - 3,46 - - - - 
H.Údolí celkem   3,59 - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zábor zemědělských pozemků pro územní systém ekologické stability 



 Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Zlaté Hory  
I.  Textová část ÚP str. 1- 65  
II. Textová část odůvodnění ÚP                        str. 66 - 272   261 

 Tabulka č.3 
označení 
plochy 

výměra 
(ha) 

stávající 
druh              

pozemku 

z toho               
odvodnění 

(ha) 

navržené 
společenstvo 

katastrální území 

R43-RBK OK57 0,25 7 - lesní, luční Dolní Údolí 
R34-RBK OK57 2,50 7 - lesní, luční Rejvíz 
R48-LBC 1,18 7 - lesní, luční Zlaté Hory v Jes. 
R49-RBK OK58 0,09 2 - lesní, luční Ondřejovice v Jes. 
 0,39 5 - lesní, luční ˝ 
 1,42 7 - lesní, luční ˝ 
R49-RBK OK58 1,90 - - lesní, luční ˝ 
L12 LBK 0,27 7 - lesní, luční Ondřejovice v Jes. 
L20 LBK 0,19 2 - lesní, luční Zlaté Hory v Jes. 
L21 LBC 2,13 2 1,95 lesní, luční Zlaté Hory v Jes. 
L22 LBK 0,89 7 0,89 lesní, luční Zlaté Hory v Jes. 
L29 LBK 0,07 2 - lesní, luční Zlaté Hory v Jes. 
 0,67 7 0,67 lesní, luční ˝ 
L29 LBK 0,74 - 0,67 lesní, luční ˝ 
L30 LBC 0,93 7 - lesní, luční Zlaté Hory v Jes. 
L46 LBK 0,13 5 - lesní, luční Ondřejovice v Jes. 
 0,77 7 0,78 lesní, luční ˝ 
L46 LBK 1,23 - 0,78 lesní, luční ˝ 
celkem 12,21 - 4,29   

 
 
Vysvětlivky k tabulkám: 
druh pozemku 2 -     orná půda 
 5 -     zahrada 
 7 -     trvalý travní porost 
 Z -     označení zastavitelných ploch 
 P -     označení ploch přestavby 
ÚSES LBK lokální biokoridor 
 LBC lokální biocentrum 
 RBK regionální biokoridor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
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      Námitky vlastníků pozemků a staveb, dotčených návrhem územního plánu Zlaté Hory, 
nebyly ve veřejném projednání uplatněny.  

Rozhodnutí o námitkách nebylo zpracováno. 
 
 
 
 
 

11. Vyhodnocení připomínek 

     Ve veřejném projednání – v řízení o návrhu územního plánu Zlaté Hory dle § 52 stavební-
ho zákona byly uplatněny následující připomínky: 
 
AOPK ČR, Správa CHKO LP a Krajské ředitelství, Olomouc; 

Vyjádření k části řešeného území, která se nachází mimo území v kompetenci Správy CHKO 
Jeseníky. 
1/ V dokumentaci není uvedena existence přechodně chráněné plochy „Skalka“, která byla 
vyhlášena  rozhodnutím MěÚ Jeseník z 6.9.2007, na poz. p.č.441/8 v k.ú. Horní Údolí.. 
2/ V roce 2011 byla provedena AOPK ČR aktualizace nadregionálních prvků ÚSES, která 
dosud není zohledněna v Zásadách územního rozvije Ol. kraje. Vymezení NRBC 2010 Rejvíz 
a NRBK K86 se v nové aktualizované stopě liší od stávajícího vymezení. 
3/ Do mapových podkladů požadujeme zakreslit hranice zvláště chráněných území a území 
soustavy Natura 2000. 
Vyřízení: 1/ respektováno, je doplněno v dokumentaci ÚP; 2/ Nyní nelze akceptovat, musí 
proběhnout proces veřejného projednání v ZUR; 3/ hranice zvláště chráněných území jsou 
v grafické části zakresleny jmenovitě – jako hranice Národní přírodní rezervace Rejvíz a hra-
nice Přírodní památky Černé Jezero. 
 
Národní památkový ústav, ÚOP Olomouc 

Bod 1/ 
V dané věci byla prostudována dokumentace výše uvedeného návrhu územního plánu města 
Zlaté Hory, dostupná na webových stránkách, www.zlatehory.cz nebo www.jesenik.org . 
Posuzovaný návrh územního plánu města Zlaté Hory řeší celé správní území obce, vymezené 
pěti katastrálními územími: k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách, Ondřejovice v Jeseníkách, Dolní 
Údolí, Horní Údolí a Rejvíz. 
 
Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů – legislativní rámec: 
Na katastrálním území jsou plošně památkově chráněná území (památkové rezervace, zóny a 
ochranná pásma): 

• Vesnická památková zóna Údolí (Zlaté Hory, okres Jeseník), vyhlášená MK ČR č. 
413/2004 Sb. ze dne 24. června 2004 viz. Ústřední seznam kulturních památek CR č. 
r. 2473 (VPZ Dolní Údolí, Horní Údolí). 

• Vesnická památková zóna Rejvíz, vyhlášena MK ČR č. 413/2004 Sb. ze dne 24. 
června 2004,  viz Ústřední seznam kulturních památek CR č. r. 2461. 

