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I.1.a) Vymezení zastavěného území
ÚP Malá Morava vymezuje ZÚ jako souhrn všech ZÚ sídel v k.ú. Křivá Voda, Malá
Morava, Podlesí-město, Sklené u Malé Moravy, Vlaské, Vojtíškov, Vysoká u Malé Moravy,
Vysoký Potok a Zlatý Potok dle stavu ke dni 10. 7. 2012.
ZÚ je vymezeno ve výkresech grafické části ÚP:
I.2.a. Výkres základního členění území

1 : 5 000,

I.2.b.1. Hlavní výkres

1 : 5 000.

6

Územní plán Malá Morava

I.1.b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE
ÚP vytváří územně technické podmínky pro:
• udržitelný rozvoj obce - vymezené rozvojové plochy budou sloužit především pro
doplnění, zkvalitnění a rozvoj v oblasti bydlení, občanského vybavení, výroby
a zemědělské výroby, dopravní infrastruktury a pro zlepšení vodních
a vodohospodářských poměrů v krajině a pro podporu a ochranu hodnot území,
• ochranu kulturního dědictví - nemovité kulturní památky, urbanistické hodnoty,
historicky významné stavby, architektonicky cenné stavby, architektonicky
významné objekty,
• pro možnosti rekreačního využití přírodního potenciálu řešeného území zejména na
plochách přírodního charakteru - cykloturistika, pěší turistika, agroturistika
a hipoturistika, přírodní koupání a jiné aktivity,
• pro zachování krajinného rázu, ochranu stávajících přírodních hodnot území evropsky významné lokality NATURA 2000, národní přírodní rezervace Králický
Sněžník, vodní toky, vodní a lesní plochy, ÚSES a pro posilování ekologické stability
území,
• pro ochranu a rozvoj sídelní zeleně.
Návrhem koncepce ÚP se stabilizuje a podporuje současný význam a funkce obce
Malá Morava ve struktuře osídlení správního obvodu obce s rozšířenou působností
Šumperk.

KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OBCE

Přírodní hodnoty
ÚP vytváří podmínky pro ochranu všech přírodních hodnot v georeliéfu území,
tvořených především národní přírodní rezervací Králický Sněžník, Evropsky významnou
lokalitou Králický Sněžník, Ptačí oblastí Králický Sněžník, prvky ÚSES, půdou I. a II. třídy
ochrany, významnými krajinnými prvky ze zákona, plochami luk a rozptýlenou vzrostlou
zelení, které v zásadě respektuje a je s nimi koordinován.
Ve spolupráci s orgány ochrany přírody Olomouckého kraje, Městského úřadu
v Šumperku, Obecního úřadu v Malé Moravě a občany je nutno chránit přírodní a krajinářské
hodnoty a udržovat ekologickou stabilitu území.
Na základě vyhodnocení územních a věcných souvislostí přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot je vhodné vymezovat a zkvalitňovat v území naučné stezky ke zvýšení
povědomí veřejnosti a pro zvýšení nabídky produktů cestovního ruchu.
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Kulturní hodnoty
Kulturní hodnoty v obci zastoupené především nemovitými kulturními památkami,
historicky významnými stavbami, významnými urbanistickými hodnotami a významnými
stavebními dominantami, je třeba chránit a podporovat jejich šetrné opravy a rekonstrukce,
aby nedocházelo k narušení historicky cenného uspořádání a estetických kvalit.

Civilizační hodnoty
Historicky vzniklá prostorová kompozice sídla tvořená stabilizovanými plochami ZÚ
a komunikační síť jsou respektovány a postupně budou doplňovány využíváním vymezených
ploch změn. Tyto plochy budou využívány tak, aby bylo dotvářeno kvalitní životní prostředí
pro místní obyvatele i návštěvníky ve vazbě na historické tradice obce s využitím lokálních
zvyklostí.
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I.1.c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně včetně vymezení
ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití, včetně podmínek pro jeho prověření
URBANISTICKÁ KONCEPCE
Historicky vzniklá sídelní struktura obce a urbanistická kompozice jejích jednotlivých
částí Křivá Voda, Malá Morava, Podlesí – město, Sklené u Malé Moravy, Vlaské, Vojtíškov,
Vysoká u Malé Moravy, Vysoký Potok a Zlatý Potok je plně respektována a rozvíjena. Je
umožněn komplexní rozvoj zastavěného území a nových zastavitelných ploch, především
pro oblast bydlení a občanského vybavení ve vazbě na rekreaci a cestovní ruch. Jsou
zvýrazněny rysy obce a je využíváno její postavení ve struktuře osídlení širší oblasti, nemění
se však její charakter ani postavení v rámci regionu.
Při nové výstavbě bude respektována výšková hladina současné zástavby a nebude
výrazně narušeno současné panorama obce a jejích jednotlivých částí. Nejsou umísťovány
stavby do záplavového území toku Moravy.
Současné plochy bydlení v bytových domech jsou stabilizované. Plochy smíšené
obytné venkovské jsou ve všech částech obce stabilizované a jsou rozšiřovány
zastavitelnými plochami, které doplňují zastavěné území nebo na něj bezprostředně
navazují.
Plochy rekreace - staveb pro rodinnou rekreaci jsou stabilizované a dále se koncepcí
rozvíjejí. Nově se navrhuje plocha staveb pro hromadnou rekreaci.
Plochy občanského vybavení (veřejná infrastruktura, komerční zařízení malá
a střední, tělovýchovná a sportovní zařízení, sjezdová trať a hřbitovy) jsou stabilizované
a dále rozvíjené návrhem nových ploch.
Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba jsou stabilizované a dále se rozvíjejí
návrhem nových ploch. Plochy smíšené výrobní jsou stabilizované a dále se rozvíjejí.
Plochy dopravní infrastruktury silniční jsou stabilizované a dále se rozvíjejí. Plochy
železniční dopravy jsou stabilizované.
Plochy technické infrastruktury jsou stabilizované a dále se rozvíjejí.
Plochy veřejných prostranství jsou stabilizované a dále se rozvíjejí.
Plochy zeleně přírodního charakteru jsou stabilizovány a dále se jejich rozvoj
nenavrhuje.
Plochy vodní a vodohospodářské jsou stabilizované (vodní toky a stávající vodní
plochy) a dále se rozvíjejí (vodní plochy a poldry). Je hájena územní rezerva pro vodní nádrž
Hanušovice.
Plochy zemědělské jsou ve všech částech stabilizované a v části Malá Morava se
dále rozvíjejí.
Plochy lesní jsou ve všech částech stabilizované.
Plochy smíšené nezastavěného území jsou v obci stabilizované a dále se rozvíjejí.
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VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
ÚP vymezuje následující plochy s rozdílným využitím v území:
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
k. ú. Křivá Voda:
k. ú. Malá Morava:
k. ú. Podlesí – město:
k. ú. Sklené u Malé Moravy:
k. ú.Vojtíškov:
k. ú. Vysoký Potok:
k. ú. Zlatý Potok:

Z45KV – Z47KV,
Z9MM – Z13MM, Z14MM*, Z15MM – Z21MM,
Z43PM,
Z1SK – Z8SK, Z48SK,
Z22VO, Z26VO – Z33VO,
Z40VP*, Z41VP, Z42VP,
Z34ZP – Z39ZP.

Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
k. ú. Malá Morava:
k. ú. Sklené u Malé Moravy:
k. ú. Vlaské:
k. ú. Vojtíškov:
k. ú. Vysoká u Malé Moravy:
k. ú. Vysoký Potok:
k. ú. Zlatý Potok:

Z59MM – Z61MM,
Z49SK – Z57SK,
Z80VL,
Z69VO – 73VO, Z76VO,
Z62VY – Z67VY,
Z79VP/1, Z79VP/2,
Z77ZP, Z78ZP.

Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH)
k. ú. Vlaské:

Z81VL.

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV)
k. ú. Malá Morava:
k. ú. Podlesí – město:

Z82MM, Z83MM,
Z84PM.

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM)
k. ú. Malá Morava:
k. ú. Podlesí – město:
k. ú. Sklené u Malé Moravy:
k. ú. Vysoká u Malé Moravy:

Z86MM,
Z89PM,
Z85SK,
Z87VY, Z88VY.

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)
k. ú. Vysoký Potok:

Z90VP.

Plochy smíšené výrobní – smíšené výrobní (VS)
k. ú. Vysoký Potok:

Z91VP.
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Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
k. ú. Křivá Voda:
k. ú. Malá Morava:
k. ú. Podlesí – město:
k. ú. Sklené u Malé Moravy:
k. ú. Vlaské:
k. ú. Vojtíškov:
k. u. Vysoká u Malé Moravy:
k. ú. Vysoký Potok:

Z110KV, Z111KV,
Z94MM – Z97MM,
Z108PM, Z109PM,
Z92SK, Z93SK,
Z106VL, Z107VL,
Z99VO, Z100VO,
Z98VY,
Z102VP – Z105VP.

Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI)
k. ú. Malá Morava:
k. ú. Vojtíškov:
k. ú. Vysoký Potok:

Z112MM, Z114MM,
Z115VO – Z117VO,
Z118VP.

Plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV)
k. ú. Malá Morava:
k. ú. Podlesí – město:
k. ú. Sklené u Malé Moravy:
k. ú. Vysoká u Malé Moravy:

Z121MM – Z123MM,
Z126MM,
Z119SK, Z120SK,
Z124VY, Z125VY.

VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
k. ú. Křivá Voda:
k. ú. Malá Morava:
k. ú. Podlesí – město:
k. ú. Sklené u Malé Moravy:
k. ú. Vlaské:
k. ú. Vojtíškov:
k. ú. Zlatý Potok:

P21KV – P23KV,
P5MM – P14MM,
P20PM,
P1SK – P4SK,
P24VL,
P15VO – P17VO,
P18ZP, P19ZP.

Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
k. ú. Sklené u Malé Moravy:
k. ú. Malá Morava:
k. ú. Vlaské:
k. ú. Vojtíškov:
k. ú. Vysoká u Malé Moravy:
k. ú. Vysoký Potok:
k. ú. Zlatý Potok:

P25SK, P26SK,
P27MM – P35MM,
P66VL,
P39VO – P55VO,
P36VY – P38VY,
P60VP – P64VP,
P56ZP*, P57ZP – P59ZP.

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM)
k. ú. Podlesí – město:
k. ú. Vysoká u Malé Moravy:

P74PM,
P67VY – P69VY.
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Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)
k. ú. Podlesí – město:
k. ú. Vojtíškov:

P71PM – P73PM,
P70VO.

Plochy smíšené výrobní – smíšené výrobní (VS)
k. ú. Vysoký Potok:

P75VP.

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
k. ú. Malá Morava:

P76MM, P77MM.

Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI)
k. ú. Podlesí – město:

P78PM.

Plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV)
k. ú. Vysoký Potok:

P79VP.

VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP)
Stabilizované plochy tohoto typu jsou ve všech k.ú. Nové plochy se pro tuto funkci
nevymezují.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
ÚP vymezuje tento koridor a plochu územní rezervy:
Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
R2 v k.ú. Malá Morava a v k.ú. Vojtíškov – koridor pro přeložku silnice II. třídy,
Plochy vodní a vodohospodářské – plochy vodní a vodohospodářské (W)
R1 v k. ú. Malá Morava, k. ú. Vlaské a k. ú. Vojtíškov – pro plochu VN Hanušovice
vhodnou pro akumulaci povrchových vod
a stanovuje tyto podmínky pro prověření budoucího využití:
- koordinace s hodnotami a limity využití území,
- koordinace dopravní a technické infrastruktury,
- přínos pro udržitelný rozvoj území.
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I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její
umisťování
I.1.d.1) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
I.1.d.1.1) SILNIČNÍ DOPRAVA
Silniční síť
Vedení silniční sítě je v území stabilizováno a bude i nadále respektováno
a rozvíjeno. ÚP vymezuje koridor územní rezervy R2 pro přeložku silnice II/312.
Síť místních a ostatních komunikací
V území se vymezují nové pozemní komunikace (Z110KV, Z111KV, Z94 - Z97MM,
Z108PM, Z109PM, Z92SK, Z93SK, Z106VL, Z107VL, Z99VO, Z100VO, Z98VY, Z102VP –
Z105VP a dále obnova či úpravy úseků stávajících či původních komunikací (P76MM
a P77MM).
Síť nemotoristických komunikací
Současná síť nemotoristických komunikací je stabilizovaná.
Odstavná a parkovací stání
Pro potřeby pokrytí místních parkovacích potřeb jsou navrhovány plochy v rámci
vymezených ploch veřejných prostranství. Odstavná stání u nové zástavby musejí být
řešena v rámci vlastních ploch nebo vlastních objektů.

I.1.d.1.1) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Vedení železniční tratě je v území stabilizováno a bude i nadále respektováno.

I.1.d.2) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
I.1.d.2.1) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Malá Morava včetně Podlesí, Vojtíškova, Vysoké u Malé Moravy, Vysokého Potoka
bude i nadále zásobována pitnou vodou z vlastních místních vodovodů, včetně vlastních
zdrojů vody. Ostatní obyvatelé, eventuálně rekreanti, kteří nejsou napojeni a nebude možné
je napojit na místní vodovody, budou i nadále zásobováni pitnou vodou individuálně
z vlastních studní.
V lokalitě Malá Morava lze realizovat posílení stávajících zdrojů vody napojením
nového vrtu situovaného ve východní části obce.
Vodovodní síť je respektována.
Stabilizované plochy i plochy změn budou zásobovány pitnou vodou ze stávajících
vodovodních sítí a jejích rozšíření.
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Křivá Voda, Sklené, Vlaské, Zlatý potok budou i nadále zásobovány pitnou vodou
individuálně.
Nouzové zásobování vodou bude řešeno dovozem pitné vody zajišťované cisternami
z jiného zdroje (ze vzdálenosti do 15 km) a zvýšeným dovozem balené pitné vody.
Zabezpečení zastavitelných ploch požární vodou bude zajištěno pomocí požárních
hydrantů osazených na vodovodní síti a z místních vodních toků a ploch.

I.1.d.2.2) ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD
Zneškodňování a odvádění odpadních vod není řešeno soustavnou kanalizační sítí
v celém řešeném území. Odpadní vody jsou zneškodňovány v septicích a v jímkách na
vyvážení.
Pro Malou Moravu, Podlesí, Vojtíškov, Vysoký Potok bude realizována oddílná
splašková kanalizace včetně sídlištních centrálních ČOV.
Křivá Voda, Sklené, Vlaské, Vysoká u Malé Moravy a Zlatý Potok budou
zneškodňovat odpadní vody i nadále individuálně.

I.1.d.2.3) ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Zásobování řešeného území elektrickou energií je zajištěno z napájecího bodu TR
110/22 kV Hanušovice. Z hlediska současného odběru je stabilizováno a do budoucna
zajištěno.
Stávající rozvodný systém VN, který je v řešeném území realizován, je v celém
rozsahu proveden nadzemním vedením a provozován napětím 22 kV, přípojkami z páteřního
vedení VN 347, které je realizováno v trase TR Hanušovice – Králíky. Mimo vedení VN 347
a odboček k jednotlivým stanicím neprochází řešeným územím žádná další vedení VN ani
VVN. K většímu rozšíření systému VN dojde pouze při realizaci VN přípojky k navrhované
elektrické stanici TS1 v Malé Moravě.

I.1.d.2.4) ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Trasy současných zařízení pro zásobování plynem se v území obce nevyskytují.
V zastavěném území a zastavitelných plochách se umožňuje rozvoj plynofikace.

I.1.d.2.5) TELEKOMUNIKACE
Trasy kabelových telekomunikačních vedení budou respektovány.

I.1.d.2.6) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Koncepce nakládání s odpady, včetně separace,
a rozvíjena. Nové plochy tohoto charakteru se nevymezují.

bude

nadále

zachována
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I.1.d.3) OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Stabilizované plochy občanského vybavení využívané pro veřejnou infrastrukturu,
komerční zařízení malá a střední, tělovýchovná a sportovní zařízení jsou respektovány.
ÚP vymezuje plochy Z82MM, Z83MM v k. ú. Malá Morava a Z84PM v k. ú. Podlesí –
město pro veřejnou infrastrukturu. Vymezuje plochy Z86MM v k. ú. Malá Morava. Z89PM
v k. ú. Podlesí – město, Z85SK v k. ú. Sklené u Malé Moravy, Z87VY a Z88VY v k. ú. Vysoká
u Malé Moravy pro komerční zařízení malá a střední. Dále vymezuje plochu Z90VP v k. ú.
Vysoký Potok pro tělovýchovná a sportovní zařízení.
I.1.d.4) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Všechny prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání,
vymezené platnou legislativou, jsou součástí jednotlivých ploch s rozdílným způsobem
využití vymezených v zastavěném území, včetně ploch veřejné zeleně.
Pro zkvalitnění veřejných prostorů jsou vymezeny samostatné plochy tohoto
charakteru využití v k. ú. Malá Morava, k. ú. Sklené u Malé Moravy, v k. ú. Vysoká u Malé
Moravy.
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I.1.e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch
a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření,
ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH PRO ZMĚNY
V JEJÍM VYUŽITÍ
V území bude respektována oblast Hanušovická vrchovina s převažujícím typem
lesní krajiny.
Při využívání krajiny budou respektována měřítka krajiny, jednotlivých staveb
a dominant. Zároveň budou upřesňovány zastavitelné plochy pro podporu ekonomického
rozvoje v souladu s charakterem krajiny. Nebude navrženo nové urbanizované území. Nové
rozvojové plochy budou navazovat na stávající obytné a výrobní plochy. Jejich umístění
bude respektovat stávající hodnoty území. V případě souhlasů příslušných dotčených orgánů
se v krajině připouští výstavba malých vodních elektráren.
Nezastavitelné území se člení na plochy:
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – sjezdová trať (OS1)
Nově se vymezují plochy:
k. ú. Malá Morava:
k. ú. Podlesí – město:
k. ú. Sklené u Malé Moravy:
k. ú. Vojtíškov:

K2MM,
K4PM,
K1SK,
K3VO.

Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ)
Nově se vymezují plochy:
k. ú. Vysoká u Malé Moravy:
k. ú. Vysoký Potok:

K5VY,
K6VP – K8VP.