• Městská památková zóna Zlaté Hory, vyhlášena MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 
10.9.1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, 
Ústřední seznam kulturních památek CR  č. r. 2205 
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Na daném katastrálním území se také nachází objekty charakteru památek místního významu 
(pozn. obecně se jedná například o kapličky, kříže, boží muka, pomníky, pamětní desky, hra-
niční kameny, smírčí kříže, ale i o větší objekty a stavby apod.), které by měly být z pohledu 
zájmů památkové péče zachovány a chráněny na místě samém. Pro okres Jeseník sice ještě 
nebyl do dnešní doby zpracován seznam památek místního významu. 

Na celém území jsou evidovány kulturní památky, zapsané do ÚSKP ČR, které spadají pod 
režim ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů a které jsou uvedeny na serveru NPÚ (monument.npu.cz ). 
Nemovité kulturní památky, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České repub-
liky, a památky místního významu byly specifikovány již ve vyjádření k oznámení o projed-
návání zadání územního plánu města Zlaté Hory, zaslaném Národním památkovým ústavem, 
územním odborným pracovištěm v Olomouci dne 29.7.2010 pod číslem jednacím NPÚ-
391/3059/2010.  
 
Na daném území se nachází také nemovité kulturní památky (archeologické stopy): 
 
K. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách   
12894/8-3844 č.r.   Poštovní štola (rudný důl Poštovní štola) 
12896/8-3841 č.r.  důl Marie Pomocná I. (rudný důl P. Marie Pomocná I.) 
12897/8-3842 č.r.  důl Marie Pomocná III. (rudný důl P. Marie Pomocná III.) 
12900/8-3839 č.r.  Měděná štola (rudný důl Měděná štola) 
12901/8-3845 č.r.  doly Sarkander a Barbora (rudný důl Sarkander a Barbora) 
32162/8-224 č.r.  zbytky hradu Edelstein (hrad Edelstein) 
37515/8-3028 č.r.  archeologická lokalita – Měkké doly ve Zlatých Horách (rudný 
důl Měkké doly) 
 
K. ú. Horní Údolí  
12895/8-3843 č.r.  rudní revír Starohoří (rudný důl – rudní revír Starohoří) 
12898/8-3840 č.r.  Olověná štola (rudný důl Olověná štola) 
 
K. ú. Rejvíz:  
31890/8-156 č.r.   zřícenina hradu Kobrštejn (hrad Kobrštejn) 
 
2. Státní archeologický seznam (pomůcka) 
K. ú. Zlaté Hory v Jeseníkách  
15-11-16/2 č.r.   středověké a novověké jádro města    
15-11-16/3 č.r.   Měkké doly       
15-11-16/4 č.r.   Měkké doly       
15-11-16/5 č.r.   Měkké doly       
15-11-16/6 č.r.   Měkké doly       
15-11-16/7 č.r.    Měkké doly       
15-11-16/8 č.r.   Měkké doly       
15-11-16/9 č.r.   Měkké doly       
15-11-17/1 č.r.    zřícenina hradu Leuchtenštejn    
15-11-17/2 č.r.   kostel sv. Rocha      
15-11-21/1 č.r.   zřícenina hradu Edelštejn     
15-11-21/3 č.r.   rudný důl Měděná štola     
15-11-21/4 č.r.   rudný důl P. Marie Pomocná III    
15-11-21/5 č.r.   rudný důl P. Marie Pomocná I    
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15-13-01/2 č.r.   Příčný vrch – rudné doly Sarkander a Barbora  
15-13-02/1 č.r.  Horní a Dolní Neufang, důlní činnost - (zasahuje do k. ú. 

Heřmanovice) 
15-13-02/4 č.r.   rudný důl Poštovní štola     
 
K. ú. Horní Údolí  
14-24-05/1 č.r.   zřícenina hradu Koberštejn     
15-11-21/2 č.r.   důlní dílo na Zlatohorsku     
15-11-21/6 č.r.   rudný revír Olověná štola     
15-13-01/1 č.r.   novověké jádro obce      
15-13-01/3 č.r.   rudní revír Starohoří      
 
K. ú. Ondřejovice v Jeseníkách 
14-22-25/1 č.r.   novověká osada Javorná     
15-11-16/1 č.r.   kostel sv. Martina a P. Marie     
 
ad 1. památky 
výkres 7, koordinační 
12894/8-3844 č.r.  Poštovní štola (rudný důl Poštovní štola) 
12896/8-3841 č.r.  důl Marie Pomocná I. (rudný důl P. Marie Pomocná I.) 
12897/8-3842 č.r.  důl Marie Pomocná III. (rudný důl P. Marie Pomocná III.) 
12900/8-3839 č.r.  Měděná štola (rudný důl Měděná štola) 
12901/8-3845 č.r.  doly Sarkander a Barbora (rudný důl Sarkander a Barbora) 
32162/8-224 č.r.  zbytky hradu Edelstein (hrad Edelstein)  
37515/8-3028 č.r.  archeologická lokalita – Měkké doly ve Zlatých Horách (rudný 

důl Měkké Doly 
12895/8-3843 č.r.  rudní revír Starohoří (rudný důl – rudní revír Starohoří) 
12898/8-3840 č.r.  Olověná štola (rudný důl Olověná štola) 
31890/8-156 č.r.  zřícenina hradu Kobrštejn (hrad Kobrštejn 
 
Na MK ČR byl podán nový návrh na zapsání bývalého hřbitova kolem kostela Nanebevzetí 
Panny Marie s náhrobky, ohradní zdí, přístupovým schodištěm se sochou Panny Marie Imma-
culaty a sv. Jana Nepomuckého s poz. parc. č. 2/1, 2/2 a 83/1 ve Zlatých Horách, k.ú. Zlaté 
Hory. 