Plochy plochy vodní a vodohospodářské – plochy vodní a vodohospodářské (W)
Současné plochy tohoto využití jsou stabilizované a budou respektovány.
Nově se vymezují plochy:
k. ú. Křivá Voda:
k. ú. Malá Morava:
k. ú. Podlesí – město:
k. ú. Vojtíškov:
k. ú. Vysoká u Malé Moravy:
k. ú. Vysoký Potok:
k. ú. Zlatý Potok:

K21KV,
K9MM, K10MM,
K19PM, K20PM,
K12VO,
K11VY,
K15VP – K18VP,
K13ZP, K14ZP.

Plochy zemědělské – plochy zemědělské (NZ)
Současné plochy tohoto využití jsou stabilizované a budou respektovány.
Nová se vymezuje plocha:
k. ú. Malá Morava:

K22MM.
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Plochy lesní (NL)
Územní plán považuje lesní plochy – pozemky určené k plnění funkce lesa – PUPFL
za stabilizované a respektuje je. Výjimečně se vynětí z PUPFL povoluje jen na zastavitelných
plochách.
Plochy smíšené nezastavěného území – plochy smíšené nezastavěného území (NS) –
přírodní (p)
Stabilizované plochy přírodní nezastavěného území budou nadále udržovány ve
stávajícím charakteru, často zvýrazňujícím kamenné zemědělské stavby (agrární haldy, valy,
terasy).
Nově se pro tuto funkci vymezují plochy:
k. ú. Sklené u Malé Moravy:
k. ú. Zlatý Potok:

K23SK, K24SK,
K26ZP, K27ZP.

Podmínky pro změny využití ploch
Mimo hranice zastavěného a zastavitelného území lze v rámci pozemkových úprav
měnit využití u uvedených kultur bez nutnosti změny územního plánu po projednání dle
platných právních předpisů následujícím způsobem:
• z orné půdy na zahradu, TTP, vodní plochu, PUPFL,
• ze zahrady na ornou půdu, TTP, vodní plochu, PUPFL,
• z TTP na ornou půdu, zahradu, vodní plochu, PUPFL,
• z vodní plochy na ornou půdu, zahradu, TTP, PUPFL,
• z PUPFL na ornou půdu, zahradu, TTP, vodní plochu,
• pro zajištění přístupu k pozemkům je možné vybudovat účelové komunikace na
orné půdě, zahradě, TTP, vodní ploše, PUPFL.
Mimo pozemkových úprav lze bez nutnosti změny územního plánu se souhlasem
příslušného dotčeného orgánu:
• měnit vzájemně kategorii (kulturu) pozemků zahrnutých do ZPF,
• zřizovat na plochách ZPF a PUPFL drobné vodní plochy,
• pro zajištění přístupu k pozemkům vybudovat účelové komunikace na orné půdě,
zahradě, sadu, TTP, vodní ploše, PUPFL.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Plochy prvků ÚSES – nadregionální biocentrum NBC 64 Raškov, regionální
biocentra RBC 358 Králický Sněžník, RBC 479 Kámen, nadregionální biokoridory K 80, K 84,
regionální biokoridory RBK 832, RBK 833, lokální biocentra LBC 1, LBC 2, LBC 3, LBC 4,
LBC 5, LBC 6, LBC 7, LBC 8, LBC 9, LBC 10, LBC 11, LBC 12, LBC 13, LBC 14, LBC 15,
LBC 16, LBC 17, LBC 18, LBC 19, LBC 20, LBC 21, LBC 22, LBC 23, LBC 24, LBC 25, LBC
26, LBC 27, LBC 28, LBC 30, LBC 31, LBC 32, LBC 33, LBC 34, LBC 35 a místní (lokální)
biokoridory LBK 1, LBK 2, LBK 3, LBK 4, LBK 5, LBK 6, LBK 7, LBK 8, LBK 9, LBK 10, LBK
11, LBK 12, LBK 13, LBK 14, LBK 15, LBK 16, LBK 17, LBK 18, LBK 19, LBK 20, LBK 21,
LBK 22, LBK 23, LBK 24, LBK 25, LBK 26, LBK 27, LBK 28, LBK 29, LBK 30, LBK 31, LBK
32, LBK 33, LBK 34 a LBK 35 jsou upřesněny a jsou trvale nezastavitelné plošnou
zástavbou. Liniové plochy infrastruktury a veřejných staveb budou projektovány
a umisťovány tak, aby neohrozily trvalou funkčnost jednotlivých prvků ÚSES. Na těchto
plochách a v jejich blízkosti je nutné vyloučit činnosti, které by mohly vést k trvalému
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ochuzení druhové bohatosti, ke snížení ekologické stability a narušení funkčnosti. Veškeré
zásahy (včetně údržby) musí být podřízeny zájmu o funkčnost ÚSES a musí být
koordinovány s příslušným orgánem ochrany přírody.
Při výsadbě a obnově prvků ÚSES používat výhradně autochtonní druhy rostlin
odpovídající stanovištním podmínkám.

PROSTUPNOST KRAJINY
Dopravní prostupnost
Pro účely dopravní prostupnosti turistického a cykloturistického charakteru bude
nadále využívána současná síť značených tras a stezek, které je třeba akceptovat a rozvíjet.
Pro zlepšení prostupnosti je navržena nová cyklotrasa.
Biologická prostupnost
Biologická prostupnost území je dobrá. Pro její zlepšení se navrhuje ochrana
a doplnění prvků ÚSES, plochy zeleně, plochy smíšené nezastavěného území a péče o ně,
stejně jako údržba vodních toků a zajištění odstraňování migračních bariér v nich.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Protierozní opatření nejsou na řešeném území vymezena.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI
K opatření na ochranu před povodněmi jsou na řešeném území vymezeny plochy pro
realizaci poldrů v údolní nivě Moravy. Při povolování využití území zadržet maximum
srážkové vody na pozemku stavby a zajistit její odvedení do vsaku.

REKREACE
Stávající plochy rekreace, které jsou součástí ploch obytných venkovských, lze
považovat za stabilizované. Nově se navrhují plochy staveb pro rodinnou rekreaci Z59MM –
Z61MM v k. ú. Malá Morava, Z49Sk – Z57Sk v k. ú. Sklené u Malé Moravy, Z80VL v k. ú.
Vlaské, Z69VO – Z76Vo v k. ú. Vojtíškov, Z62VY – Z68VY v k. ú. Vysoká u Malé Moravy,
Z79VP/1, Z79VP/2 v k. ú. Vysoký Potok, Z77ZP a Z78ZP v k. ú. Zlatý Potok a plochy
přestavby pro tento způsob využití P27MM – P35MM v k.ú. Malá Morava, P25SK, P26SK
v k.ú. Sklené u Malé Moravy, P66VL v k.ú. Vlaské, P39VO – P55VO v k.ú. Vojtíškov, P36VY
– P38VY v k.ú. Vysoká u Malé Moravy, P60VP – P64VP v k.ú. Vysoký Potok, P56ZP*,
P57ZP – P59ZP v k.ú. Zlatý Potok.
Dále se navrhuje plocha staveb pro hromadnou rekreaci Z81VL v k. ú. Vlaské.

DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
Plochy pro dobývání nerostů se v území nevyskytují, ani nenavrhují.
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I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud
je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití,
popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu
ÚP respektuje stávající členění území obce a plochy s rozdílným způsobem využití
pokrývající celé řešené území.
ÚP vymezuje tyto základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití:
-

plochy bydlení – v bytových domech (BH),

-

plochy smíšené obytné – venkovské (SV),

-

plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI),

-

plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH),

-

plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV),

-

plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední
(OM),

-

plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
(OS),

-

plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
– sjezdová trať (OS1),

-

plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH),

-

plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ),

-

plochy smíšení výrobní – plochy smíšené výrobní (VS),

-

plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS),

-

plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ),

-

plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI),

-

plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV),

-

plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP),

-

plochy vodní a vodohospodářské (W),

-

plochy zemědělské (NZ),

-

plochy lesní (NL),

-

plochy smíšené nezastavěného území - přírodní (NSp).

Z hlediska časového horizontu využití ploch sledovaného u ploch s rozdílným
způsobem využití se jedná o:
-

plochy stabilizované (v ploše není navržena změna využití),

-

plochy změn (je navržena budoucí změna využití – Z =
zastavitelná plocha, – P = plocha přestavby – K = plocha změny
v krajině).

-

plochy územních rezerv (je navrženo územní hájení pro
uvažovaný způsob využití – R).
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Mírou využití území se rozumí poměr mezi stavebně zpevněnou částí plochy
(stavbou hlavní, stavby doplňkové, dvorky či nádvoří, vjezdy, chodníky apod.) a částí plochy
ponechanou v nezpevněném stavu (předzahrádky, zahrady apod.)
Míra využití (zastavění) se stanovuje pro celou vymezenou plochu i každou z ní
oddělenou část.
Výšková hladina zástavby se stanovuje jako rozdíl nadmořských výšek nejvyššího
bodu stavby a nejníže položeného místa průniku její konstrukce úrovní rostlého terénu.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ
Pro využití stabilizovaných ploch a ploch změn na celém území se stanovují,
v členění dle hlavního způsobu využití, tyto podmínky:
Plochy bydlení – v bytových domech (BH)
Hlavní využití:
-

bydlení v bytových domech.

Přípustné využití:
-

občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální stavby, péče
o rodinu, zdravotní služby, kultura, ochrana obyvatelstva,
obchodní prodej, tělovýchova a sport, ubytování, stravování,
služby),

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 50 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 18 m.

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
Hlavní využití:
-

bydlení v rodinných domech,

-

rodinná rekreace.
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Přípustné využití:
-

občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální stavby, péče
o rodinu, zdravotní služby, kultura, ochrana obyvatelstva,
obchodní prodej do 200 m2, tělovýchova a sport, ubytování,
stravování, služby),

-

zájmové chovatelství a pěstitelství,

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 40 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 12,5 m.

Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinou rekreaci (RI)
Hlavní využití:
-

rodinná rekreace.

Přípustné využití:
-

občanské vybavení (ubytování, stravování, tělovýchova a sport),

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

-

zeleň.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 30 %,

-

minimální velikost parcely 500 m2; ve vymezených zastavitelných
plochách menší rozlohy se připouští nejvýše 1 stavba hlavní,

-

výšková hladina zástavby – max. 7,0 m nad upravený terén.
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Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH)
Hlavní využití:
-

hromadná rekreace.

Přípustné využití:
-

stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport,

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 30 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 12, 5 m.

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV)
Hlavní využití:
občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury (vzdělávání
a výchova, sociální služby, péče o rodinu, zdravotní služby,
kultura, ochrana obyvatelstva a veřejná správa).

-

Přípustné využití:
-

občanské vybavení (obchodní prodej do 200 m2, tělovýchova
a sport, ubytování, stravování, služby),

-

bydlení v rámci staveb hlavního využití,

-

technická a dopravní infrastruktura související
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné
infrastruktury,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

s hlavním
technické

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 60 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 12,5 m.
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Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM)
Hlavní využití:
občanské vybavení komerčního charakteru (obchodní prodej do
400 m2, ubytování, stravování, služby) nesnižující kvalitu prostředí
a pohodu bydlení v sousedních plochách pro bydlení.

-

Přípustné využití:
-

občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální a zdravotní
služby, kultura, tělovýchova a sport),

-

bydlení v rámci staveb hlavního využití,

-

technická a dopravní infrastruktura související
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné
infrastruktury,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

s hlavním
technické

Nepřípustné využití:
stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím.

-

Podmíněně přípustné využití:
není stanoveno.

-

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 70 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 12,5 m.

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)
Hlavní využití:
- občanské vybavení (tělovýchova a sport).
Přípustné využití:
občanské vybavení (vzdělávání a výchova, zdravotní služby,
kultura, obchodní prodej, stravování, ubytování, služby),
- technická a dopravní infrastruktura související s hlavním
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,
- zeleň,
- rekreační vodní plochy do 0,2 ha.
Nepřípustné využití:
-

-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
- míra využití (zastavění) – max. 20 %,
-

výšková hladina zástavby – max. 9 m.
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Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – sjezdová
trať (OS1)
Hlavní využití:
-

sjezdové lyžování, snowboarding, snowtubing,

-

obhospodařování zemědělského půdního fondu.

Přípustné využití:
-

stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Další podmínky využití:
-

provoz letních sportovních aktivit nesmí ohrozit předmět ochrany
zvláště chráněného území přírody.

Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH)
Hlavní využití:
-

občanské vybavení charakteru veřejného pohřebiště.

Přípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti související s činností veřejného
pohřebiště,

-

technická a dopravní infrastruktura související
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné
infrastruktury,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

s hlavním
technické

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.
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Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ)
Hlavní využití:
-

chov hospodářských zvířat, pěstování náročných druhů rostlin,
výroba a skladování, jejíž negativní vliv nad mez pro sousední
plochy přípustnou nepřekračuje hranici vymezené plochy,

-

chov ryb.

Přípustné využití:
-

zpracování vznikajících odpadů a dovezených odpadů pokud toto
využití negativně neovlivní sousední plochy,

-

zpracování vznikajících zemědělských produktů,

-

občanské vybavení (obchodní prodej, stravování, ubytování,
služby),

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

-

zeleň.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 90 %, plochy změn v krajině bez
staveb trvalého charakteru,

-

výšková hladina zástavby – max. 15 m.

Plochy smíšené výrobní – plochy smíšené výrobní (VS)
Hlavní využití:
-

výroba a skladování, jejichž negativní vliv nepřekračuje hranici
vymezené plochy nad mez přípustnou pro sousední plochy.

Přípustné využití:
-

občanské vybavení (obchodní prodej, stravování, služby),

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

-

zeleň.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.
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Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití (zastavění) – max. 70 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 15 m.

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
Hlavní využití:
-

silniční doprava na pozemcích silnic II., III. třídy, místních
a ostatních komunikací.

Přípustné využití:
-

ostatní plochy pro dopravu (parkoviště, odstavné plochy)
a chodníky mimo průjezdný profil komunikací,

-

liniové stavby technické infrastruktury,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy dopravní infrastruktury - železniční (DZ)
Hlavní využití:
-

železniční doprava.

Přípustné využití:
-

liniové stavby dopravní a technické infrastruktury,

-

občanské vybavení (stravování, služby),

-

zeleň.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

26

Územní plán Malá Morava

Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě (TI)
Hlavní využití:
-

technická infrastruktura.

Přípustné využití:
-

dopravní infrastruktura související s hlavním využitím,

-

zeleň.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV)
Hlavní využití:
- veřejná prostranství (zpevněné plochy a zeleň).
Přípustné využití:
-

vodní plochy do 0,2 ha,

-

občanské vybavení (tělovýchova a sport),

-

drobná architektura a mobiliář pro relaxaci,

-

zařízení
pro
dopravu
nemotoristická doprava,

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním nebo
přípustným využitím.

v klidu

(parkoviště),

chodníky,

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP)
Hlavní využití:
-

zeleň přírodního charakteru.
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Přípustné využití:
-

stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící
veřejnému užívání (turistické a cyklistické trasy, informační
systémy, odpočívadla),

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné dopravní
a technické infrastruktury.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití území – max. 1 %,

-

výšková hladina zástavby – není stanovena.

Plochy vodní a vodohospodářské (W)
Hlavní využití:
-

vodohospodářské využití (stabilizace odtokových poměrů
v krajině, akumulace vody a odvádění povrchových vod).

Přípustné využití:
-

protipovodňová a protierozní ochrana území,

-

chov ryb,

-

mokřady,

-

liniové stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury,

-

zeleň,

-

prvky ÚSES.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním
využitím.

a přípustným

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy zemědělské (NZ)
Hlavní využití:
-

obhospodařování zemědělského půdního fondu.
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Přípustné využití:
-

protipovodňová a protierozní ochrana území,

-

stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící
veřejnému užívání (turistické a cyklistické trasy, informační
systémy, odpočívadla),

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním nebo
přípustným využitím a liniové stavby technické infrastruktury,

-

prvky ÚSES,

-

vodní plochy do 0,2 ha.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a
přípustným využitím.

činnosti

nesouvisející

s hlavním

nebo

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy lesní (NL)
Hlavní využití:
-

plnění funkcí lesa.

Přípustné využití:
-

protipovodňová a protierozní ochrana území,

-

stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící
veřejnému užívání (turistické a cyklistické trasy, informační
systémy a odpočívadla),

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním nebo
přípustným využitím a liniové stavby technické infrastruktury,

-

prvky ÚSES,

-

vodní plochy do 0,2 ha, mokřady.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním přípustným
využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.
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Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní (NSp)
Hlavní využití:
-

přirozené a přírodě blízké ekosystémy.

Přípustné využití:
-

protierozní a protipovodňová ochrana,

-

vodní plochy do 0,2 ha, mokřady,

-

zeleň,

-

liniové stavby technické infrastruktury,

-

stavby k vodohospodářským melioracím pozemků,

-

prvky ÚSES.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním
a přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

SPECIFICKÉ

nejsou stanoveny.

PODMÍNKY

PRO

VYUŽITÍ

VYBRANÝCH

PLOCH

S ROZDÍLNÝM

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ:
-

zastavitelné plochy
navazujícími na ZÚ,

budou

využívány

postupně,

počínaje

jejich částmi

-

v plochách přestavby se nepřipouští nové stavby pro dosavadní způsob využití,

-

srážkové vody z ploch určených pro novou zástavbu budou před svedením do
kanalizace a vodního toku vsakovány nebo zadržovány v rámci dané plochy,

-

v plochách, které zasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, budou stavby
hlavní i vedlejší včetně oplocení umisťovány nejblíže ve vzdálenosti 25 m od
okraje lesa,

-

plochy změn vymezené v návaznosti na plochy dopravní infrastruktury (současné
i nově vymezené) jsou podmíněně vhodné pro toto funkční využití do doby
průkazu naplnění hygienických limitů hluku z provozu na těchto plochách, a to
v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb
v denní i noční době,

-

při využití plochy P24VL respektovat vedení RBK 443,

-

v ploše P65VL je přípustná přestavba na stávajících základech zbořeniště.
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ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
Pro zachování krajinného rázu oblasti Hanušovické vrchoviny je třeba zachovat
charakter a strukturu převažujícího lesního typu krajiny.
Pro využití všech vymezených ploch s rozdílným způsobem využití se dále stanovují
tyto podmínky:


do projektových dokumentací jednotlivých záměrů zahrnout jejich začlenění do krajiny
(jednotlivé záměry budou respektovat urbanistický charakter území, harmonické
měřítko) a navrhnout ozelenění,



do volné krajiny neumisťovat zařízení narušující harmonická měřítka krajiny (výškové
stožáry, zařízení pro ustájení zvířat a objekty pro skladování či odstavování
zemědělské techniky a pod.),



inženýrské sítě v ZÚ a zastavitelných plochách umisťovat přednostně pod zem,



při výstavbě budov i výsadbě zeleně dbát na zachování tradičních a tvorbu nových
výhledů a průhledů,



v ZÚ a v zastavitelných plochách lze na střechách budov připustit umisťování
fotovoltaických systémů,



zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně podél
komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky, aleje),



zvyšovat prostupnost krajiny rozšiřováním, obnovou a údržbou cestní sítě.

ÚP nestanovuje další podmínky plošného a prostorového uspořádání zajišťující
ochranu krajinného rázu, a proto k zásahům do krajinného rázu, zejména umisťování
a povolování staveb, bude nadále vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody
v zastavitelných plochách a v plochách změn v krajině.
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I.1.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu
a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
Na území obce se vymezují veřejně prospěšné stavby pro vyvlastnění:
VD1 (Z94MM) dopravní infrastruktura – ostatní komunikace v k.ú. Malá Morava,
VD2 (Z95MM) dopravní infrastruktura – ostatní komunikace v k.ú. Malá Morava,
VD3 (Z99VO) dopravní infrastruktura – ostatní komunikace v k.ú. Vojtíškov,
VD4 (Z98VY) dopravní infrastruktura – ostatní komunikace v k.ú. Vysoká u Malé Moravy,
VD5 (Z103VP) dopravní infrastruktura – ostatní komunikace v k.ú. Vysoký Potok,
VD6 (Z104VP) dopravní infrastruktura – ostatní komunikace v k.ú. Vysoký Potok,
VD7 (Z105VP) dopravní infrastruktura – ostatní komunikace v k.ú. Vysoký Potok,
VD8 (Z108PM) dopravní infrastruktura – ostatní komunikace v k.ú. Podlesí-město,
VD9 (Z109PM) dopravní infrastruktura – ostatní komunikace v k.ú. Podlesí-město,
VD10 (Z110KV) dopravní infrastruktura – ostatní komunikace v k.ú. Křivá Voda,
VD11 (P77KV) dopravní infrastruktura – ostatní komunikace v k.ú. Křivá Voda,
VD12 (Z111KV) dopravní infrastruktura – ostatní komunikace v k.ú. Křivá Voda,
VT1 (Z112MM) technická infrastruktura – vodní zdroj v k.ú. Malá Morava,
VT2 (Z113MM) technická infrastruktura – čistírna odpadních vod v k.ú. Malá Morava,
VT3 (Z114MM) technická infrastruktura – čistírna odpadních vod v k.ú. Malá Morava,
VT4 (Z116VO) technická infrastruktura – čistírna odpadních vod v k.ú. Vojtíškov,
VT5 (Z117VO) technická infrastruktura – čistírna odpadních vod v k.ú. Vojtíškov,
VT6 (Z118VP) technická infrastruktura – čistírna odpadních vod v k.ú. Vysoký Potok,
VT7 (P78PM) technická infrastruktura – čistírna odpadních vod v k.ú. Podlesí-město.
Na území obce se vymezují veřejně prospěšná opatření pro vyvlastnění:
VW1 (K9MM) plochy vodní a vodohospodářské – poldr v k.ú. Malá Morava,
VU3

územní systém ekologické stability – nadregionální biokoridor K 84 v k.ú. Zlatý Potok,

VU5

územní systém ekologické stability – regionální biokoridor RBK 883 v k.ú. Vlaské.

ÚP nevymezuje žádné stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu či
plochy pro asanaci.

32

Územní plán Malá Morava

I.1.h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně
prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
Na území obce se vymezují další veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit
předkupní právo:
PP1 (P79VP) – 132/1 veřejná prostranství – veřejná zeleň v k.ú. Vysoký Potok,
PP2 (Z126PM) – 1017/2, 1061, 1060, 1907, 1909 veřejná prostranství – veřejná zeleň v k.ú.
Podlesí-město,
a to vše ve prospěch Obce Malá Morava.

I.1.i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu
připojené grafické části
Textová část ÚP má celkem 33 stran.
Grafická část obsahuje 4 výkresy:
I.2.a. Výkres základního členění území
I.2.b.1. Hlavní výkres
I.2.b.2. Výkres koncepce technické infrastruktury
I.2.c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
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II.1.

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU
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II.1.a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem
Řešené území geomorfologicky spadá do provincie Česká vysočina, Krkonošsko –
jesenické soustavy. Do řešeného území zasahují dva celky, a to Hanušovické vrchovina
svým podcelkem Branenská vrchovina a Králický Sněžník.
Do území zasahují prvky soustavy NATURA 2000, a to Evropsky významná lokalita
Králický Sněžník, chránící lesní společenstva, především horské smrčiny, suťové lesy
a vrchoviště a Ptačí oblast Králický Sněžník, kde je předmětem ochrany chřástal polní.
Do severozápadní části zasahuje národní přírodní rezervace Králický Sněžník
chránící lesní porosty s výskytem ohrožených a chráněných horských druhů živočichů
a rostlin.
Prvky ÚSES navazující mimo řešené území jsou zastoupeny nadregonálními,
regionálními a lokálními prvky. Do východní části zasahuje nadregionální biocentrum NBC
64 Raškov. Ze severu k jihu prochází územím nadregionální biokoridor K 84. Druhý
nadregionální biokoridor K 80 prochází jihovýchodním okrajem území.
Na sever území zasahuje regionální biocentrum RBC 358 Králický Sněžník.
Z východní strany vstupuje do území regionální koridor RBK 832. Lokální prvky ležící
na společné hranici (biocentra) a směřující vně řešeného území (biokoridory) jsou s obcemi
Dolní Morava, Králíky, Červená Voda (Pardubický kraj), Písařov, Jakubovice, Ruda nad
Moravou, Bohdíkov, Vysoké Žibřidovice a Staré Město pod Sněžníkem funkčně napojitelné.
Do obcí Hanušovice a Janoušov nejsou místní prvky vedeny. Výše uvedené prvky zajišťují
biologickou prostupnost území a umožňují šíření a výměnu genetických informací a tok
energie.
Obec Malá Morava leží mimo významnější dopravní tahy, a to na silnici II/312 (Králíky
– Hanušovice) a na železniční trati č. 025 (Dolní Lipka – Hanušovice). Jiné druhy dopravy se
v území nevyskytují.
Řešeným územím prochází nadzemní elektrické vedení VN 347, které je hlavním
napájecím zdrojem pro odběr elektřiny v trase TR Hanušovice – Králíky a zároveň pro obec
Malou Moravu.
Řešeným územím procházejí dálkové telekomunikační kabely v ose sever-jih
s propojením na centrální systém v Hanušovicích. Realizovaný rozvod dálkových kabelových
vedení podchycuje celkové osídlení řešeného území.
Střední částí řešeného území
prochází rr trasa provozovatele Českých
radiokomunikací, a.s., v trase RKS Litický Chlum – RKS Praděd. Dále území obce protínají
přístupové rr trasy z vysílače Telefónica O2 situovaného v lokalitě Vysoká u Malé Moravy ve
směru na vlastní elektronická komunikační zařízení uvnitř a vně řešeného území. Jižní
polovinu řešeného území ovlivňuje vymezené ochranné pásmo Ministerstva vnitra ČR.
Část správního území obce Malá Morava je součástí chráněné oblasti přirozené
akumulace vod CHOPAV Žamberk – Králíky, vyhlášené nař. vlády č.10/1979 Sb.
V CHOPAV se nachází katastrální území Malá Morava, Sklené, Vojtíškov, Vysoká u Malé
Moravy, Zlatý Potok a část k.ú. Vysoký Potok.
Mimo hranice CHOPAV leží katastrální území Podlesí-město, Křivá Voda, Vlaské
a část k.ú. Vysoký Potok.
Základní předpoklady pro ochranu vodních zdrojů vytváří zákon č. 254/2001
Sb.,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
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Správní území Malá Morava náleží k dílčímu povodí řeky Moravy – hornímu toku
ČHP 4-10-01. V úseku od pramene k ústí Krupé u Hanušovic je Morava významným
vodním tokem dle Vyhlášky č. 267/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb.,
kterou se stanoví způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. Řeka
Morava je v příloze č. 1 vedena pod pořadovým číslem 654, číslo hydrologického pořadí 4 –
10 – 01 – 001 v celkové délce 271,7 km. Plocha povodí Moravy je 26 580 km2.
Vysoký potenciál pro cestovní ruch vedl k zařazení území do RKC Staré Město. ÚP
reaguje na toto zařazení vyšším procentem ploch pro podporu rekreace a cestovního ruchu
v rámci rozvojových ploch.
POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Z celostátního závazného nástroje územního plánování, tj. Politiky územního rozvoje
(PÚR) ČR 2008, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009, ani
z širších územních vztahů, nevyplývají pro pořízení Územního plánu Malé Moravy žádné
zvláštní požadavky. Politika územního rozvoje České republiky zahrnuje území řešené
územním plánem Malá Morava do specifické oblasti SOB3 – Specifická oblast Jeseníky –
Králický Sněžník, kde je zvýšená potřeba posílení sociálního a ekonomického rozvoje
s využitím přírodního potenciálu a zlepšení dopravní dostupnosti území.
Z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
stanovených „Politikou územního rozvoje“, k jejichž naplnění ÚP přispívá, je možno zmínit
tyto body, které jsou v území aktuální:
(14)

(14)

(15)
(16)

(17)

(19)
(20)

ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území
včetně urbanistického a architektonického dědictví
ÚP při respektování limitů využití území stabilizuje hodnotné plochy jak v ZÚ, tak
mimo něj; plochy změn jsou vymezeny při zohlednění všech hodnot území,
zachovat ráz urbanistické struktury území a jedinečnou kulturní krajinu (případně
i cílenou ochranou míst zvláštního zájmu), bránit upadání krajiny
ÚP stanovuje urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny s cílem plně
respektovat tuto prioritu,
předcházet sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel
ÚP nevytváří podmínky, které by mohly vézt k negativní sociální segregaci,
při stanovování způsobu využití území v územním plánu dávat přednost komplexním
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků
Komplexní řešení je zajištěno zpracováváním nového ÚP na základě projednaného
a schváleného Zadání ÚP a na základě dohodnutých a schválených Pokynů pro
zpracování návrhu ÚP, vycházejících z veřejného projednání Konceptu ÚP,
vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn
Vymezením ploch změn ÚP vytváří územní předpoklady pro předcházení náhlým
hospodářským změnám,
vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch
ÚP navrhl plochy přestavby pro nové využití (tzv. brownfields),
rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny umisťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a s ohledem na to respektovat veřejné zájmy, především
biologickou pestrost a ochranu krajinného rázu
ÚP umisťuje rozvojové plochy tak, aby nebyl výrazně narušen krajinný ráz Malé
Moravy a nebyla snížena biologická pestrost krajiny a byly chráněny hodnoty
v území, včetně prvků ÚSES, které doplnil a dopřesnil,
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(22)

(23)

vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu
ÚP zachovává stávající síť cest a stezek v území, nenavrhuje rušení značených tras
a navrhuje novou cyklotrasu,
vytvářet podmínky pro lepší dostupnost území s ohledem na prostupnost krajiny
(zejména při umisťování dopravní a technické infrastruktury)
ÚP vymezuje nové plochy dopravní infrastruktury silniční.

(25)

vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatel před potencionálními
riziky a přírodními katastrofami
ÚP nemění uspořádání krajiny, které by mohlo vyvolat nová rizika v území,
zachovává stávající stabilitu krajiny a navrhuje ochranná opatření (poldr). Zároveň
připouští protipovodňová a protierozní opatření na plochách mimo ZÚ.

(26)

vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu je zcela výjimečně
ÚP neumisťuje rozvojové plochy do záplavových území,

(28)

pro zajištění kvality života zohledňovat nároky dalšího vývoje území v dlouhodobých
souvislostech
ÚP je zpracován s ohledem na dlouhodobý rozvoj území a jeho zařazení do
specifické oblasti SOB3.

Zbývající priority stanovené PÚR ČR nebo jejich části nejsou považovány pro území
obce Malá Morava za relevantní.
Požadavky PÚR ČR 2008 zpřesněné a doplněné v požadavcích aktualizovaných
ZÚR OK jsou naplněny takto:
- Podmínky pro SOD 3 Jeseníky – Králický Sněžník vymezenou ZÚR OK jsou v řešení
respektovány.
- Je zohledněna územní rezerva pro lokalitu vhodnou pro akumulaci povrchových vod
a plocha pro návrh suchého poldru (V ZÚR OK název suchá nádrž).
Dle Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady
využití těchto území, v návrhu k projednání s dotčenými kraji a obcemi (zpracovaný MZ
a MŽP České republiky, Praha, prosinec 2010) je uváděna lokalita vodní nádrže Hanušovice
na vodním toku Morava pod pořadovým číslem 20. Číslo hydrologického pořadí 4 – 10 – 01
– 027 v kategorii A. Dle posledních informací a jednání byla přiřazena do kategorie
B (výhled).
ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Krajská územně plánovací dokumentace ZÚR OK byly schváleny usnesením
č. UZ/21/32/2008 ze dne 22.2.2008 OOP pod č.j. KUOK/8832/2008/OSR-1/274 s účinností
od 28.3.2008 s aktualizací č.1 ZÚR OK usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22.4.2011 pod
č.j. KUOK 28400/2011 s účinností 14.7.2011, zařazuje řešené území do specifické oblasti
SOB3 Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník, ze které pro území obce vyplývají tyto
zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území:
-

vytvářet podmínky pro vyšší využití rekreačního potenciálu oblasti, zejména pro
pobytovou a dlouhodobou rekreaci,
vytvářet podmínky pro ekonomický rozvoj zejména v oblasti ekologického
zemědělství a zpracování dřeva;
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ÚP řeší úkoly pro územní plánování stanovené ZÚR OK pro SOB3 takto:
a) ÚP vytváří podmínky pro vyšší využití rekreačního potenciálu tím, že nově navržené
plochy pro rekreaci, sport a tělovýchovu jsou v celkovém rozvoji zastoupený přes 28%,
b) ÚP zachovává strukturu krajiny a nezasahuje do způsobu jejího využívání. Připouští
využití ploch ZPF a PUPFL tak, aby bylo ekologické a ekonomické.
ÚP následujícím způsobem přispívá k naplnění priorit územního plánování kraje pro
zajištění udržitelného rozvoje území, stanovené ZÚR OK:
1.

Priority územního plánování na území Olomouckého kraje se stanovují 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. V
souladu s charakterem území kraje jsou v ZÚR OK zohledněny republikové a krajské
priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje vyjádřené v
dokumentech Politika územního rozvoje ČR, Strategie udržitelného rozvoje ČR a v
rozvojových dokumentech pořízených Olomouckým krajem;

ÚP ve své koncepci vychází z priorit v území při němž využil relevantních dokumentů,
jak právního charakteru, tak strategických dokumentů a koncepcí pořízených Olomouckým
krajem.
2. ZÚR OK vymezují tyto cíle a souběžně navrhují podmínky pro hledání řešení k jejich
naplnění:
2.1.
stanovit koncepci rozvoje území se zaměřením zejména na:
2.1.1. urbanistickou koncepci (vymezení rozvojových oblastí a os, specifických oblastí
a stanovení podmínek pro provádění změn v území);
2.1.2. koncepci rozvoje technické a dopravní infrastruktury;
2.1.3. koncepci ochrany přírodních zdrojů;
2.1.4. koncepci systému ekologické stability, při respektování přírodních a kulturních hodnot
v území;
ÚP stanovil koncepci rozvoje území při níž zohlednil potřeby a požadavky obce,
fyzických a právnických osob, jakož i požadavky vyplývající z celostátních, krajských
a regionálních strategií a koncepcí.
2.2.

konkretizovat ochranu veřejných zájmů v území;

ÚP nekonkretizoval veřejné zájmy vyplývající ze zákonných předpisů, ale část těchto
zájmů na místní úrovni, vedoucí k prosazení takového zájmu navrhl jako VPS.
2.3.

promítnout do řešení území strategické cíle vyplývající zejména z Politiky územního
rozvoje ČR, Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje a dalších
rozvojových dokumentů včetně dokumentů přijatých EU;

Do ÚP se promítly strategické cíle celostátních a regionálních politik a předpisy EU
jak pasivně, v podobě limitů a hodnot, které jsou nepodkročitelné (např. prvky soustavy
Natura 2000) nebo jsou ve formě návrhů a rezerv (např. protipovodňová opatření, VD
Hanušovice aj.).
3.
Priority v oblasti soudržnosti společenství obyvatel:
3.1.
udržení soudržnosti v území je posilováno v ZÚR OK zejména:
3.1.1. vytvořením podmínek pro rozvoj a udržení pracovních míst vymezením rozvojových
oblastí, rozvojových os a zejména vymezením specifických oblastí, ve kterých je již
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narušen udržitelný rozvoj právě v oblasti sociální soudržnosti
a hospodářského rozvoje území (se sociálně ekonomickými problémy);

obyvatel

ÚP stabilizuje a rozvíjí plochy občanského vybavení a plochy smíšené výrobní, jako
nutný předpoklad pro udržení soudržnosti obyvatel a nabídku pracovních příležitostí.
4.
4.2.