 

Charakteristika území: 
Zlaté Hory: 
Obec pův. jménem Cukmantel (dnes Zlaté Hory) vznikla ve 13. století při staré obchodní ces-
tě vedoucí z Moravy přes Vratislav k Baltickému moři. Nejdříve zde byla založena tržištní 
lánová ves s čočkovitě se rozšiřujícím tržištěm, zřejmě již chráněná dvěma hrady s kostelem, 
umístěným nad ves ve svahu kopce vypínajícího se na východní straně se nad městem. Poč. 
14. století byla ves povýšena na město. Městem v té době probíhala solná obchodní stezka 
s právem solného skladu. Ta  dala vzniknout druhému náměstí zv. Solné a patrně už tehdy se 
sídliště protáhlo směrem k jihu. Město zřejmě časem využilo právo postavit hradby, které 
vymezily oválný městský prostor a jejichž stavbou byla pravděpodobně dokončena urbaniza-
ce města chráněného na východě hradbou pohoří a na západě vodou Zlatého potoka. (Na 
Helwigově mapě z r. 1561 je již město obehnáno hradbami). Město mělo výhodnou polohu, 
severojižní směr ulic zajišťoval odvanutí zápachu z města. Byly postaveny dvě brány, ulice se 
rozběhly také podél hradeb. Před branami se utvořila kolem cesty dvě předměstí. Město vyu-
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žilo vody z řeky pro stavbu náhonu vedeného uvnitř města podél východní hradby. Soustředi-
lo sem tak řemeslníky využívající vodního pohonu, kteří měli za úkol chránit také východní 
hradbu. Město velmi dobře prosperovalo díky horním aktivitám a těšilo se zájmu opavských 
knížat, českého krále i vratislavského biskupství.  
19. století znamenalo pro město pohromu v podobě zničujícího požáru v roce 1821, ale vzápě-
tí obrovský stavební rozmach. Po odstranění hradeb se mohlo rozrůst do šířky, v severním a 
jižním směru zahrnulo obě předměstí. Na okraji města pod Zámeckým vrchem byly založeny 
léčebné lázně, které do města přitáhly cizinecký ruch. Do 1. čtvrtiny 20. století došlo ke zbou-
rání městských bran a k elektrifikaci města. Slibný vývoj města byl přerušen 2. sv. válkou. Po 
2. sv. válce došlo k degradaci města demolicí mnoha domů a hospodářských objektů nebo jen 
odstraněním architektonických prvků z historických fasád. Parcelace polí v okolí města vy-
chází z původní záhumenicové plužiny, v 50. letech 20. století scelené na velké lány. 
 
Dolní Údolí: 
Obec původním jménem Nieder Grund je horskou lánovou vsí, plynule přecházející do obce 
Horní Údolí. Původní  zástavba je rozptýlená, částečně zachovaná dřevěná, roztažená po obou 
stranách potoka Prudnik. Ves vznikla na přelomu 13. a 14. století, jako vysokohorská hornic-
ká osada se záhumenicovu plužinou, umístěnou kolmo na potok a dosahující pod okolní kop-
ce. V 19. století došlo k útlumu původní těžby a obec se částečně vylidnila. Další odliv nastal 
v 50. létech 20. století odsunem původního německého obyvatelstva. Dnes je lokalita spíše 
než k trvalému bydlení využívána jako chalupářská osada. 
 
Horní Údolí: 
Obec původním jménem Ober Grund je horskou lánovou vsí, plynule přecházející z obce 
Dolní Údolí. Původní  zástavba je rozptýlená, částečně zachovaná dřevěná, roztažená po obou 
stranách potoka Prudnik. Ves vznikla na přelomu 13. a 14. století, jako vysokohorská hornic-
ká osada se záhumenicovu plužinou, umístěnou kolmo na potok a dosahující pod okolní kop-
ce. V 19. století došlo k útlumu původní těžby a obec se částečně vylidnila. Další odliv nastal 
v 50. létech 20. století odsunem původního německého obyvatelstva. Dnes je lokalita spíše 
než k trvalému bydlení využívána jako chalupářská osada a rekreační oblast. 
 
Ondřejovice: 
Obec původním jménem Endersdorf je podhorskou lánovou vsí, ve spodní severní části rozlo-
ženou podél potoků Javorná a Ondřejovský a v horní části s rozptýlenou vysokohorskou zá-
stavbou. Ves vznikla na přelomu 13. a 14. století, jako vysokohorská hornická osada 
se záhumenicovu plužinou, umístěnou kolmo na potok a dosahující pod okolní kopce. V 19. 
století došlo k útlumu původní těžby a obec se částečně vylidnila. Další odliv nastal v 50. 
létech 20. století odsunem původního německého obyvatelstva. Dnes je lokalita spíše než 
k trvalému bydlení využívána jako chalupářská osada a rekreační oblast. 
 