Priority v oblasti hospodářského rozvoje:
spoluvytváření předpokladů pro řešení podmínek zaměstnanosti obyvatel
v Olomouckém kraji vnímat jako jeden z hlavních úkolů změn v území. Vytvářet
zemně plánovací předpoklady pro snižování nezaměstnanosti obyvatel, především
posílením nabídky ploch pro podnikání a s ohledem na diferencované předpoklady
jednotlivých regionů a obcí (zejména ve specifických oblastech rozlišovat jejich
charakter);

ÚP respektuje polohu území ve specifické oblasti a vytváří předpoklady pro podporu
turistického ruchu spojenou s rozvojem ploch pro tělovýchovu a sport a ploch občanského
vybavení. Využití těchto ploch a ploch výroby by mělo přispět k nabídce nových pracovních
míst, nadto je „drobné“ podnikání připuštěno i v dalších plochách, především smíšených
obytných venkovských.
4.3.

vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn;

ÚP vytváří předpoklady pro snížení vlivu náhlých hospodářských změn, především
dostatečným návrhem nových rozvojových ploch, ploch přestavby a přípustným využitím
v některých typech ploch, které může reagovat na náhlé hospodářské změny.
4.5.
ZÚR OK k zabezpečení hospodářského rozvoje vymezují:
4.5.1. podmínky pro umístění významných průmyslových zón posílením nabídky pracovních
míst;
V řešeném území neleží tento typ ploch.
4.5.2. podmínky pro posílení hospodářského rozvoje specifických oblastí, rozvojových
oblastí a rozvojových os;
Území leží v SOB3 a zároveň je zařazeno do RKC Staré Město, jejichž posláním je
mimo jiné podpora rekreačního využití a zachování krajinných hodnot. ÚP tak podporuje
rekreační využití území, komerční zařízení malá a střední, připouští podnikatelské kvality
v plochách smíšených obytných venkovských.
4.5.3. koridory nadmístního významu na úseku dopravní a technické infrastruktury pro
zajištění dobré obslužnosti všech částí území kraje;
Nezasahují do řešeného území.
4.5.4. podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu;
ÚP stabilizuje a rozvíjí plochy rodinné a hromadné rekreace, připouští rekreační
využití ploch smíšených obytných venkovských a rozšiřuje sjezdové tratě.
4.5.5. podmínky pro přípravu a využití místních zdrojů nerostných surovin k zabezpečení
zejména vnitřních a celorepublikových potřeb území;
Vzhledem k nedostatku vhodných hornin v podloží a kvalitě přírodního prostředí
nejsou plochy pro tento typ využití přírodního zdroje navrhovány.
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4.6.

vzhledem k velkému rozsahu chráněných částí území z hlediska ochrany přírody
v oblasti rozvoje zemědělské výroby a lesního hospodářství, podporovat
mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční (zejména rekreační
a ekologické) funkce lesů v oblastech zvýšeného veřejného zájmu o využití ploch pro
rozvoj rekreace;

ÚP nemění využití ZPF a PUPFL, neruší stávající cesty a pěšiny, které lze
v budoucnu využít pro vyznačení nových rekreačních tras (cyklo-, hipo-, pěší), navrhuje
novou cyklotrasu a připouští drobnou infrastrukturu pro tuto podporu (odpočívadla,
přístřešky, lavičky aj.) na plochách ZPF a PUPFL.
4.7.
pro územní plány obcí se v oblasti hospodářského rozvoje stanovuje zejména:
4.7.1. vymezit plochy pro umístění podnikatelských aktivit, zohlednit při tom:
4.7.1.1. význam a polohu obce v rámci vymezených rozvojových os a oblastí;
ÚP respektuje polohu obce v SOB3 a navrhuje větší množství ploch pro rekreaci
a tělovýchovu, nemění způsob využití ZPF a PUPFL a připouští jejich využití pro podporu
rekreace. Připouští rekreaci v plochách smíšených venkovského bydlení.
4.7.1.3. stanovené zásady pro ochranu přírodních a kulturních hodnot území;
ÚP respektuje stanovené zásady a nenavrhuje nové samostatné sídlo v krajině,
většinu rozvojových ploch navrhuje v návaznosti na ZÚ a nenavrhuje plochy (ani limity jejich
využití), na nichž by vznikly nové antropogenní ani přírodní dominanty v krajině (věže,
vysílače, větrné elektrárny, uměle navršené svahy a pod.)
5.
5.1.

Priority v oblasti ochrany životního prostředí:
chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví;

ÚP vychází ve své koncepci z dochovanosti území a jeho všech hodnot a při jejich
respektování a s ohledem na stanovené limity navrhl koncepci, která nadále nebude výrazně
měnit Malou Moravu ani její postavení v regionu i kraji.
5.2.

při návrhu ploch, koridorů a konkrétních záměrů v maximální možné míře respektovat
vyloučení negativního vlivu na území EVL a PO;

ÚP respektuje stávající EVL, kam neumisťuje rozvojové plochy a PO, kde umisťuje
rozvojové plochy do ZÚ nebo většina ploch na ZÚ navazuje. Neumisťuje plochy do těžišť
výskytu předmětu ochrany PO (chřástal polní).
5.3.
ZÚR OK k zabezpečení priorit v oblasti ochrany životního prostředí vymezují:
5.3.1. podmínky pro účinnou ochranu životního prostředí a šetrné a racionální využívání
přírodních zdrojů (půda a nerostné suroviny);
ÚP při svém zpracování koncepce přehodnotil jednotlivé rozvojové záměry
a s ohledem na ochranu ZPF a PUPFL plochy s výrazně negativním vlivem na tyto složky
krajiny nepřijal.
5.3.2. podmínky pro ochranu a regeneraci cenných části krajiny; ochranu přírodních
a kulturních hodnot v kulturních krajinných oblastech (dále v textu KKO);
Řešené území neleží v KKO.
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5.3.3. prvky ÚSES nadmístního významu;
ÚP převzal a dopřesnil prvky ÚSES nadregionálního a regionálního významu
5.3.4. zásady pro ochranu krajinného rázu;
ÚP respektuje základní zásady ochrany krajinného rázu a svoji koncepcí jej výrazně
neovlivní.
5.3.6. zásady k ochraně životního prostředí v ÚP obcí;
5.4.
pro ÚP obcí se v oblasti ochrany životního prostředí stanovují zejména tyto priority
a zásady pro změny území:
5.4.1. priority v oblasti ochrany ovzduší:
5.4.1.1. vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci
negativních vlivů ploch s koncentrovanou výrobní činností na plochy bydlení;
ÚP nenavrhuje plochy výrob takového rozsahu a v takových místech jejichž využitím
by došlo k překračování hygienických limitů.
5.4.1.5. nenavrhovat plochy pro umísťování nových, zvláště velkých zdrojů znečišťování
ovzduší v CHKO, MZCHÚ a přírodních parcích, evropských významných lokalitách,
ptačích oblastech a v oblastech se zhoršenou koncentrací škodlivin v ovzduší,
v těchto oblastech připouštět rozšíření (navýšení výkonu či výroby) stávajících
velkých zdrojů znečišťování ovzduší jen za podmínky zachování či snížení
současných povolených emisí (pro které je oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
vyhlášena) pro tyto zdroje;
ÚP nenavrhuje plochy jejichž využitím by došlo k výraznému zvýšení škodlivin
v ovzduší jež by mělo významný vliv na cenné přírodní lokality (MZCHÚ, EVL, PO)
5.4.1.6. podporovat, kde je to technologicky možné a ekonomicky výhodné, centrální
vytápění;
ÚP nenavrhuje centrální vytápění, ale připouští technickou infrastrukturu v plochách,
což umožňuje umisťování rozvodných systémů.
5.4.2. Priority v oblasti ochrany vod:
5.4.2.1. podporovat rozvoj infrastruktury v oblasti dodávky kvalitní pitné vody a nakládání
s městskými odpadními vodami;
ÚP zachovává stávající systém zásobení pitnou vodou a navrhuje jeho posílení.
V rámci zlepšení čištění odpadních vod se pro obce (kde je to ekonomicky a technicky
možné) navrhují kanalizace a ČOV.
5.4.2.2.za prioritní na úseku odkanalizování a čištění odpadních vod považovat zajištění
potřebné kapacity a účinnosti čištění ČOV, z nichž jsou vyčištěné vody vypouštěny do
vodních toků s kvalitou lososových vod, nebo se nacházejí v CHOPAV,v území
Ramzovského nasunutí, v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů;
ÚP navrhuje ČOV i z důvodů výše uvedených.
5.4.2.8. neplánovat výstavbu nových údolních nádrží jako protipovodňových opatření nad
rámec stávajících koncepčních materiálů, upřednostňovat a podporovat zvýšení
retenční schopnosti krajiny zejména v záplavovém území převedením orné půdy na
trvalé travní porosty nebo jiným obdobným zvýšením ekologické stability území.
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Podporovat výstavbu suchých retenčních prostorů. Konkrétní záměry na realizaci
musí být prověřeny a posouzeny dle platných právních předpisů (EIA) v příslušných
správních řízeních;
ÚP respektuje navrhované VD Hanušovice a pro zvýšení retence krajiny navrhuje
plochu poldru „Červený potok) a připouští využití ploch ZPF a PUPFL pro protipovodňová
a protierozní opatření.
5.4.3. Priority v oblasti ochrany půdy a zemědělství:
5.4.3.1. dbát na přiměřené využívání půdy pro jiné, než zemědělské účely, půdu chápat jako
jednu ze základních prakticky neobnovitelných složek ŽP, k záboru ZPF (a PUPFL)
navrhovat pouze nezbytně nutné plochy, upřednostňovat návrhy na půdách horší
kvality při respektování urbanistických principů a zásad;
ÚP přehodnotil rozvojové záměry a navrhl rozvoj obce s ohledem na minimalizaci
záboru ZPF a PUPFL.
5.4.3.2. podporovat ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a rovněž před negativními jevy
způsobenými přívalovými srážkami;
ÚP výrazněji nesníží Koeficient ekologické stability, jehož hodnota je v daném území
vysoká.
5.4.3.4. prosazovat extenzivní principy ekologického zemědělství;
ÚP nemění strukturu a využití půd.
5.4.4. Priority v oblasti ochrany lesů:
Většinu priorit ÚP neřeší ani neovlivňuje, avšak do ploch PUPFL umisťuje prvky
ÚSES v nichž by měly být tyto priority řešeny přednostně.
5.4.5.
Priority v oblasti nakládání s odpady:
5.4.5.1. nepodporovat neodůvodněné návrhy nových ploch pro skládky a spalovny
nebezpečných odpadů;
ÚP neobsahuje tento typ ploch ani jejich využití.
5.4.5.3. přednostně využívat stávající síť zařízení pro využívání nebo odstraňování odpadů.
Z nových zařízení podporovat zejména budování zařízení pro využívání biologicky
rozložitelných odpadů včetně kalů z ČOV (kompostáren, bioplynových stanic apod.),
zařízení pro třídění komunálních odpadů a zdrojů k energetickému využití odpadů,
které budou umisťovány v lokalitách pro tento účel vhodných. Stávající zařízení
intenzifikovat a modernizovat tak, aby plnila zákonné požadavky a zajistila při
stávajícím trendu produkce odpadů dostatečnou kapacitu pro odstraňování odpadů;
ÚP nemění systém sběru a separace odpadů, nestabilizuje ani nenavrhuje plochy pro
jejich likvidaci.
5.4.6. Priority v oblasti péče o krajinu:
5.4.6.1. Respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu, podporovat
a realizovat krajinotvorná opatření podporující žádoucí environmentální i estetické funkce
krajiny a ekosystémů; důraz klást na posilování retenční schopnosti krajiny a omezování
fragmentace krajiny;
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ÚP chrání přírodní hodnoty území a navrhuje jejich rozvoj, především v plochách
přírodních (K). V zastavěném území připouští zeleň v plochách s rozdílným způsobem
využití.
5.4.6.2. respektovat návrh skladebných částí nadmístního ÚSES vymezených v ZÚR OK,
upřesnit a stabilizovat jejich vymezení v rámci ÚP obcí a doplnit prvky lokálního
ÚSES;
ÚP převzal a dopřesnil nadregionální a regionální prvky ÚSES, sjednotil a dopřesnil
prvky ÚSES místní úrovně.
5.4.7. Priority v oblasti nerostných surovin
V řešeném území není vyhlášeno ani navrženo CHLÚ nebo DP.
ZÚR OK vymezily RKC Staré Město,pro něj zároveň stanovil zásady pro cestovní
ruch:
73.2.1. Ve vymezených RKC bude přírůstek kapacit individuální rekreace realizován pouze
výjimečně, preferovat zejména přeměnu původních venkovských objektů na
rekreační chalupy;
V ÚP jsou navrženy plochy rodinné rekreace, a to především na plochách
využívajících starých základů staveb (v k.n. – zbořeniště) a ploch nově navrhovaných.
73.2.2. Vzhledem k tomu, že řada území vyčleněná pro různé formy rekreace vykazuje
znaky nedostatečné vybavenosti v oblasti veřejné infrastruktury, koncentrovat tyto
aktivity do pólů rozvoje cestovního ruchu. Za póly rozvoje cestovního ruchu pro
specifickou oblast Jeseníky považovat města Jeseník, Javorník, Zlaté Hory a Staré
Město;
Řešené území leží mimo tyto póly, avšak ÚP vytvořil předpoklady pro posílení
vybavenosti v oblasti veřejné infrastruktury návrhem ploch občanského vybavení.
73.2.4. Vytvářet podmínky pro rozvoj zejména různých forem cestovního ruchu s důrazem
na měkkou turistiku (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), s cílem
zachování a rozvoje jejich hodnot. Podporovat propojení z hlediska cestovního
ruchu atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celosezónní využití pro
různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo) při zachování vyváženého
stavu mezi rozsahem těchto aktivit a ekologickým pilířem udržitelného rozvoje;
ÚP neruší síť cest a stezek jež jsou nebo mohou být využity ke zvýšení prostupnosti
krajiny.
(23)

vytvářet podmínky pro lepší dostupnost území s ohledem na prostupnost krajiny
(zejména při umisťování dopravní a technické infrastruktury)

ÚP vymezuje nové plochy dopravní infrastruktury silniční (obchvat města napojující
ho na dálnici) a nemotoristické (cyklostezky).
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Zbývající priority stanovené ZÚR OK nebo jejich části nejsou považovány pro území
obce Malá Morava za relevantní.
ad 48) ÚP respektuje a zpřesňuje plochu územní rezervy vymezenou pro ochranu
a prověření budoucího možného využití pro lokalitu vhodnou pro akumulaci
povrchových vod Hanušovice.
ad 48) V souvislosti s vymezením plochy územní rezervy pro lokalitu vhodnou pro akumulaci
povrchových vod Hanušovice vymezuje plochu územní rezervy pro ochranu územní
a prověření budoucího možného využití pro přeložku silnice II/312, a to dle
„Územního generelu dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje“.
Územní rezerva pro přeložení železniční trati se nevymezuje, neboť na ní byl bez
časového omezení přerušen provoz z důvodu jeho nerentability. Její prověřování by mohlo
být považováno za plýtvání veřejnými prostředky.

II.1.b) Údaje o splnění Zadání
Zpracování ÚP vychází ze Zadání Územního plánu Malá Morava, jež bylo projednáno
a schváleno zastupitelstvem obce Malá Morava v říjnu 2010. Toto Zadání bylo jako celek
v relevantních požadavcích splněno, jak je dále v Komentáři uvedeno.
Komentář ke splnění jednotlivých bodů Zadání:
k bodu a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů
Požadavky PÚR ČR 2008 zpřesněné a doplněné v požadavcích aktualizovaných
ZÚR OK jsou naplněny takto:
Podmínky pro SOB 3 Jeseníky – Králický Sněžník vymezenou ZÚR OK jsou v řešení
respektovány.
Je zohledněna územní rezerva pro lokalitu vhodnou pro akumulaci povrchových vod
a pro suché poldry (V ZÚR OK název suchá nádrž).
Dle Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady
využití těchto území, v návrhu k projednání s dotčenými kraji a obcemi (zpracovaný MZ
a MŽP České republiky, Praha, prosinec 2010) je uváděna lokalita vodní nádrže Hanušovice
na vodním toku Morava pod pořadovým číslem 20. Číslo hydrologického pořadí 4 – 10 – 01
– 027 v kategorii A. Dle posledních informací a jednání byla přiřazena do kategorie B
(výhled).
V této souvislosti ÚP zohledňuje územní rezervu přeložky silnice II/312, a to dle
„Územního generelu dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje“.
Ložisko č. 151 v k.ú. Sklené u Malé Moravy není v textové ani grafické části uvedeno
ÚP respektuje koncepci nadregionálních a regionálních prvků ÚSES, které dopřesnil
a respektuje je.
Do ploch zvláště chráněných, dopřesněných skladebných prvků ÚSES a vodních
toků nejsou navrhovány rozvojové plochy. Zábor lesních ploch je minimalizován.
ÚP nemění koncepci krajiny, zachovává hodnoty kulturní krajiny Hanušovické
vrchoviny. Neumisťuje ani nevytváří předpoklady pro umisťování novodobých plošných nebo
výškových dominant krajiny. Naopak uchovává ráz krajiny s dochovanými pozůstatky plužin
v podobě mezí, kamenných snosů a na nich vzrostlé rozptýlené zeleně a nenarušuje tradiční
výhledy a průhledy v krajině.
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k bodu b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
Limity využití území jsou respektovány a hodnoty území zohledněny. Záměry na
posouzení změn v území byly posouzeny a v přijatelné míře do ÚP zapsány. Koncepce
vytváří územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí v území. Zároveň vytváří
územní podmínky pro posílení slabých stránek a snížení či eliminaci hrozeb, které lze ovlivnit
z této (místní) úrovně.

k bodu c) Požadavky na rozvoj území obce
Zastavěné území je vymezeno v souladu s platnou právní úpravou.
Jednotlivé plochy rozvojových záměrů byly vyhodnoceny a odsouhlaseny obcí.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny úměrně pro jednotlivé části obce Malá Morava
s ohledem na efektivnost využití dopravní a technické infrastruktury a jsou sídly převážně
venkovského charakteru. Územní plán vymezil zastavitelné plochy s různým způsobem
využití pro plochy smíšené obytné, plochy rekreace, plochy občanského vybavení, plochy
smíšené výrobní, plochy dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury, plochy
veřejných prostranství, plochy vodní a vodohospodářské, plochy výroby a skladování, plochy
zemědělské a plochy smíšené nezastavěného území a stanovil pro ně hlavní a přípustné
využití. Přitom respektoval limity využití území obsažené v RURÚ, schválených ZÚR OK,
ÚAP a rozvojové požadavky obce.

k bodu d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou
koncepci a koncepci uspořádání krajiny)
ÚP podporuje dosavadní vývoj obce, respektuje urbanistickou strukturu sídel a
nenavrhuje nová sídla ve volné krajině. Řeší rozčlenění území na plochy s rozdílným
způsobem využití a stanovuje pro ně způsoby využití, při prostorovém uspořádání území
respektuje v rámci širších vztahů platné ÚP sousedních obcí.
Urbanistická koncepce
ÚP zvýrazňuje stávající strukturou osídlení a urbanistickou koncepci s respektováním
jednotlivých částí obce, dominant obce, stávající charakter obce a hladinu zástavby.
Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby nezahušťovaly sídlo nad únosnou mez,
nenarušovaly plošným záborem volnou krajinu a krajinný ráz.
ÚP stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Koncepce uspořádání krajiny
uspořádaní krajiny je koncipováno v souladu s krajinným typem,
byla prověřena síť místních a účelových komunikací a byla doplněna s ohledem na
potřeby uživatelů území,
nenavrhují se zastavitelné plochy do volné krajiny bez návaznosti na stávající
zástavbu a veřejnou infrastrukturu,
je minimalizováno trvalé odnětí PUPFL,
zachovávají se průhledy a výhledy do krajiny,
nevymezují se plochy pro větrné a fotovoltaické elektrárny,
stanovuje pro jednotlivé lokality zastavěného a zastavitelného území výškové hladiny
s ohledem na okolní zástavbu a ochranu krajinného rázu,
v záplavovém území vodního toku Moravy nejsou vymezovány zastavitelné plochy,
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-

byl zpřesněn a zapracován nadregionální a regionální ÚSES,
byl prověřen, doplněn a zpřesněn lokální ÚSES,
nebyla navrhována plošná a liniová zeleň kolem stávajících objektů výroby, ale
obecně je zeleň navržena v těchto funkčních plochách. Její přesné umístění je pak možné
stanovit při přestavbách či při změnách v těchto plochách.

k bodu e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura
ÚP nemění stávající koncepci dopravy,
nově zastavitelné plochy jsou navrhovány tak, aby byly napojeny na síť silnic
a místních komunikací,
navrhují se územní podmínky pro parkovací a odstavná stání,
nově navrhované zastavitelné plochy zajistí průjezdnou a parkovací kapacitu i
v zimním období,
ÚP nezajišťuje územní ochranu pro přeložku silnice II/312 Hanušovice – Králíky a pro
přeložku jednokolejné železnice Hanušovice – Králíky, a to z následujícího důvodu:
v průběhu zpracovávání ÚP pominul důvod tohoto požadavku, to jest došlo k přeřazení
významnosti vodní nádrže Hanušovice.
Technická infrastruktura
vyhodnocení spotřeby vody, tlakové poměry a rozsah vodovodní sítě s ohledem na
návrh zastavitelných ploch je převzat ze zpracovaného PRVK Olomouckého kraje,
záplavové území toku je vyznačeno,
zásobování nových ploch elektrickou energií je řešeno,
nově zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby je bylo možné napojit na současnou
síť, dopravní a technické infrastruktury, popřípadě je k nim tato infrastruktura dovedena,
v grafické části jsou vyznačena ochranná bezpečnostní pásma energetických
zařízení.
Občanské vybavení
Struktura a kapacita stávajícího občanského vybavení se v zásadě nemění. Nově se
vytvářejí podmínky pro veřejnou infrastrukturu, komerční zařízení malá a střední a pro
tělovýchovu a sport.

k bodu f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Přírodní hodnoty území
jsou respektovány přírodní hodnoty v území, není zasahováno do nejcennějších
ploch a je respektováno historické utváření krajiny včetně harmonických měřítek.
Kulturní hodnoty území
jsou respektovány významné urbanistické hodnoty území, ÚP navrhuje opatření pro
zvýšení turistické atraktivnosti území a zároveň zachovává charakter zástavby a historické
kulturní krajiny.
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k bodu g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření
a asanace
-

veřejně prospěšné stavby se vymezují pro dopravní a technickou infrastrukturu,
veřejně prospěšná opatření se vymezují pro navržená protipovodňová opatření
a nefunkční části regionálních a nadregionálních prvků ÚSES.

k bodu h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např.
požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu,
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby, ochrany před povodněmi
a jinými rizikovými jevy)
-

na základě stanoviska MŽP ČR (čj. 49139/ENV/10, 1315/510/10), kterým se sděluje
za státní správu geologie, že na řešeném území nebyla geologickými pracemi ověřena
výhradní ložiska nerostných surovin, pro která by byla stanovena územní ochrana
vyplývající z existence chráněných ložiskových území, není v ÚP uvedeno ložisko v k.ú.
Sklené u Malé Moravy.

k bodu i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
-

Hlavní střety zájmů a problémů v území, které jsou uvedeny v tomto bodu, jsou v ÚP
řešeny,
do krajinářsky cenného prostoru nejsou umisťovány plochy, které by neúměrně
zatěžovaly tento prostor,
v celém území bylo zpřesněno vymezení ÚSES,
pro snížení rizika ohrožení zastavěného území přírodními jevy jsou navržena
protipovodňová opatření.

k bodu j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem
na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové
ose
Území obce neleží v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose, není tedy třeba
uspokojovat zvláštní požadavky na vymezení rozvojových ploch.
k bodu m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek
na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud
nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast
Požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů ÚP Malá Morava nebyl vznesen.
k bodu n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na
zpracování variant
Koncept ÚP nebyl zpracován. ÚP je invariantní.
k bodu o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na
uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy
k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Požadavky byly splněny. Pouze tištěné vyhotovení pro účely společných jednání bylo
po dohodě v souladu se smlouvou o dílo odevzdáno pouze 1x. Výkresy č.I.2.b, 2.a I.2.c
neobsahují sekce 1 a 4, neboť na nich nejsou žádné jevy k vyjádření.
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II.1.c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty,
včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení,
zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
Řešené území ÚP Malá Morava je vymezeno hranicemi katastrálních území Křivá
Voda, Malá Morava, Podlesí-město, Sklené u Malé Moravy, Vlaské, Vojtíškov, Vysoká
u Malé Moravy, Vysoký Potok a Zlatý Potok o celkové rozloze 6 830 ha.
ÚP je zpracován v souladu s platnou legislativou na úseku územního plánování,
zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, vše ve znění pozdějších předpisů.
II.1.c.1) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY
Řešení ÚP (v souladu se schváleným Zadáním a platnou legislativou) je invariantní.
Zdůvodnění přijatého řešení je zřejmé z následujícího textu.

ad I.1.a)
VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Při vymezení zastavěného území bylo vycházeno z hranice současně zastavěného
území obsaženého v rozpracované územně plánovací dokumentaci obce. Hranice byla
doplněna na základě údajů katastru nemovitostí a skutečností zjištěných průzkumem území
ve smyslu aktuální právní úpravy (§ 58 zákona č. 183/2006 Sb.) a koordinována s údaji
z Územně analytických podkladů (ÚAP) pro ORP Šumperk, a to ke dni 21. 6. 2011.
ad I.1.b)
ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE
Základní rozvojová koncepce vychází z nutnosti respektování současného využití
ploch v území s nezbytným doplněním pro zabezpečení všech potřebných funkcí obce tak,
aby byly zabezpečeny územní předpoklady pro komplexní udržitelný rozvoj a pro další růst
počtu trvale žijících obyvatel.
Nejsou navrhovány změny funkčního využití ploch v takové skladbě a rozsahu, aby
vedly ke změně významu nebo funkce obce ve struktuře osídlení správního obvodu města
Šumperk.
Při zpracování ÚP byly vyhodnocovány možnosti lokalizace rozvojových ploch jak
z hlediska širších územních vazeb, tak i potřeb obce. Řešení v ÚP bylo prověřeno v rámci
pracovních jednání, po úpravách předloženo určenému zastupiteli ke kontrole a následně po
doplňujících konzultacích dopracováno. Řešení je koordinováno z hlediska vazeb na území
sousedních obcí a respektuje současné požadavky obyvatel.
Plochy pro rozvoj obce jsou voleny tak, aby veškeré negativní dopady navrhovaného
řešení byly minimalizovány. Všechny plochy navrhované pro rozvoj obce jsou navrženy
především ve vazbě na ZÚ. Využívá se tak možnosti jednoduchého napojení na
infrastrukturu obce (bez nutnosti dalších vyvolaných záborů ploch), v některých případech
se navrhovaným řešením rozvojových ploch zlepšují i podmínky v ZÚ.
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OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ OBCE
ÚP respektuje současné a vytváří nové podmínky k ochraně všech přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot v území, jež v zásadě respektuje a je s nimi koordinován.
Pro zpracování ÚP byly použity informace z Průzkumů a rozborů a aktualizovaná
data z Územně analytických podkladů poskytnutá pořizovatelem v průběhu zpracování ÚP
včetně dalších podkladů a informací získaných v průběhu prací.
Při zpracování ÚP byly jednotlivé rozvojové záměry odborně posouzeny,
vyhodnoceny, tak aby byly minimalizovány střety s limity využití území a jeho hodnotami.
PŘÍRODNÍ HODNOTY
Výraznou přírodní hodnotou území obce Malá Morava je její celkový krajinný ráz,
který lze zjednodušeně charakterizovat jako území jedinečných přírodních scenérií
s dálkovými výhledy , které uzavírají hřbety Jeseníků a v Pardubickém kraji vrchol Hedče a
Suchého vrchu. Vlastní krajinná scéna sídel je soustředěna do údolí toku Moravy a Malé
Moravy nebo se rozkládá na bezlesích svazích pod nejvyššími zalesněnými vrcholy, které na
severní straně tvoří masiv Králického Sněžníku a na jihu masiv Jeřábu. Drobné členění
krajiny, remízky s původními mezemi a jejich prostorové uspořádání, dotváří ráz krajiny. Ten
je umocněn jejich zachovalou strukturou v podobě plužin, jež vyniká především v okolí
Vojtíškova.
Nejcennější přírodní hodnotou je bezesporu NPR Králický Sněžník, která do
řešeného území zasahuje svým jižním okrajem a je v nejvyšších partiích zalesněné severní
části. Důvodem vyhlášení je ochrana horských společenstev rostlin a živočichů, jako jsou
horské smrčiny, zbytky bučin, suťových javořin a dalších. Ve vrcholových partiích jsou na
náhorních plošinách rašeliniště a prameniště. Jedná se biotop jeřábka lesního, kulíška i sýce
rousného. Z drobných savců je zde rejsek horský a myšivka horská. Toto území se z velké
části kryje s EVL Králický Sněžník, která je součástí Evropské soustavy Natura 2000.
Předmětem ochrany jsou zde zbytky přírodě blízkých lesních společenstev, především
smrčin a bučin, vrchovišť a mech šikoušek zelený. Do soustavy Natura 2000 patří i PO
Králický Sněžník, která zaujímá téměř celé území. Předmětem ochrany této oblasti je
chřástal polní.
Výraznou hodnotou jsou v území lesy, které zaujímají střední a nejvyšší polohy
řešeného území a patří do PLO 28 – Předhoří Hrubého Jeseníku a ke Králickému Sněžníku,
který je přiřazován k PLO 27 Hrubý Jeseník.
Významnou přírodní hodnotou jsou v území vodní toky, které mají horský až
podhorský ráz s prudkým tokem a kamenitým řečištěm, které je domovem pstruha
potočního, konipase horského, skorce vodního a dalších druhů vázaných na kyslíkem bohaté
chladné vody.
Nezanedbatelnou přírodní hodnotou je i zeleň ve volné krajině, která zde zvýrazňuje
zachovalé plužiny, jež vynikají z dálkových pohledů a leteckých snímků. Liniová zeleň je zde
zachována buď v celých alejích nebo jen ve zbytcích u původních cest. Z těchto alejí vyniká
pak alej od kostela a hřbitova jižním směrem od Podlesí.
KULTURNÍ HODNOTY
Historie:
Dnešní administrativní jednotka Malá Morava vznikla po II. světové válce postupným
připojováním vesnic ležících na severních svazích Hrubého lesa a jižních svazích Králického
Sněžníku. Všechna tato sídla měla společný nepříznivý demografický vývoj po odsunu
německých obyvatel a nedostatečným následným osídlením.
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V roce 1954 bylo k Malé Moravě připojeno Sklené, v roce 1960 Vlaské, Vojtíškov,
Vysoké, Vysoký Potok a Zlatý Potok. V roce 1980 bylo připojeno Podlesí s osadou Křivá
Voda. V roce 1991 žilo v reálu o rozloze 6827 hektarů 608 obyvatel ve 138 trvale obydlených
domech.
MALÁ MORAVA
Název odvozen od vodního toku (německy Klein Mohrau, latinsky Moraw), který zde
ústí do hlavního řečiště Moravy. Roku 1350 měla ves již kostel a faru, jak vyplývá z listiny, jíž
byla fara přikázána k nově zřízenému biskupství v Litomyšli, u něhož zůstala až do jeho
zániku v roce 1421. Malá Morava příslušela ke Kolštejnskému panství. Za husitských válek
dost utrpěla, jak dokládá zápis Václava ze Zvole, pána na Kolštejně, v němž kázal roku 1563
Bartoldu Scholzovi obnovit zpustlou rychtu na Malé Moravě, obdařil ho 3 a 1 lánem pozemků
a dovolil mu vařit a nalévat pivo. Téhož roku nechal Václav ze Zvole ve vsi na místě
zchátralé modlitebny postavit dřevěný kostelík. V něm působili nejpozději od roku 1592
protestantští pastoři. Poslední malomoravský pastor se podle Cerroniových zpráv rozloučil
se svými farníky dne 2. července 1621.
Po bělohorském převratu byla Malá Morava přifařena ke Kolštejnu, roku 1632 do
Hanušovic a od roku 1680 do Krumperků. Roku 1689 společně Malá a Velká Morava
a Vojtíškov vystavěly nynější farní kostel Nanebevzetí P. Marie v Malé Moravě. Zápisy
narozených jsou zachovány od roku 1656, zemřelých od roku 1655 a sňatků od r. 1680.
Farní kronika je vedena od roku 1563. V kostelní zdi se nachází starožitná památka kamenný náhrobek z r. 1629. V r. 1771 byla postavena socha P. Marie Immaculaty (rokoko).
Malá Morava měla roku 1654 celkem 64 usedlostí se 404 obyvateli, roku 1677 zde
bylo 66 usedlostí s 1082 měřicemi polí. Ve zdejších sklárnách byl mistrem Eliáš Hansel.
Roku 1785 tu žilo 848 obyvatel, r. 1791 835 lidí ve 103 domcích. Roku 1839 je zaznamenáno
128 domů a 913 obyvatel, roku 1921 160 domů a 726 obyvatel (714 Němců, 8 Čechů a 4
cizozemci). Roku 1930 157 domů a 721 obyvatel (691 Němců, 23 Čechů a 7 cizozemců,
k obci náležela i osada 12 chalup Krondörlf). V této době fungovala německá dvojtřídní
obecná škola a česká státní jednotřídka. Vesnice měla poštovní a telegrafní úřad, četnickou
a železniční stanici, dva mlýny, spořitelnu, spotřební spolek, družstevní mlékárnu s parním
pohonem, olejnu a koželužnu na vodní kolo.
Počet obyvatel Malé Moravy se od prvního úředního sčítání neustále snižoval. Proti
973 obyvatelům v r. 1869 zde žilo v roce 1900 už jen 834 lidí ve 165 domech. V roce 1950
bydlelo v obci 368 obyvatel.
PODLESÍ s osadou Křivá Voda
Dnešní název získalo až v r. 1949 místo původního Krumperky (německy Grumberg).
K Malé Moravě administrativně připojeno od r. 1980. Krumperky byly založeny Bernardem ze
Žerotína v r. 1598. V r. 1612 byly povýšeny na městečko. V r. 1683 byl na místě někdejší
dřevěné protestantské modlitebny postaven farní kostel sv. Máří Magdalény (baroko). Tehdy
byla v městečku také škola. V 18. století byly v provozu mlýn, pila a olejna. Do roku 1834 se
počet domů zvýšil na 137 a počet obyvatel na 1037.
Krumperky i Křivá Voda byly v minulosti osídleny obyvateli německé národnosti.
V r. 1900 žilo ve 159 domech 953 lidí. V r. 1991 to už bylo jen 24 trvale obydlených domů
s 99 obyvateli, v Křivé Vodě 6 domů se 16 obyvateli.
SKLENÉ
Český název (dříve také Sklená Ves nebo Sklenov) je odvozen z německého
Glasdorfl podle sklárny, která se v místě připomíná již roku 1437. Částí obce Malá Morava je
Sklené od r. 1954.
V roce 1689 koupila sklárnu od tehdejšího majitele kolštejnská vrchnost, zrušila ji
a pozemky rozdělila mezi 31 poddaných, a tak vznikla ves Sklené. V r. 1900 žilo v 69
domech 353 obyvatel vesměs německé národnosti. Výměna obyvatelstva po druhé světové
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válce způsobila do r. 1950 pokles obyvatel. V r. 1991 bylo zaznamenáno pouhých 17 osob
v 5 trvale obydlených domcích.
VLASKÉ
Pojmenování vesnice se odvozuje z adjektiva vlašské, užívané pro kameníky
a zedníky pocházející z Vlach (Itálie). Vlaské je vykládáno jako kamenické či zednické sídlo.
Vesnice vznikla zřejmě koncem 16. století. Samostatná byla do r. 1949, kdy byla připojena k
Vysokému Potoku a od r. 1960 jsou obě obce částmi Malé Moravy.
V r. 1900 žilo ve 27 domech 2989 obyvatel, v r. 1991 bylo trvale obydleno již jen 11
domků se 35 obyvateli.
VOJTÍŠKOV
Částí Malé Moravy je od r. 1960. Svůj název odvozuje od oblíbeného českého jména
Vojtěch. První zmínka o do doby připojení samostatné vsi je z r. 1325. Tehdy byla darována
kolštejnskou vrchností cisterciáckému klášteru v Kamenci. Brzy se však ke kolštejnskému
panství vrátila. V r. 1791 zde byla založena osada Walbergsdorf (Valbeřice). V polovině
16. století stála ve Vojtíškově dřevěná evangelická modlitebna, která byla v 17. století
upravena pro katolické bohoslužby. V r. 1784 byla zřízena kuracie a roku 1859 fara při
kostele Narození P. Marie, jež zde byl postaven v letech 1807- 1809.
Po odsunu Němců se i přes přistěhování nových obyvatel ves postupně vylidňovala.
VYSOKÁ
Současný název je odvozen od zeměpisné polohy sídliště, jehož střední nadmořská
výška je 704 m. Do r. 1952 však měla vesnice jméno Nová Ves (německy Neudorf). Tento
název nevylučuje domněnku, že vzniklo nové sídliště na místě staršího zpustlého. První
zmínka o Nové Vsi je z r. 1563. V r. 1786 postavili kapli Nejsvětější Trojice a v polovině
19. století se vyučovalo ve zdejší jednotřídce.
Od konce 19. století se počet obyvatel této horské vesnice postupně snižoval.
V r. 1900 tu žilo v 55 domech 239 osob většinou německé národnosti. V r. 1991 už jen 7 lidí
ve 3 trvale obydlených domcích.
VYSOKÝ POTOK
I ten vděčí za své jméno (německy Hohenfluss) zeměpisné poloze ve vyšší
nadmořské výšce než okolní vsi a na horních tocích četných potoků s prameny pod Sv.
Trojicí. V r. 1949 byl k obci připojen Zlatý Potok a obě vesnice pak v r. 1960 připojeny k Malé
Moravě.
Vesnice Vysoký Potok se poprvé zmiňuje až při prodeji rudského panství v r. 1615.
V 18. století zde byla olejna, v první polovině 19. století mlýn a vrchnostenská myslivna.
V r. 1834 bydlelo ve vsi ve 36 domcích 336 obyvatel. Po odsunu německého
obyvatelstva byla vesnice osídlena novými osadníky jen částečně.
ZLATÝ POTOK
Jako samostatná obec do r. 1949, kdy byla připojena k sousednímu Vysokému
Potoku a od r. 1960 obě obce připadly Malé Moravě. Původní ves vznikla zřejmě ve druhé
polovině 16. století. Zápisy v pozemkové knize začínají roku 1603, avšak pod názvem Nová
Valteřice. Po roce 1654 pro tuto někdejší Novou Valteřici se již užívá německé označení
Goldenfluss. Podle urbáře měla ves v 17. století 14 usedlých, z nichž bylo 10 sedláků. Do
roku 1834 se počet stavení zvýšil na 23 s 218 obyvateli. V českém překladu Zlatý Potok je
název doložen až k r. 1720.
V malé vesničce s německým obyvatelstvem žilo v r. 1900 ve 33 domcích 142
obyvatel. K výraznému poklesu počtu obyvatel došlo po odsunu Němců.
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Seznam kulturních památek
V následující tabulce jsou podrobně popsány nemovité kulturní památky na území
obce, které jsou zapsány do Seznamu nemovitých kulturních památek ČR.
Obec