Rejvíz: 
Obec je postavena jako lesní lánová ves s objekty umístěnými podél silnice  na různě širokých 
parcelách s navazující záhumenicovou plužinou. Ves vznikla na přelomu 13. a 14. století, jako 
vysokohorská hornická osada. Původně byla umístěna pod Zámeckým pahorkem, později se 
přemístila podél silnice z Horního Údolí do Dětřichova. V 19. století došlo k útlumu původní 
těžby a obec se částečně vylidnila. Další odliv nastal v 50. létech 20. století odsunem původ-
ního německého obyvatelstva. Dnes je lokalita spíše než k trvalému bydlení využívána jako 
chalupářská osada a rekreační oblast.  
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Základními historickými a urbanistickými hodnotami území dvou vyhlášených vesnických 
památkových zón v obcích Rejvíz, Horním a Dolním Údolí jsou tři podstatné pilíře:  

1. materiál, z kterého jsou objekty postaveny – takový, který se nachází 
v nejbližším okolí a byl pro stavebníka lehce dosažitelný (kámen, dřevo), vol-
né plochy parcel, parcely částečně ohrazené nízkými dřevěnými plotky. 

2. přízemní objekty s vyššími sedlovými střechami, hlavním hřebenem souběžné 
s komunikací, obdélným půdorysem s max. jedním úzkým bočním křídlem, si-
tuovaným k původním lánům, drobné měřítko oken a dveří. 

3. nepravidelně široké lány, kolmo navazující na komunikaci, s obytnou zástav-
bou, umístěnou u silnice. Díky různé šířce původních lánů není zástavba umís-
těna  v pravidelné  vzdálenosti od sebe kolem silnice, ale vytváří menší či vět-
ší proluky. 

 
Předmětem a zájmem předloženého návrhu ÚP města Zlaté hory je vymezení nových ploch 
pro: 

• hlavní důraz je kladen na rozvoj obytné a rekreační funkce území (zejména zimní re-
kreace). 

• je vymezen dostatečný rozsah ploch pro novou obytnou výstavbu a plochy pro rozvoj 
občanského vybavení rekreačního charakteru, občanského vybavení specifického, pro 
rozvoj sportovních zařízení a lyžařských areálů. 

• jsou navrženy plochy pro posílení ekonomického potenciálu území - plochy pro rozvoj 
výroby, skladování a těžby nerostů a pro výstavbu zařízení občanského vybavení ko-
merčního typu 

• je navrženo odstranění dopravních závad na komunikační síti a doplnění sítě komuni-
kací pro navržené zastavitelné plochy. 

• je navrženo odstranění nedostatků ve vybavení území technickou infrastrukturou a roz-
šíření sítí technické infrastruktury pro navržené zastavitelné plochy. 

• vybudování nového lyžařského areálu Pod Táborskými skalami – plochy rekreace na 
plochách přírodního charakteru RN a plochy občanského vybavení specifického OX. 

• Větší rozsah zastavitelných ploch pro bydlení – ploch smíšených obytných venkov-
ských SO je navržen také v Ondřejovicích a v Dolním Údolí. 

• v Ondřejovicích jsou navrženy rovněž plochy pro rozvoj výroby a skladování – plochy 
výroby drobné VD, plochy pro rozvoj těžby v kamenolomu Ondřejovice – plochy těž-
by nerostů TN, plochy sportovních a tělovýchovných zařízení OS a plochy občanského 
vybavení specifického OX – především pro rozšíření areálu Hornického skanzenu – 
Zlatorudných mlýnů. 

 
Bod 2/ 
K návrhu územního plánu města Zlaté Hory máme tyto připomínky: 
K návrhu územního plánu ve vesnické památkové zóně Rejvíz nesouhlasíme s novou výstav-
bou a rozšiřováním stávající zástavby z důvodu zahuštění a porušení charakteru prostorového 
uspořádání současné zástavby podél silnice ve vesnické památkové zóně. Nová výstavba je 
možná pouze v místech původních stavebních parcel přizpůsobená objemu, materiálu a cha-
rakteru dochované horské zástavby.  
Zahuštěním zástavby podél silnice v návrhu územního plánu obce Rejvíz by došlo k popření 
původního urbanistického charakteru území této lesní lánové vsi (týká se to ploch R-Z3 – R-
Z10 a R-Z13 – plochy navrženy na smíšené obytné rekreační parcely). Je nutné v navržené 
VPZ dodržet původní parcelaci. Domníváme se, že v jiných částech obce (mimo VPZ) je do-
statečná pozemková kapacita, která by uspokojila potřebu nové výstavby. 
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K návrhu územního plánu ve vesnické památkové zóně Údolí (k.ú. Dolní Údolí, k.ú. Horní 
Údolí) nesouhlasíme s novou výstavbou a rozšiřováním stávající zástavby z důvodu zahuštění 
a porušení charakteru prostorového uspořádání současné zástavby. Nová výstavba je možná 
pouze v místech původních stavebních parcel přizpůsobená objemu, materiálu a charakteru 
dochované horské zástavby. 
 