Obec
Číslo
s rozšířenou rejstříku
působností ÚSKP

Památka

Malá
Malá
Morava Morava

Šumperk

16456/81017

Malá
Morava
Malá
Morava
Malá
Morava

Malá
Morava
Podlesí

Šumperk

Podlesí

Šumperk

20580/81018
29497/81086
33413/81087

Malá
Podlesí
Morava

Šumperk

100201

kostel
Nanebevzetí P.
Marie
socha P. Marie
Immaculaty
kostel sv. Máří
Magdalény
sloup se
sousoším Mariánský
sloup
fara
1

Malá
Vlaské
Morava

Šumperk

102316

Malá
Vlaské
Morava

Šumperk

101943

Malá
Vysoká
Morava

Šumperk

14045/82134

Malá
Vysoký
Morava Potok

Šumperk

29979/82135

Část
obce

Šumperk

socha
Panny
Marie
Immaculaty
socha sv. Jana
Nepomuckého

kaple
Nejsvětější
Trojice
kaple

Čp. Ulice,
náměstí
/umístění

Památkou
od:
3. 5. 1958

3. 5.1958
3. 5. 1958
3. 5. 1958

u kostela sv. 19. 3. 2003
Máří
Magdalény
při cestě do 4. 5. 2007
Hanušovic
vpravo u
6. 9. 2006
silnice
Podlesí –
Malá
Morava
západní část 3. 5. 1958
obce
střed obce,
u místní
komunikace
vpravo od
silnice

3. 5. 1958

Všechny uvedené kulturní hodnoty jsou řešením ÚP respektovány a jsou vytvářeny
územní předpoklady pro jejich ochranu včetně ochrany jejich prostředí. Vymezené plochy
změn navrženou koncepci ochrany a rozvoje hodnot dotvářejí.
Pro řešené území jsou v současné době podány návrhy na prohlášení věci za kulturní
památku: k.ú. Vysoký Potok – kaple Svaté Trojice s křížem, parc. č. 80, 944.
Archeologie
Celé území obce Malá Morava je s možnými archeologickými nálezy
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CIVILIZAČNÍ HODNOTY
Civilizační hodnoty spočívají především ve stabilizovaných plochách zastavěného
území a plochách dopravní infrastruktury včetně vyznačené naučné trasy a cyklotras, jsou
řešením ÚP respektovány a návrhem vymezení nových ploch dále rozvíjeny.
Podmínky v oblasti bydlení
Ve struktuře osídlení je obec Malá Morava a její části historicky stabilním útvarem, jak
je zřejmé ze stručného výtahu z historie obce.
Vývoj počtu domů v obci od počátku století, dle SLDB v níže uvedených letech,
dokumentuje následující grafické vyjádření. Do roku 1950 se sledoval počet domů jako
součet počtu obydlených i neobydlených domů (počet domů, které měly popisné číslo), od
roku 1961 se jedná o domy trvale obydlené (domy využívané k rekreaci byly vyčleněny
z domovního fondu). V roce 1961 se sledoval počet trvale obydlených domů za obce celkem.

Vývoj počtu trvale obydlených domů
800
700
Počet domů
celkem
Křivá Voda

600

Malá Morava

Počet domů

500

Podlesí
400

Sklené
Vlaské

300

Vojtíškov
200

Vysoká
Vysoký Potok

100

Zlatý Potok
0

1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001

Počet domů celkem

680

698

684

700

619

Křivá Voda

28

28

28

27

18

Malá Morava

165

164

160

167

147

Podlesí

131

132

132

130

120

Sklené

69

68

66

71

65

232

186

156

172

190

7

6

7

8

175

54

50

56

55

57

38

29

32

36

7

6

7

11

Vlaské

27

45

44

47

42

15

12

12

15

Vojtíškov

122

120

115

120

123

35

23

28

31

Vysoká

55

56

55

55

48

4

4

3

3

Vysoký Potok

50

53

54

54

37

24

24

24

27

Zlatý Potok

33

32

30

29

19

2

2

3

4

Rok
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Počet domů od roku 1900 do roku 1930 (s menším výkyvem v roce 1921) stoupal, od
roku 1950 začal klesat až do roku 1980, výrazně poklesl v roce 1961 z již zmíněného
důvodu. Mezi lety 1980 a 2001 počet stoupl o 17,9 %, což bylo zřejmě způsobeno výstavbou
domů pro trvalé bydlení nebo převodem stávajícího bytového fondu pro rekreační účely
nabydlení trvalé. Celkově se mezi lety 1900 a 2001 počet trvale obydlených domů snížil
o 72,1 %.
V obci se dle SLDB 2001 nacházelo 190 domů z toho 136 trvale obydlených.
Na území obce převažuje bydlení v rodinných domech - z 84,5 %. V obci bylo 115 rodinných
domů a 17 bytových domů. Bytů bylo v obci 258, z toho 197 trvale obydleno a 61 neobydleno
- z toho podle důvodu 3 obydleny přechodně a 44 slouží k rekreaci. V roce 2008 byl
dokončen jeden byt v rodinném domě (dle podkladů z ČSÚ).
Dle podkladů poskytnutých obecním úřadem bylo v obci k 31.12. 2008 celkem 340
domů, z toho trvale obydlených domů 128, neobydlených domů 24, objektů individuální
rekreace 154. Sociální byty ve vlastnictví obce nejsou.
Podíl domů podle období výstavby na počtu trvale obydlených domů ukazuje
následující grafické znázornění. Nejvyšší podíl mají domy postavené v období let 1946 1990 - 45 %, vysoký podíl mají ale i domy postavené do roku 1946 – 43 %. Tento údaj
poukazuje na značné stáří domovního fondu, a tím i potřebu stávající domovní fond
opravovat a modernizovat.
Podíl domů podle období výstavby

12%

43%

45%

postavených do roku 1945

postavených mezi roky 1946 - 1990

postavených mezi roky 1991 - 2001
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Kvalitu bydlení v Malé Moravě dle SLDB 2001 ukazuje následující grafické vyjádření.
Ze 136 trvale obydlených bytů je 98,1 % zásobovaných pitnou vodou (571 obyvatel), 1,7 %
má plyn zavedený do bytu (10 obyvatel) a 30,4 % je napojených na kanalizaci (177
obyvatel). Průměrná obytná plocha na byt (v m2/ob.) je 52,51 m2, na osobu je 17,68 m2.
Průměrný počet osob na byt je 2,95.
Počet a podíl obyvatel v trvale obydlených bytech
600

571
98,1 %

500
400
300

177
30,4 %

200
100

10
1,7 %

0
zásobovaných pitnou s plynem zavedeným
vodu z vodovodu
do bytu

napojených na
kanalizaci

V následujícím grafickém vyjádření je uvedena nabídka základního občanského
vybavení v obci.
Základní občanská vybavenost

obchod - potraviny, smíšené zboží

pošta

mateřská škola

základní škola 1. - 9. ročník

ordinace praktického lékaře

veřejná knihovna - internet

kulturní dům

stravovací zařízení

sportovní zařízení

ubytovací zařízení

Podrobnější popis občanského vybavení je uveden v kapitole c) části Ad I.1.d.3)
tohoto Odůvodnění. Všechny civilizační hodnoty jsou respektovány.
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ad I.1.c)
URBANISTICKÁ KONCEPCE
Urbanistická koncepce obce Malá Morava vychází ze stávajícího stavu území a sídel,
který je odrazem historického vývoje obce a všech jejích částí – sídel s převažujícím
venkovským typem. Ten byl necitlivě poznamenán v druhé polovině minulého století
výstavbou několika bytových domů, což vneslo prvek městského charakteru. Za novodobé
dominanty sídla lze považovat i stavby pro zemědělskou výrobu, jejichž umístěním je však
jejich negativní urbanistický projev z části eliminován.
Na území obce Malá Morava se nachází celkem 9 částí, u nichž se projevuje
podobné nebo zcela rozdílné urbanistické uspořádání. Převládajícím typem zástavby je
podélný tvar (lánový nebo údolnicový typ), kde sídlem prochází komunikace nebo tok podél
nějž jsou jednotlivé stavby v jedné nebo několika řadách uspořádány. Zcela jiný typ sídelního
uspořádání vykazuje Podlesí, které je již důmyslně založeno s centrem v podobě
čtvercového náměstíčka a přilehlými ulicemi.
Strukturu osídlení poznamenal odsun Němců, kdy část jejich objektů, většinou
roztroušeně umístěných po svazích byla opuštěna a zbořena. Dodnes se po tomto typu
zachovaly zbytky v podobě základů a zbořenišť, často porostlých vzrostlou zelení nebo jsou
již zcela v lesních komplexech.
Stručná charakteristika hlavních sídel v jednotlivých částech obce:
Křivá Voda – sídelní struktura má roztroušený charakter, vždy však v blízkosti silnice,
která vede od komunikace Vlaské – Podlesí a je slepá. Zástavba výrazněji nevystupuje nad
horizont. Větší část staveb jeví známky opuštění, až rozpadu, včetně menších staveb pro
zemědělské využití.
Malá Morava – území se postupně zvedá od jihu k severu, od toku řeky Moravy do
údolí, jehož osu tvoří tok Malé Moravy. Osídlení je soustředěno v ose tohoto údolí
a vystupuje maximálně na náhorní rovinu prvního pohledového horizontu. Centrum zástavby
je vytvořeno v prostoru u kostela Nanebevzetí Panny Marie, v jehož blízkosti jsou umístěny
i bytové domy.
Podlesí – je umístěno ve svahu se severní expozicí. Má zcela odlišný charakter
zástavby – městský typ s centrem na čtvercovém náměstí. Na jihozápadním okraji obce je
umístěn kostel, který je výraznou dominantou a potlačuje výraz nevhodně umístěného
zemědělského areálu na západním okraji sídla. Středu sídla dominuje souvislá zástavba
dvoupodlažních domů, na ně navazující zástavba již přechází do rozptýleného rázu
venkovské zástavby.
Sklené – navazuje severně na Malou Moravu, zástavba je obdobného charakteru
s větším zastoupením nových rekreačních objektů.
Vlaské – roztroušená zástavba je umístěna v údolí řeky Moravy, kde je omezena
železniční tratí a silnicí II/213. V této části je umístěno několik menších výrobních areálů.
Vojtíškov – leží na jižním svahu Sviní hory. Převážně skupinová zástavba je
umístěna podél serpentin komunikace. V obci je dominantní kostel, v jehož blízkosti je
penzion a sportovní areál.
Vysoký Potok – leží na severně exponovaném svahu masivu Jeřáb. Převážně
skupinová zástavba je umístěna podél komunikace a potoka. Skupinová zástavba, umístěna
u jednotlivých serpentýn, vystupuje podél komunikace až k okraji lesa. Novodobou
dominantu zde tvoří zemědělský areál na severozápadním okraji zástavby.
Zlatý potok – je umístěn na západ od Vysokého Potoka, má obdobný charakter
zástavby, avšak v řidčím provedení a nemá výraznou dominantu sídla.
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Stručná charakteristika sídel je v následujících kapitolách a textu doplněna
o historické i novodobé souvislosti, propojení se službami a krajinou, tak, aby byl zřejmý
celkový návrh urbanistické koncepce obce Malá Morava.
Stávající plochy bydlení ve všech částech obce jsou doplněny rozvojovými
záměry. Jejich počet a velikost reaguje nejen na požadavky obce a občanů, ale i na rozbor
sociodemografických podmínek, vlastní terénní průzkumy a uskutečněná jednání.
V plochách bydlení je také přípustná funkce individuální rekreace, drobné podnikání a chov
domácích zvířat. Nově navržené plochy dávají možnost výběru, a to jak místa, tak velikosti,
což rozšiřuje možnosti pro zlepšení demografického vývoje obce.
Plochy občanského vybavení jsou v současné době stabilizované a nově
navrhované. Vzhledem k atraktivitě území pro rozvoj cestovního ruchu se doporučuje rozvoj
zařízení pro ubytování, stravování, sportovní aktivity, společenský a kulturní život a také pro
rozvoj doplňkových služeb.
Stávající plochy rekreace individuální i hromadné je možno považovat za
stabilizované a další se nově navrhují a doplňují.

Sociodemografické podmínky
Počet obyvatel k 31. 12. mezi lety 2000 – 2008 představuje následující tabulka. Mezi
těmito lety počet obyvatel kolísal, na konci období byl ale nižší než na začátku - 565 trvale
bydlících obyvatel.
Počet/Rok
Počet obyvatel
celkem
z toho muži
z toho ženy
v tom ve věku
0 až 14 let
v tom ve věku
15 až 64 let
v tom ve věku
65 a více let
Index stáří
Zdroj: ČSÚ

2000
582

2001
596

2002
595

2003
589

2004
584

2005
585

2006
574

2007
568

2008
565

307
275
110

312
284
112

316
279
112

311
278
109

310
274
103

305
280
99

294
280
98

287
281
91

294
271
84

418

424

423

421

419

428

416

416

415

54

60

60

59

62

58

60

61

66

49,1

53,6

53,6

54,1

60,2

58,6

61,2

67,0

78,6

V této obci žije relativně mladé obyvatelstvo, k obměně obyvatel dochází prozatím
přirozenou měnou, ale je zřejmé, že se začíná projevovat, tak jako ve většině měst a obcí
ORP i ČR, proces - demografické stárnutí, při němž se postupně mění struktura obyvatel
takovým způsobem, že se zvyšuje podíl osob starších 60 let a snižuje podíl osob mladších
15 let, tj. starší věkové skupiny rostou početně rychleji než populace jako celek. Proces
demografického stárnutí lze vyjádřit mimo jiné také indexem stáří. Hodnota indexu stáří
v této obci je mírně příznivá i v porovnání s údaji za kraj a celou Českou republiku, ve
sledovaném období zde došlo ke zvýšení indexu o 29,5 bodu. V obci k 31.12. 2008 na 100
obyvatel ve věku 0-14 let žilo 78,6 obyvatel ve věku 65 a více let (index stáří představuje
podíl osob ve věku 65 a více let na 100 obyvatel ve věku 0 - 14 let). Počet obyvatel
v předproduktivním věku (0 - 14 let) se výrazně snížil, v produktivním věku (15 - 64 let) se
snížil jen mírně a v poproduktivním věku (65 a více let) se zvýšil.
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Věková struktura obyvatel obce vykazuje příznivý stav i v porovnání s věkovou
strukturou kraje i celé České republiky. Průměrný věk k 1.1. 2009 je také příznivý - celkem
39,0, muži 38,0, ženy 40,2. Věkovou strukturu v obci k 31.12. roku 2001 a 2008 ukazuje
následující grafické vyjádření.