Upozorňujeme, že celé zájmové území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu 
zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči - nemůže být tedy v tabulkách uvedeno, že se 
nejednán o archeologicky chráněná území (příloha 2.1 – střety zájmů). Znamená to, že na 
celém území je při jakýchkoliv terénních úpravách nezbytný odborný archeologický 
dohled. 
 
Co se týká urbanistické struktury historické části města Zlaté Hory, připomínáme, že patrové 
domy městského charakteru držící se historicky dané výškové úrovně tvoří hlavní ulici pro-
cházející v podélné ose městem - jádro města s nejvyšší zástavbou. Na hlavní ulici s náměstím 
v jejím rozšíření se připojují na východě i západě paralelní ulice s nižší zástavbou (na výcho-
dě s dominantou farního kostela). Zástavba ulice v místě hradeb (další navrstvení městského 
půdorysu) byla již lemována více méně jednopodlažní vesnickou zástavbou - k tomuto histo-
rickému jádru města se připojila novější nádražní a lázeňská část opět s převažující patrovou 
zástavbou, která se stále drží výškové úrovně hlavní ulice starého města, vč. vyrůstajících 
hotelů při příjezdech do města (nová zástavba připojená ke starému městu s výjimkou souč. 
paneláků na sídlišti hlavní ulici výškově nepřevyšuje). Nad městem stojí na kopci morová 
kaple sv. Rocha, ke které vedla křížová cesta - kapličky dnes v dezolátním stavu, kopec za-
rostlý nálety - doporučuji vyčistit kopec od náletů, ponechat pouze alej vedoucí ke kapli, níz-
kou zástavbu kopce držet, dále nerozšiřovat. Půdorys historického jádra města je velmi dobře 
vidět z rozhledny Biskupská kupa. I z tohoto důvodu by mělo být respektováno zachování 
historického výškového rozvrhu městské zástavby. 
 
 
Z archeologického hlediska upozorňujeme : 

• v koordinačním výkresu- v legendě značka – čerchovaná fialová čára s trojúhelníkem 
= území s možnými archeologickými nálezy - v plánu je touto čarou vyznačeno území 
s archeologickými nálezy I a II pouze podle starší verze SAS – dnes je již dle nových 
poznatků území rozšířené (chybí např. území kolem Měkkých dolů). 

• Přeložka silnice II/457 v úseku Ondřejovice – Zlaté Hory (Z-Z46) – nově navržená 
trasa vede přes parc. č. 3627, 2463 – na nich dochovány terénní relikty pozůstatků těž-
by související s měkkým dolováním, které ale nejsou památkově chráněny (skládka). 
Pokud by nebyla možná jiná varianta trasy, je nutné počítat s tím, že před započetím 
jakýchkoliv terénních prací je rozhodně nutné provést dokumentaci (s předpokladem 
vyčištění odpadků) a následně archeologický výzkum.  

• zbytky hradu Edelstein (hrad Edelstein) a zřícenina hradu Kobrštejn (hrad Kobrštejn)  
- v koordinačním výkresu není  nezakreslen celý rozsah ochrany památek . 

• Měkké doly ve Zlatých Horách (rudný důl Měkké doly) –  v koordinačním výkresu 
chybí zákres parc. č. 3668/1, 3668/2; některé parcely navíc (např. 3646 – dáno stavem 
zpracování REI v Praze) – viz. databáze Monumis na stránkách NPÚ. 

• V závěrečné zprávě SEA ÚP Zlaté Hory v odstavci 3.7.2. uvádí, že v předmětném 
území, ani v jeho okolí se nenacházejí žádné oblasti se známými archeologickými ná-
lezy. V roce 2007 byla Archaiou Brno o.p.s. zpracována nálezová zpráva o provedení 
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arch. Průzkumu u lanové dráhy FO 01 a obslužných objektů lanové dráhy FO 04 ve 
sportovně rekreačním lyžařském areálu Příčná ve Zlatých Horách. 

• Ve Skiareálu Příčná jsou navrženy nové plochy pro vybudování nové sjezdovky  se 
sedačkovou lanovkou zastavitelné plochy Z-Z7, Z-Z8, Z-Z57 Skiareál Příčná I., II. a 
III. a H-Z1 Lyžařský areál – přípustné – stavby zařízení pro stravování (občerstvení) 
včetně provozního zázemí zastavitelná plocha č. Z-Z9 Rozhledna – přípustná stavba 
rozhledny. Nutný při jakékoliv úpravě terénu archeologický dozor, pokud je nutné 
provádět jakoukoliv stavbu, je nutný nejen archeologický dozor, ale i před zahájením 
stavby provést dokumentace reliéfu terénu (LIDAR). 

 
Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k předkládanému 
návrhu územního plánu města Zlaté Hory žádné další připomínky. 

 
Z archeologického hlediska sdělujeme k výše uvedené akci, že se nachází na území s 
archeologickými nálezy ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě provádění terénních prací je stavebník podle § 22 odst.1 a 2 již 
od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd 
ČR v Brně, Královopolská  ul. č. 147, Brno a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Informace o organizacích 
oprávněných provádět archeologický výzkum podá Archeologický ústav Akademie věd ČR 
v Brně, případně Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, odbor 
archeologie, Horní nám. 25, Olomouc. Termín zahájení zemních prací musí být této 
organizaci písemně ohlášen s předstihem minimálně deset pracovních dnů. 
 