Počet obyvatel podle věku v obci
600
Počet obyvatel

500
400
300
31.12.2001

200

31.12.2008

100
0
0 - 14 let 15 - 64 let 65 a více let

celkem
obyvatel

Věková skupina

Populační vývoj v roce 2008 (dle podkladů z ČSÚ) znázorňuje následující grafické
vyjádření. Celkově došlo v obci k úbytku počtu obyvatel o 3.
Pohyb trvale žijících obyvatel v obci v roce 2008
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Populační vývoj je výsledkem přirozené obnovy populace (rozením a vymíráním –
přirozený přírůstek) a zároveň migrace (přírůstek či úbytek počtu obyvatel stěhováním). Při
sledování populačního vývoje mezi lety 1971 až 2008 je možno vysledovat např. to, že
k nejvyššímu přirozenému přírůstku došlo v roce 1972 (+ 18 obyvatel), k nejnižšímu došlo
v letech 2003 a 2005 (- 4 obyvatelé), k nejvyššímu migračnímu přírůstku došlo v roce 1984
(+ 26 obyvatel), k nejnižšímu v roce 1971 (- 61 obyvatel) a celkový přírůstek byl nejvyšší
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v roce 1972 (+ 29 obyvatel) a nejnižší v roce 1971 (- 57 obyvatel). V těchto dvou letech
(1971 a 2008) byl celkový a migrační přírůstek počtu obyvatel záporný, přirozený přírůstek
ovšem v roce 1971 kladný (v roce 2008 záporný). Nejvíce žilo v obci obyvatel ve sledovaném
období v roce 1981 (699 obyvatel).
V obci žije 85,4 % obyvatel s českou národností. Většina obyvatel je bez vyznání,
37,1 % obyvatel je věřících (převažuje příslušenství k římskokatolické církvi).
Vzdělanostní strukturu dle SLDB 2001 ukazuje následující grafické vyjádření. V obci
žilo 472 obyvatel 15 letých a starších. Bez vzdělání a se základním vzděláním včetně
neukončeného bylo 40 % obyvatel, vyučených a středně odborně vzdělaných bez maturity
bylo v obci 43 % obyvatel, úplnou střední školu s maturitou mělo v obci 13 % obyvatel
a vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání 4 % obyvatel.
Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
k 1.3. 2001
vysokoškolské
nezjištěné
vyšší odborné 3%
vzdělání
a nástavbové
0% bez vzdělání
studium
1%
1%
úplné střední s
maturitou
13%

vyučení a stř.
odborné bez
maturity
43%

základní vč.
neukončeného
39%

59

Územní plán Malá Morava - Odůvodnění

V následujícím grafickém vyjádření je znázorněna denní dojížďka a vyjížďka dle
SLDB 2001. Počet obyvatel celkem byl 588. Počet ekonomicky aktivních obyvatel byl 295.
Denně z obce vyjíždělo 35,5 % obyvatel za zaměstnáním z celkového počtu ekonomicky
aktivních a 11,2 % obyvatel za vzděláním z celkového počtu obyvatel.
Denní dojížďka a vyjížďka
120
104
100
80

66

60
39
40
20

7

0
Dojíždějící do
zaměstnání do obce

Vyjíždějící do
zaměstnání mimo
obec

Dojíždějící do škol do
obce

Vyjíždějící do škol
mimo obec

V následujícím obrázku jsou uvedeny směry dojížďky a vyjížďky v obci Malá Morava.

Směry dojížďky a vyjížďky

Obec Malá Morava

za prací z:
Hanušovic,
Králík

-

-

za prací do: Králík,
Šumperku
do základní školy: do
Hanušovic
na střední školy: do
Šumperku, Olomouce, Králík
na vyšší a vysoké školy: do
Olomouce
za nákupy: do Králík,
Hanušovic, Šumperku

Z údajů v ÚAP vyplývá pro obec Malá Morava v této oblasti následující:
mezi lety 1997 a 2007 (stav k 31.12.) došlo celkově k úbytku počtu obyvatel o 3,40 % (za
ORP Šumperk došlo celkově k úbytku o 2,59 % obyvatel);
v obci jsou příznivé: věková struktura i index stáří;
Malá Morava je obcí, kde žije vyšší podíl obyvatel se SŠ vzděláním bez maturity a bez
vzdělání a s ukončeným základním vzděláním než v ORP, nižší podíl než v ORP žije
v obci obyvatel se SŠ vzděláním s maturitou a také s vysokoškolským a vyšším
odborným vzděláním;
z obce více studentů denně vyjíždí než do ní za vzděláním dojíždí, v obci je mateřská
škola;
z dotazníkového průzkumu vyplývá, že v obci došlo ke zlepšení mezilidských vztahů
a společenského života oproti minulosti;
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VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Zastavitelné plochy se vymezují pro zabezpečení vyváženého rozvoje obce
doplněním funkcí bydlení a rekreace, občanské vybavení, výroba a skladování s nezbytným
rozvojem dopravní infrastruktury a ploch systému sídlení zeleně.
Zastavitelné plochy bydlení jsou vymezeny poměrně rovnoměrně po celém území
obce, resp. v těsné návaznosti na zastavěné území. Při stanovování koncepce bylo
vycházeno jak z historicky vzniklé urbanistické struktury, tak z poměrně vysokého zájmu
o bydlení v tomto území. Preferována je soustředěná – centrální zástavba s omezením
nevhodného obestavování silnic propojujících jednotlivá sídla.
Vymezení zastavitelných ploch rekreace, občanského vybavení a ploch výroby
a skladování vychází ze zhodnocení dosavadního vývoje popsaného v předchozích
kapitolách. Nové zastavitelné plochy rozvíjejí systém současných ploch tohoto využití, který
je považován za stabilizovaný a je třeba ho zachovat a udržovat, kromě vymezených ploch
přestavby.
Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní a technická infrastruktura, která je
rovněž doplňována novými zastavitelnými plochami s cílem zabezpečení udržitelného
rozvoje území.

VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY
Základním důvodem pro vymezení ploch přestavby je potřeba obnovy nebo
opětovného využití v současné době dožitého stavebního fondu, a to v řadě způsobů využití
území od bydlení, přes rekreaci a občanské vybavení až po výrobu, dopravní a technickou
infrastrukturu nezbytnou pro zajištění optimálního rozvoje obce a veřejná prostranství
potřebná ke zkvalitnění životního prostředí obce.
VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
ÚP zachovává současné plochy zeleně v sídlech a nové samostatně nevymezuje, ale
umožňuje zeleň vysazovat v rozvojových plochách a plochách přestavby téměř všech
způsobů využití. Důvodem tohoto přístupu je především ráz sídel s dochovanou sídelní
zelení jak na veřejných prostranstvích, tak v soukromých zahradách.
VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV
Plocha územní rezervy se vymezuje pro prověřování budoucího uvažovaného využití
části území obce pro lokality hydrologicky, geologicky a morfologicky vhodnou pro akumulaci
povrchových vod. Požadavek na zpřesnění této plochy vychází ze ZÚR OK. Úroveň 500 m n.
m. vychází z platného SVP 1998.
VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Obec nemá platnou ÚPD a není pro ni (ani žádnou její část) vymezeno zastavěné
území. Nelze tedy hodnotit účelnost jeho využití. Potřeba vymezení zastavitelných ploch
vychází z demografických charakteristik obce a úkolů stanovených v ZÚR OK pro území
specifické oblasti SOB 3.
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ad I.1.d.)
KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
ad I.1.d.1)
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
SILNIČNÍ DOPRAVA
Silniční síť
Územím je vedena silnice II/312 umožňující dopravní vazby od Králík na Hanušovice.
Vedení silnice je v území ovlivněno konfigurací terénu, kde je tato vedena v úzkém údolí.
Přesto je vedena vcelku v odpovídajících parametrech. Silnice II/312 je v území stabilizována
a pouze v případě realizace záměru lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod – VD
Hanušovice, by pak bylo nutno uvažovat s jejím přeložením do nové trasy. Z tohoto důvodu
je v ÚP vymezena plocha územní rezervy pro její přeložení mimo předpokládané území
zátopy.
Územím jsou vedeny silnice III. třídy, které umožňují dopravní napojení okolních částí
obce na silnici II/312. Jsou to silnice III/31229 (II/312 - Malá Morava – Sklené), III/31240
(II/312 – Vojtíškov), III/31241 (Vlaské – Vysoká), III/31228 (II/312 – Horní Hedeč – Horní
Orlice), III/31230 (II/312 – Vysoký Potok – Červená Voda), III/31238a (II/312 – žel. stanice)
a III/31239 (II/312 – Podlesí). Z jejich dopravní funkce vyplývá jejich nižší dopravní zatížení
a tomu odpovídají i jejich omezené parametry, které jsou navíc výrazně ovlivněny složitou
konfigurací terénu.
Jejich dopravní funkce je především pro umožnění propojení jednotlivých sídel ve
vlastním i širším území. Vzhledem k jejich dopravnímu významu je vedení silniční sítě
v území stabilizováno.
Intenzity silniční dopravy a kategorizace silnic
Obecně je základním podkladem pro stanovení intenzit dopravy celostátní sčítání
dopravy provedené Ředitelstvím silnic a dálnic Praha. Jedinými údaji z celostátního sčítání
dopravy jsou údaje ze stanoviště na silnici II/312.
Silnice

Stanoviště

Úsek

I2000

I2005

I2010

II/312

7-3280

Hranice kraje - Hanušovice

1044

1320

1301

Zatížení silnic III. třídy je minimální a tyto jsou zatěžovány pouze místní dopravou.
S dopravním zatížením souvisí i výhledové šířkové uspořádání silnic, pro které je
u silnice II/312 uvažována kategorie S 7,5/60 a u silnic III. třídy je nutné vycházet z jejich
minimálního dopravního zatížení a pro ně je tak plně dostačující kategorie S 6,5/40-50.
Síť místních a ostatních komunikací
Obsluha objektů je zajištěna buď přímo ze silnic II. a III. třídy nebo ostatními
veřejnými komunikacemi přístupového charakteru, tedy pouze místními komunikacemi
III. třídy. Vedení stávajících obslužných komunikací je v území stabilizováno. Na těchto jsou
navrhovány úpravy (rekonstrukce) některých úseků nebo obnova původních. Nové
komunikace jsou navrhovány výhradně v souvislosti s návrhem rozvojových ploch. Tyto
navazují na stávající komunikace nebo je propojují. Navrhované úpravy komunikací
propojující jednotlivé části obce výrazně zlepšují kvalitu místních vazeb.

62

Územní plán Malá Morava - Odůvodnění

Odstavná a parkovací stání
Odstavování vozidel je vzhledem k typu zástavby zásadně uspokojováno v rámci
vlastních pozemků či objektů. Tento stav bude i nadále zachován vzhledem k charakteru
zástavby v území. Odstavná stání u nové zástavby musí být řešena v rámci vlastních ploch
nebo vlastních objektů. Parkovací možnosti jsou pouze u objektu vybavenosti. Pro potřeby
pokrytí místních parkovacích potřeb jsou navrhovány v některých částech obce nové plochy,
případně nově vymezené plochy veřejných prostranství.
Hromadná doprava
Obsluha území hromadnou dopravou je zajišťována autobusovou i železniční
dopravou. U železniční dopravy jsou v území situovány dvě zastávky, a to Podlesí a Vlaské.
Autobusová doprava zajišťuje spojení především ve směru na Hanušovice (linky 930216,
930227 a 930228). Kromě těchto místních linek jsou územím vedeny i dálkové linky Praha –
Jeseník (195101, 195103 a 950101), které mají zastávku v Malé Moravě-pohostinství.
Ostatní linky pak zajišťují dopravní obsluhu celého území, a to prostřednictvím 16 zastávek.
Vedení linek a umístění zastávek je dlouhodobě stabilizováno.
Doprovodná zařízení silniční dopravy
Doprovodná zařízení silniční dopravy se v území nevyskytují.
Pěší a cyklistická doprava
Turistická atraktivita území dává předpoklady pro vedení pěších a cyklistických tras
v území. V trase silnice II/312 je vedena cyklotrasa č. 52, na níž je napojena cyklotrasa
č. 4071, která směrem severním je vedena přes Vojtíškov směrem na Kladské Sedlo
a směrem jižním přes Vysoký Potok a dále směrem jižním. Na ni se napojuje od západu od
obce Dolní Hedeč trasa č. 4077. Pro potřeby cyklistické dopravy bude dále využíváno
minimálně dopravně zatížených silnic II. a III. třídy. Turistické trasy jsou vedeny směrem
jižním přes Vysoký Potok a Podlesí a směrem severním vycházejí ze Sklené, Vojtíškova
a Vysoké u Malé Moravy.
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Napříč územím ve směru východ – západ je vedena celostátní železniční trať č. 025
Dolní Lipka – Hanušovice se zastávkami Podlesí a Vlaské. Železniční trať je v území
stabilizována. V případě realizace záměru lokality pro akumulaci povrchových vod se její
přeložení do nové trasy nepředpokládá, protože v současné době byl provoz tratě
pozastaven (neekonomičnost provozu).
Ochranná pásma
V území jsou respektována ochranná pásma silnic II. a III. třídy mimo zastavěné
území, které podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění,
dosahují vzdálenosti 15 metrů od osy vozovky a zároveň ochranná pásma železniční tratě,
která podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, činí 60 m od osy krajní koleje.
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ad I.1.d.2)
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
ad I.1.d.2.1)
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Křivá Voda
Obyvatelé jsou zásobováni z domovních studní.
Malá Morava
Tři prameniště - z toho jeden
soukromého subjektu.

vodní zdroj v majetku obce, dva

ve vlastnictví

První prameniště se nachází v horní části obce. Jsou to jímací zářezy v majetku
zemědělské farmy Morava, s.r.o. Vydatnost prameniště není známa. Zásobuje zemědělskou
farmu. Voda je svedena do vodojemu o objemu 50 m3 (652/649 m n. m.).
Druhé prameniště v centrální části obce u kostela - zdroje na pozemcích v k.ú Malá
Morava p.č. 1321/6 a 7. Zásobuje střední a dolní část obce. Zdrojem jsou jímací zářezy.
Voda je svedena do vodojemu o objemu 11 m3 (590/587 m n. m.).
Třetím zdrojem je studna v k.ú. Malá Morava na pozemku
zásobuje několik RD v jižní části obce. Zdrojem je studna s ATS.

p.p.č. 1603/1, která

Bilance potřeby vody dle PRVK Ok k roku 2015
Počet všech zásobených obyvatel

220

Průměrná denní potřeba

38,9 m3/den

Maximální denní potřeba

58,3 m3/den

Ochranná pásma vodních zdrojů
Pro prameniště na pozemcích p.p.č. 1321/6 a 7 ( ZE 1365/1 ) je vydáno Městským
úřadem Šumperk, odborem životního prostředí povolení k nakládaní s vodami č.j. MUSP
62654/2007 zn. SPZN 49635/2007 ŽPR/ALTU ze dne 11. 6. 2007, povolený odběr 0,187 l/s.
Ochranná pásma vodních zdrojů nejsou vyhlášena.
Vodovodní síť v obci Malá Morava je vedena v profilech DN 100 a DN 80.
V k. ú. Malá Morava je proveden vrt pro posílení vydatnosti stávajících zdrojů vody, není
dosud napojen.
Podlesí
Jímací zářezy v jižní části Podlesí v majetku obce Malá Morava.
Prameniště je na pozemcích v k.ú Podlesí p. p. č. 735 a 742/23. Zásobuje celé
Podlesí. Vodovod v Podlesí (625 - 595 m n. m.) byl vybudován v roce 1900. Jako zdroj slouží
tři jímací zářezy jižně od sídla a z nich je voda svedena do vodojemu.
Bilance potřeby vody dle PRVK Ok k roku 2015:
Počet všech zásobených obyvatel

135

Průměrná denní potřeba

17,1 m3/den

Maximální denní potřeba

25,6 m3/den

Vodovodní síť z litinového potrubí, která je z velké části původní, je jen na několika
místech opravena a doplněna plastovým potrubím PVC, má celkovou délku asi 1900 m.
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Ochranná pásma vodních zdrojů
Pro prameniště je vydáno Městským úřadem Šumperk, odborem životního prostředí
povolení k nakládaní s vodami č.j. MUSP 62695/2007 zn. SPZN 49631/2007 ŽPR/ALTU ze
dne 11. 6. 2007 povolený odběr 0,19 l/s. Ochranná pásma vodních zdrojů nejsou
vyhlášena.
Sklené
Obyvatelé jsou zásobováni z domovních studní.
Vlaské
Obyvatelé jsou zásobováni z domovních studní.
Vojtíškov
Pramenní jímky se nacházejí v severní
Morava.