Vyřízení: 
K bodu 1/ legislativní rámec - výčet podkladů a charakteristika území - je v dokumentaci za-
pracováno, případně zohledněno; 
 
K bodu 2/ 
-k vesnickým památkovým zónám 
Vyřízení: nesouhlasu s uvedenými plochami nevyhověno. 
Zadání nového ÚP stanovilo převzít již vymezené zastavitelné plochy ze stávajícího ÚP do 
nového ÚP (bod d). 4 zadání). Zároveň byly při zpracování ÚP respektovány zásady pro zá-
stavbu ve vesnických památkových zónách a územní plán stanovuje podmínky s ohledem na 
ochranu hodnot (v textové části B. Koncepce rozvoje území a ochrany a rozvoje jeho hodnot a 
v části F. Stanovení podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití, plochy SR- plochy 
smíšené obytné rekreační, jsou nejvíce zastoupeny v lokalitách památkových zón a kde jsou 
stanoveny podmínky jejich využití). Plochy se v ÚP vymezují po hranici parcel, ne po hranici 
objektu. Výstavba na Rejvíze – všechny zastavitelné plochy jsou přebírány z platného ÚP, 
schváleného 24.9.1998. Výstavba v jiných částech obce je navržena, ale je omezená, není 
možná z různých důvodu, např. ochrany nezastavěného území. 
Výstavba v Údolí – územní plán navrhuje zastavitelné plochy pouze v místech původních sta-
vebních parcel, umožňuje výstavbu pouze na zborech, s výjimkou tří ploch (parkoviště, zázemí 
k lyžařskému vleku, jediná zastavitelná plocha pro obytnou výstavbu), tj. v souladu s poža-
davkem, kdy nová výstavba je možná pouze v místech původních stavebních parcel. 
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-k archeologickým nálezům 
Vyřízení: v dokumentaci je požadavek na zohlednění území s archeologickými nálezy obsažen 
v části Odůvodnění, v části 4.4. Kulturní a historické hodnoty území. Jedná se o požadavek 
obecně vyplývající z příslušného zákona. 
 
-k urbanistické struktuře města 
Vyřízení: - uvedený text je v dokumentaci ÚP respektován, mimo požadavky na stav a úpravu 
terénu, které jsou nad rámec řešení územního plánu. 
 
-k archeologii 
Vyřízení: oprávněným požadavkům je vyhověno a jsou v dokumentaci ÚP zohledněny: 
První odrážka: vyhověno; 
Druhá odrážka: přeložka II/457, její vymezení vyplývá ze ZÚR, jiná varianta se nenavrhovala, 
následný archeologický výzkum vyplývá z právních předpisů a bude dotčeným orgánem uplat-
ňován v následných správních řízeních. 
Třetí a čtvrtá odrážka: vyhověno, zákresy území s arch. nálezy, zřícenina Edelštejn, zřícenina 
Kobrštejn, Měkké doly – byla opravena dle podkladu. 
Pátá odrážka: vyhověno, doplněno; 
Šestá odrážka: požadavek o nutnosti archeologického dozoru a o provedení dokumentace 
reliéfu terénu uplatňuje dotčený orgán v následných správních řízeních. 
 
 
Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., Prostějov 

Žádáme, aby část pozemku p.č. 3585 v k.ú. Zlaté Hory byla zařazena do ploch OR- občanské 
vybavení rekreačního charakteru, případně SO plochy smíšené obytné venkovské, o změnu 
jsme již žádali od r. 2007. 
Vyřízení: nevyhověno. Ve schváleném zadání územního plánu bylo vyhověno uplatněnému 
požadavku na vymezení plochy jen částečně a to tak, že plocha byla vymezena pouze 
v rozsahu stávajícího zastavěného území dle katastru nemovitostí. Část pozemku p.č. 3585 
není součástí zastavěného území. 

 
Jan Renda, Zlaté Hory 

Vznáším námitku v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 stavebního zákona k zařazení parcely 
č. 162 k.ú. Zlaté Hory jen do ploch technické infrastruktury TI, s tím, že jsem tuto zakoupil 
nejen k podnikání, ale i k bydlení. 
Vyřízení: vyhověno, posouzeno jako připomínka, změna způsobu využití plochy je umožněna 
návrhem plochy na přestavbu. 

 
Lesy ČR, LS Jeseník 

1. požadujeme opravu chybného zákresu stávající sjezdovky SKI areálu Příčná na pozemku 
3175/1 v k.ú. Zlaté Hory v Jesenikách dle skutečnosti. 
2. výčet ploch, které bere Lesní správa na vědomí, využití ploch k navrženým účelům je mož-
né jen se souhlasem Lesní správy Jeseník   
Vyřízení: vyhověno; 
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Česká geologická služba, útvar Geofond, Praha 

Zajistit ochranu pro evidované výhradní ložisko a chráněné ložiskové území,  
Vyřízení: vyhověno; 

 
Česká geologická služba, Správa oblastních geologů, Jeseník 

ČGS k projednávané územně-plánovací dokumentaci města Zlaté Hory uplatňuje následující 
připomínky:  
Text 
V textu Návrhu Územního plánu Zlaté Hory zcela chybí kapitola věnovaná limitům území. Ty 
jsou shrnuty pouze v „Odůvodnění". Hlavní text je spíše koncepčním materiálem. 
Odůvodnění 
kap. 1.3 — v seznamu citovaných zákonů a vyhlášek chybí zákon č. 62/1988 Sb., o geolo-
gických pracích, ve znění pozdějších předpisů. 
kap. 4.1.1 Geomorfologická a geologická charakteristika - neřeší geologickou situaci — nut-
no doplnit. 
kap. 4.1.3 Nerostné suroviny — Požadované doplnění evidovaných ložisek a prognózních 
zdrojů je matoucí a je nutno jej přepracovat. Prognózní zdroj Z9337900 Zlaté Hory-Velamos 
a U5231900 Zlaté Hory zde nemají být uvedeny vůbec (jde o zrušené, 
zn.: SOG-441/373/2012 - str. 2/3 
resp. vytěžené ložisko). Ložisko N5206300 Ondřejovice není ložiskem stavebního kamene, 
ale kamene pro hrubou a ušlechtilou výrobu. U prognózního zdroje Q9121400 Zlaté Hory-
Selský les se jedná o prognózní zdroj zlaté rudy. I když tato ložiska a prognózní zdroje nejsou 
limity území, mají být podle zákona č. 62/1988 Sb. zohledněny v územním plánu, zvláště 
pokud je doporučováno jejich využití. CGS doporučuje tyto zákresy doplnit i do mapové do-
kumentace. Připomínka se týká i dokumentace SEA. 
kap. 4.1.4 Poddolovaná úderní, stará důlní díla — Do přehledu poddolovaných území je nut-
no doplnit poddolované území 5758 — Rejvíz Neue Margaretha a naopak vyloučit poddolo-
vaná území 4297, 4359 a 4365, která byla již zrušena. Je nutno opravit hodnoty a hlavně zá-
kresy poddolovaných území 4270, 4275, 4277, 4286, 4291, 4313, 4841, 4842, 4282, 4346, 
4354, 4361, 4362, které neodpovídají evidovaným poddolovaným územím v databázi CGS. 
Dále je nutno opravit názvy poddolova-ného území 4282 (Horní Údolí, štola Emil), 4346 
(Zlaté Hory v Jeseníkách 12) a 4373 (Zlaté Hory v Jeseníkách 9). Týká se i dokumentace 
SEA. 
kap. 4.4 Kulturní a historické hodnoty tí^emi—Jak již v předešlém stanovisku CGS upozorni-
la, zákresy hornických kulturních památek (37515/8-3028; 12901/8-3845; 12896/8-3841; 
12897/8-3842; 12900/8-3839; 12894/8-3844; 12898/8-3840 a 12895/8-3843) jsou nepřesně 
vyneseny. Do přehledu významných architektonických objektů by bylo vhodné přidat četná 
rýžoviště na úpatí Příčné hory, která se připravují k vyhlášení za kulturní památku, nebo ka-
menný most k bývalému Laske-ho mlýnu na jižním okraji Horního Údolí. 
Mapy 
- doplnit zákresy evidovaných ložisek a prognózních zdrojů; 
- nutno opravit a doplnit zákresy poddolovaných území; 
- nutno opravit plošné zákresy montánních kulturních památek. 
Další připomínky 
RBC, které nebude plnit svou funkci a bude brzdit rozvoj: CGS opakuje doporučení týka-
jící se RBC OK 45 Ovčácký vrch (dříve Olešnice), které neleží na Ovčáckém vrchu. Toto 
RBC CGS doporučuje zrušit nebo upravit. Poloha mezi silnicemi na jihu a severu, na severu s 
činným lomem a CHLU a na východě s plánovanou silniční přeložkou, není pro RBC vhodná. 
Navíc charakteristika RBC jako nivní a vodní neodpovídá navržené ploše, která je morfolo-
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gicky členitá, přetvořená hornickou činností (povrchové dobývky, zářezy a četné odvály). K 
vymezení RBC došlo pravděpodobně pouze z mapových podkladů (prostor mezi řekou a 
umělým vodním kanálem) bez znalosti místních poměrů jako u většiny prvků USES. Největší 
námitkou je blízkost Zlatokopeckého. skanzenu, u něhož je předpoklad dalšího rozšiřování 
(OZ-20; OZ-21). Východně od Zlatokopeckého skanzenu je oblast s množstvím pozůstatků 
po rýžování, vhodná k dalšímu rozšíření. CGS navrhuje toto území mezi Olešnicí — vodním 
kanálem a silnicí Ondřejovice - Zlaté Hory zařadit mezi plochy s parkovou úpravou a členitý 
terén využít k prezentaci různých způsobů historické těžby rozsypů. Síť ÚSES tím nebude 
narušena a přínos z navrhovaného řešení bude pro město Zlaté Hory mnohem větší a bude 
odpovídat základnímu zadání — „rozvoji rekreace". 
Střet výstavby parkoviště s nenahraditelným kulturním fenoménem: Na plánovaných 
plochách parkoviště u Skiareálu Příčná (Z-Z53; Z-Z54) se nachází hodnotné relikty rýžovišť, 
připravovaných k vyhlášení za kulturní památku. Záměr výstavby parkoviště je tu v přímém 
střetu s kulturně hodnotným územím. Realizací záměru výstavby parkoviště by byla tato tech-
nická památka nenávratně zničena. Navíc se jedná o velmi členitý terén. 
Doplnit plochy s možnými archeologickými nálezy na oblast rýžovišť u Zlatokopec-kého 
skanzenu a na plochu jižně od Horního Údolí, kde jsou pozůstatky úpraven rud od 16. do 19. 
stol., a na plochu Měkkých dolů, které jsou přímo chráněny jako archeologická lokalita. 
Využití areálu RD — v jižní části bývalého areálu RD došlo zřejmě k záměně využití ploch. 
Rovná plocha kolem bývalé těžní věže je navržena k zalesnění a svahy kolem ní, kde v sou-
časné době je již několikaletý smíšený porost, jsou navrženy jako plochy specifické výroby. 
Sesuvné území č. 6999 Zlaté Hory, evidované v registru CGS, je uvedeno ve schématu i v 
textové části v kapitole 4.1.5. 
Významné geologické lokality (Černé jezero - ID 3015, Devon na Rejvízu - ID 816, Dolní 
Údolí - Strmý - ID 850, Kazatelny - ID 828, Rejvíz - ID 824, Rejvíz - Javorový potok - ID 
825, Rejvíz - sever - ID 2552, Rejvíz - výchoz - ID 2550 a Starý Rejvíz - Strmý -ID 836) na-
vržené k začlenění do textu jsou uvedeny v kapitole 4.1.3. Nerostné suroviny. 
Z hlediska zákonem definované ochrany horninového prostředí včetně podzemních vod a geo-
logických rizik CGS v rámci veřejného projednávání Návrhu Územního plánu Zlaté Hory 
pokládá za nezbytné důsledné vypořádání výše uvedených připomínek. 
 

Vyřízení:  

Text – kapitola limitů do výroku ÚP nepatří, obsah stanovuje příloha č. 7 vyhl. 500/2006 Sb., 
Odůvodnění – 1.3 vyhověno, 4.1.1 nevyhověno, není předmětem řešení ÚP, 4.1.3 a 4.1.4 vy-
hověno, 4.4 vyhověno částečně, jen úpravě zákresů, všechny ostatní požadavky 
k připravovaným návrhům apod. nutno uplatňovat Geofondem do územně analytických pod-
kladů při jejich pravidelné aktualizaci, ÚAP jsou pak podkladem pro zpracování ÚP. 
Mapy – vyhověno dle možností . 
RBC OK 45 – nevyhověno, změnu regionálních ÚSES nutno uplatňovat v Zásadách územního 
rozvoje Ol. kraje. 
Výstavba parkoviště Příčná – nevyhověno, není uplatněno v ÚAP, původní rozsah ploch byl 
ale redukován, město neplánuje okamžitě výstavbu, jen v případě II. etapy stavby Bohema. 
Doplnění ploch archeologické nálezy - vyhověno 
Využití areálu RD-vyhověno, bylo opraveno. 
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RWE, SMP Net, s.r.o., Ostrava 

1. respektovat plynárenská zařízení a jejich bezpečnostní a ochranná pásma  
2. zakreslit plynárenská zařízení a jejich bezpečnostní a ochranná pásma 

Vyřízení: vyhověno. 

 
 
Sousední obce v řízení o návrhu ÚP neuplatnily žádné požadavky. 
 
 
 
 

 
II. B. 

 
GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  

 
II.B  Grafická část   
 7. Koordinační výkres     1 : 5000 
 8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   1 : 5000 
 9. Výkres širších vztahů      1 : 50 000 
 
 
Závěr: 
 
Pořizovatel, MěÚ Jeseník - odbor stavebního úřadu, majetku a investic, ověřil, že dokumenta-
ce návrhu ÚP, včetně všech příloh je zpracována v souladu se Zadáním ÚP, jak bylo schvále-
no zastupitelstvem města dne 13.12.2010, že obsahově splňuje požadavky stanovené ve sta-
vebním zákoně a jeho prováděcích vyhláškách v platném znění.  

Zastupitelstvo ověřilo, že územní plán není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledky řešení rozporů a se stanovisky dotče-
ných orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, které bylo vydáno pod. č.j.:KUOK 
67788/2012, dne 1.8.2012.  

Na základě výše uvedeného, protože při pořizování a projednávání byly splněny všechny 
podmínky a požadavky, které stanovuje stavební zákon a další právní předpisy, rozhodlo Za-
stupitelstvo města tímto opatřením obecné povahy vydat Územní plán Zlaté Hory. 
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Poučení: 
Proti územnímu plánu Zlaté Hory, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze podat 
opravný prostředek. K přezkoumání opatření obecné povahy vydaného orgány obce je pří-
slušný krajský úřad. 
 
 
Účinnost opatření 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vy-
věšení veřejnou vyhláškou. 
 
 
 
 
Ve Zlatých Horách dne: 18.2.2013. 
 
 
 
 
 
 
___________________________                    _________________________ 
 Ing. Milan Rác                Jiří Kozel 
 starosta města                     místostarosta města 
 
 
 
 
 
Záznam o nabytí účinnosti: 
 
 
 
 
 
 
 