části Vojtíškova v majetku obce Malá

Prameniště leží na pozemcích v k.ú Vojtíškov p. p. č. 825/2, 843, 825/1, 814/2,
2/1, 749/1 a zásobuje celou obec Vojtíškov.
Dalším zdrojem je vrtaná studna v k.ú. Vojtíškov na pozemku p.č. 380/3 (resp. 380/1).
Ochranná pásma vodních zdrojů
Pro prameniště je vydáno Městským úřadem Šumperk, odborem životního prostředí
povolení k nakládaní s vodami č.j. MUSP 63149/2007 zn. SPZN 49633/2007 ŽPR/ALTU ze
dne 12. 6. 2007 povolený odběr 0,27 l/s. Ochranná pásma vodních zdrojů nejsou vyhlášena.
Pro vrtanou studnu je vydáno Městským úřadem Šumperk, odborem životního
prostředí povolení k nakládaní s vodami č.j. MUSP 43920/2007 zn. SPZN 31370/2007
ŽPR/ALTU ze dne 23. 4. 2007 povolený odběr 0,2 l/s.
Bilance potřeby vody dle PRVK Ok k roku 2015
Počet všech zásobených obyvatel

125

Průměrná denní potřeba

24,9 m3/den

Maximální denní potřeba

37,4 m3/den

Vodovodní síť je rozdělena do dvou tlakových pásem a je tvořena původním litinovým
potrubím a novými řady z PVC o celkové délce zhruba 2000 m.
Vysoká
Prameniště - pramenní jímka se nachází v západní části k.ú. Vysoká u Malé
Moravy a je v majetku soukromého subjektu. Prameniště je na pozemku p. p. č. 480/1.
Zásobuje nemovitosti v k.ú. Vysoká u Malé Moravy.
Bilance potřeby vody dle PRVK Ok k roku 2015
Počet všech zásobených obyvatel

35

Průměrná denní potřeba

11,4 m3/den

Maximální denní potřeba

17,1 m3/den

V části Vysoká (725 - 655 m n. m.) žije dnes velmi málo stálých obyvatel, ale je zde
řada rekreačních chalup s cca 156 rekreanty. Původní vodovod byl vybudován v roce 1930.
Zdrojem vody je pramenní jímka nad sídlem, ze které vede potrubí přímo k jednotlivým
domům. Vodovod přestal být postupně funkční, a tak v roce 1994 byl chalupáři
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zrekonstruován. Byla opravena sběrná jímka a položen nový řad z plastového potrubí
v délce 800 m.
Ochranná pásma vodních zdrojů
Pro prameniště je vydáno
Městským úřadem Šumperk, odborem životního
prostředí povolení k nakládání s vodami č.j. MUSP 11433/2008 zn. SPZN 123364/2007
ŽPR/ALTU ze dne 1.2. 2007 povolený odběr 5,0 l/s. Ochranné pásmo vodního zdroje není
vyhlášeno.
Vysoký Potok
Zdrojem jsou dvě pramenní jímky v k.ú. Vysoký Potok na p.p.č. 79/1 v majetku
obce Malá Morava. Dále je to studna pro 8 BJ a mateřskou školu , která se nachází
v centrální části obce na pozemku p.č. 266/2.
Bilance potřeby vody dle PRVK Ok k roku 2015
Počet všech zásobených obyvatel

28

Průměrná denní potřeba

3,9 m3/den

Maximální denní potřeba

5,8 m3/den

Ochranná pásma vodních zdrojů
Pro pramenní jímky je vydáno Městským úřadem Šumperk, odborem životního
prostředí povolení k nakládaní s vodami č.j. MUSP 87062/2007 zn. MUSP 69278/2007
ŽPR/ALTU ze dne 4. 9. 2007 povolený odběr 0,04 l/s. Ochranné pásmo vodního zdroje
není vyhlášeno.
Povolení pro nakládáni s vodami pro studnu bylo vydáno Městským úřadem
Šumperk, odborem životního prostředí č.j. ŽPR-1522/R-110/2005. Ing. Tu, dne 8.7.2005.
Povolený odběr 0,11 l/s.
Zlatý Potok
Obyvatelé jsou zásobováni z domovních studní.
Ochranná pásma vodovodních řadů
Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), HLAVA VI Ochrana
vodovodních řadů a kanalizačních stok, § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů
a kanalizačních stok, odstavec 3a, je ochranné pásmo u vodovodních řadů a kanalizačních
stok dáno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí a do průměru potrubí 500 mm
včetně činí 1,5 m.
Ochranná pásma zemních vodojemů jsou buď oplocení, nebo 1 – 2 m od paty svahu
zemního náspu.
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou
Pro případ havarijní situace bude pitná voda dodávána dovozem cisternami ze
zdrojů ze vzdálenosti do 15 km doplněnými zvýšeným dovozem balené vody. Místní zdroje
a studny, které by byly znehodnoceny, mohou být využívány jen jako zdroj užitkové vody.
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Zabezpečení požární vodou
Bude zajištěno na vodovodních sítích požárními hydranty, dále odběry vody
z místních vodních toků a vodních ploch.
Požární ochrana
Dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou, z června
2003.
Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže.
Objekt

potrubí
DN mm

1.Rod. domy a nevýrobní
objekty do 120 m2

80

odběr Q l/s
pro v= 0,8 m/s

odběr Q l/s
pro v= 1,5 m/s

obsah nádrže
m3

4

7,5

14

6

12

22

2.Nevýrobní objekty
120 – 1500 m2
výrob. objekty a sklady
do 500 m2

100

3.Nevýrobní objekty
větší 1500 m2
Výr. objekty a sklady
500 – 1500 m2
otevř. tech. zař.
do 1500 m2

125

9,5

18

35

4. Výr.objekty, sklady
a otevř. tech. zař.
do 1500 m2

150

14

25

45

5. Výr. objekty a sklady
s vys. požár. zatížením
větším 2500 m2

200

25

40

72

Plocha v m2 představuje plochu požárního úseku (u vícepodlažních požárních úseků
je dána součtem ploch užitných podlaží).
Pokud není zřízena vodovodní síť, požární ochrana je zajištěna zřízením odběrných
míst na vodním toku nebo vodní nádrži. Nejmenší odběr musí být zajištěn podle tabulky
v množství pro v = 1,5 m/s.
Největší vzdálenosti vnějších odběrných míst (v metrech) - od objektu/mezi sebou
Číslo
položky

hydrant

výtokový stojan

1
2
3
4
5

200/400
150/300
120/240
100/200
80/160

600/1200
400/800
300/600
200/400
120/240

plnicí místo

3000/5000
2500/5000
2000/4000
1500/3000
1000/2000

vodní tok
nebo nádrž
600
400
300
200
150

U položek se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet.
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ad I.1.d.2.2)
ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD
Zhodnocení stavu
Obec v řešeném území nemá vybudován systém veřejné kanalizace. Odpadní vody
jsou čištěny v septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení.
V centrální části Malá Morava existuje kanalizace, která je zaústěná do vodoteče
Malá Morava. Na tuto kanalizaci je napojeno celkem 42 obyvatel. Provozovatelem
kanalizace je obec. Trasa této kanalizace není známa.

Návrh řešení
Dle zpracovaného PRVK Ok, který byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje
pod č.j. UR/82/47/2004 ze dne 26. 8. 2004 je navrhováno řešit zneškodňování odpadních
vod realizací oddílné splaškové kanalizace a centrálních ČOV v Malé Moravě, Podlesí
a Vojtíškově.
Malá Morava – navrhována je splašková kanalizace z kameninových nebo plastových
trub profilů DN 250 – 400 mm v celkové délce 2 700 m. Dle PRVK Ok jsou navrhovány
s ohledem na konfiguraci terénu dvě malé ČOV o celkové kapacitě 41 m3/den. Po jednání se
zastupiteli obce 21. 6. 2011 je uvažováno s realizací jedné ČOV. Dle aktualizace r. 2010 je
uvažováno s doplněním stávajících kanalizací v jednotlivých částech obce v souladu
s VÚME. Jednotná kanalizace v délce 200 m, nutná výměna a rekonstrukce.
Základní parametry dle PRVK Ok k roku 2015:
Produkce odpadních vod

33,3 m3/den

BSK5

16,4 kg/den

NL

16,0 kg/den

CHSK

32,8 kg/den

Podlesí – bude realizována oddílná splašková kanalizace z kameninových nebo
plastových trub profilů DN 250 – 300 mm v celkové délce 1 300 m, ČOV o kapacitě 25
m3/den. Vyprodukovaný kal bude alespoň dvakrát ročně vyvážen na skládku.
Základní parametry dle PRVK Ok k roku 2015:
Produkce odpadních vod

19,8 m3/den

BSK5

10,2 kg/den

NL

11,7 kg/den

CHSK

20,4 kg/den

Vojtíškov - bude realizována oddílná splašková kanalizace z kameninových nebo
plastových trub profilů DN 250 – 300 mm v celkové délce 1 600 m. Z důvodu velké svažitosti
území jsou navrženy dvě plochy pro ČOV o kapacitě 42 m3/den. Vyprodukovaný kal bude
alespoň dvakrát ročně vyvážen na skládku.
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Základní parametry dle PRVK Ok k roku 2015
Produkce odpadních vod
33,3 m3/den
BSK5
16,4 kg/den
NL
16,0 kg/den
CHSK
32,8 kg/den
Vysoký Potok – bude realizována malá sídlištní ČOV pro stávající zástavbu RD.
Ostatní sídla vzhledem k jejich velikosti s výstavbou splaškové kanalizace neuvažují.
Bude jen nutné zajistit nepropustnost a funkčnost stávajících objektů a kontrolovat jejich
pravidelné vyvážení. Vyprodukovaný kal bude alespoň dvakrát ročně vyvážen na skládku.
ad I.1.d.2.3)
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Současný stav zásobování el. energií
Provozovatelem energetického systému VN a NN je ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
Zásobování řešeného území elektrickou energií je realizováno 23 el. stanicemi (TS) 22/0,4
kV s celkovým instalovaným transformačním výkonem 4000 kVA. Zásobování obyvatelstva
a služeb zajišťuje ČEZ, a.s., 17 stanicemi s instalovaným transformačním výkonem 2540
kVA. Podnikatelský odběr zajišťuje 6 TS (1460 kVA). V následující tabulce je uveden přehled
stávajících TS.
Seznam stávajících stanic:
Čísl
o TS
611
612
613
9282
614
603
9280
1191
9289
9290
602
604
605
606
607
615
616
610
9296
609
9284
9285

Název

Druh TS

Malá Morava – U obchodu
2sl.-bet.
Malá Morava - Obec
2sl.-bet.
Malá Morava
2sl.-bet.
Malá Morava
4sl.-bet.
Sklené
2sl.-bet.
Vlaské
2sl.-bet.
Vlaské – Obec
příhradová
Vlaské – U pily
1sl.-bet.
Vlaské - MVE
1sl.-bet.
Vojtíškov .
příhradová
Vojtíškov
příhradová
Vojtíškov - Spodní
2sl.-bet.
Vojtíškov - Lacrum
2sl.-bet
Vojtíškov – U hájenky
2sl.-bet.
Vysoká
2sl.-bet.
Zlatý Potok
2sl.-bet.
Zlatý Potok – měřicí stanice
2sl.-bet.
Vysoký Potok
2sl.-bet
Vysoký Potok - kravín
1sl.-bet.
Podlesí
2sl.-bet.
Podlesí – Moravia a.s.
příhradová
Podlesí – Severomoravská
příhradová
chata
608 Křivá Voda
2sl.-bet.
celkový instalovaný transformační výkon v TS

Transformátor kVA
instalovaný výhledový
250
630
160
630
160
630
160
630
50
630
250
630
630
630
250
400
250
400
100
630
mimo
provoz
100
630
250
630
100
630
160
630
100
630
100
630
160
630
160
630
250
630
100
630
160
630
100
2540/1460

630
9850/3550

Majitel
ČEZ
ČEZ
ČEZ
cizí
ČEZ
ČEZ
cizí
ČEZ
cizí
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
cizí
ČEZ
cizí
cizí
ČEZ
ČEZ/cizí

Ochranné pásmo je stanoveno zákonem č. 458/2000, Sb. § 46.
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V prostoru řešeného území je provozováno sedm malých vodních elektráren (MVE)
na vodoteči Malé Moravy a Moravy. Výrobny jsou situovány na kat. území Malá Morava,
Sklené, Vysoký Potok, Vlaské a Vojtíškov. Podstatná část MVE provozně spolupracuje se
systémem sítě NN. Výjimkou je MVE situovaná na kat. území Vojtíškov (TS 9289), která
spolupracuje se systémem VN. Provozovateli jsou soukromé osoby. Pro přehlednost
uvádíme jmenný seznam provozovatelů, včetně situování MVE.
provozovatel
Jan Rais
Karel Začal
Oldřich Špaček
MUDr. M. Pavlů
Stanislav Jílek
Ing. Kohout
Rozhled Morava

adresa
Brojová 22, Plzeň
Sportovní300, Hanušovice
U mýta 455, Postřelmov
Žižkova 11, Šumperk
Lesnice 99,
nezjištěno
nezjištěno

vodní tok
Malá Morava
Malá Morava
Malá Morava
Malá Morava
Morava
Morava
Morava

říční km
5.500 k.ú. Sklené
0,230v k.ú.Malá Morava
4.800 v k.ú.Sklené
4.200 v k.ú. Sklené
336.300 v k.ú. Vysoký Potok
v k.ú. Vlaské
v k.ú. Vojtíškov

Rozvod systému VN
Současné zásobování řešeného území Malé Moravy elektrickou energií je
vyhovující a nevykazuje zásobovací problémy. Rozvod systému 22 kV je výkonově
orientován na TR 110/22 kV Hanušovice. Z provozního hlediska je podstatná část řešeného
území náročným prostorem pro nadzemní rozvod VN, který je jednostranně napojený na
kmenové vedení VN 347. Situaci v systému VN lze shrnout konstatováním, že řešené území
je plošně pokryto a zařízení bude nutno pouze modernizovat. S ohledem na technické
možnosti stávajících TS lze současné výkonové požadavky obyvatelstva a služeb
zásobovaných ze sítě NN zajistit ze stávajících stanic, a to zvýšením transformačního
výkonu ve stávajících stanicích. Koncepce zásobování systémem 22 kV zůstane i ve výhledu
zachována.. Při navrhovaném rozvoji obce je nutno respektovat stávající rozvodná zařízení
a dodržet ochranná pásma stanovená zákonem č. 458/2000 Sb., § 46.
Rozvod systému NN
Rozvodný systém NN je provozován normalizovanou napěťovou soustavou 230/400 V,
50 Hz, TN-C, AC. Systém NN, který je proveden z podstatné části nadzemní sítí, je po
technické stránce s ohledem na terénní náročnost řešen rozdílným způsobem. V rozvodném
systému NN nadzemního vedení převládá průřezově slabší dimenzování. V nové zástavbě
například v lokalitě Vysoká je uplatněna kabelizace. Problém se zásobování el. energií
s ohledem na špatnou síť NN je u lokality Vojtíškov a Zlatý Potok. Z hlediska současného
odběru el. energie je stávající síť NN u podstatné části řešeného území vyhovující. Řešené
území je významným rekreačním střediskem (130 rekreačních objektů), tento stav se
neprojevuje záporně na úrovni zásobování el. energií.
Návrh rozvoje území
Rozvoj bytové a občanské vybavenosti lze u podstatné části navrhovaných lokalit
výstavby zajistit ze stávajícího rozvodného systému NN. V zásadě se jedná o doplňující
výstavbu. Napojení na energetický systém bude vyžadovat rozšíření a případnou obnovu
systému sítě NN. V řadě případů prochází rozvojovou plochou nadzemní vedení VN.
S ohledem na terénní členitost území nejsou v ÚP navrhovány přeložky vedení VN. Návrh
rozvoje území je zaměřen na
dostavbu každé územní lokality obce a na stanovení
omezujících požadavků v souvislostí s platností zákona č. 458/2000 Sb., § 46. Z hlediska
výhledové spotřeby elektrické energie je rozhodující způsob vytápění. Vzhledem k tomu, že
v rámci obce převažuje využívání dřeva k topení, lze u nové výstavby předpokládat malé
uplatnění el. vytápění. Zásobování obce el. energií zůstane i ve výhledu nezměněno, tj.
systémem 22 kV z vedení VN 347 výkonově zajištěného z TR 110/22 kV Hanušovice.
Navrhovaný rozvoj území je soustředěn téměř do všech částí obce.
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Rozvoj obce vyplňují volná místa ve stávající zástavbě. Výrazný nárůst bytové
výstavby je navržen do prostoru Malé Moravy u stávající TS 612. Vzhledem k tomu, že TS
612 umožňuje zvýšení instalovaného transformačního výkonu do 630 kVA, navrhovaný
rozvoj nevyžaduje zajištění el. výkonu, ale nutně se musí zaměřit na posílení a rozšíření sítě
NN. VN přípojku k TS 612, která protíná rozvojovou plochu, nelze z prostorových důvodů
přeložit. Vzhledem k této skutečnosti je nutné dodržet OP od vedení VN (zákon č. 458/2000,
Sb. § 46). Obdobná situace je u rozvojové plochy v prostoru Vojtíškova u stávající TS 606.
Zajištění el. příkonu pro veřejnou vybavenost zahrnující lyžařské centrum, včetně
vybavenosti zázemí v prostoru obce Malá Morava, si vyžádá realizaci TS-T1. Navrhovaná el.
stanice bude napojena na nadzemní vedení VN vedené směrem na Sklené. Vymezené
podnikatelské plochy, které jsou situovány v lokalitě Vysoký Potok,
nejsou blíže
specifikovány. Zajištění zásobování el. energií, vyžádá si s ohledem na rozsah zájmového
území více el. stanic. V současné době nelze stanovit způsob řešení.
Rozvod systému NN
V souladu s požadavky provozní složky ČEZ Distribuce, a.s., bude napojení nové
bytové výstavby na rozvodný systém sítě NN řešeno zemním kabelovým rozvodem.
Při zpracování projektové dokumentace u nově budovaných objektů bude v otázce
zásobování elektrickou energií rozhodujícím partnerem provozní složka provozovatele
energetického systému, která stanoví bližší podmínky připojení, případně další upřesňující
požadavky s ohledem na změny způsobené časovým odstupem mezi tímto závěrem
a vlastní realizací na výše uvedených lokalitách
Ochranná pásma elektrizační soustavy
Dle zákona č. 458/2000, Sb. ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), s platností od 1. 1. 2001, dle § 46 a v souladu s § 98, odst. 2, který
potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma dle zákona
č. 79/1957 a zákona č. 222/1994 Sb., § 19 (s účinností od 1. 1. 1995) jsou pro zařízení
v elektroenergetice platná následující ochranná pásma:
Zařízení

nadzemní vedení do 35 kV- vodiče bez izolace
podzemní kabelové vedení do 110 kV, vč.
měřicí a zabezpečovací techniky
elektrické stanice
stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV
zděné elektrické stanice s převodem do 52 kV

Dle zákona
č. 79/1957

Dle zákona
č. 222/1994

Dle zákona
č.458/2000

10

7

7

1
30
10
-

1
20
7
-

1
7
2

Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě
strany. OP pro podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení řídicí, měřicí
a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.
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ad I.1.d.2.4)
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Současný stav
Zařízení pro zásobování plynem se v území obce nevyskytují.
Návrh rozvoje území
S ohledem na morfologii terénu a rozlehlost území se uplatnění plynofikace
nepředpokládá, nicméně v zastavěném území a zastavitelných plochách se umožňuje jako
přípustné využití.
ad I.1.d.2.5)
TELEKOMUNIKACE
Radiokomunikace
Střední části řešeného území
prochází rr trasa provozovatele Českých
radiokomunikací a.s. v trase RKS Litický Chlum – RKS Praděd. Dále katastrální území obce
protínají přístupové rr trasy z vysilače Telefónica O2 situovaného v lokalitě Vysoká, ve směru
na vlastní elektronická komunikační zařízení v prostoru Podlesí (Severomoravská chata)
a Vlaské s vyhlášeným OP o poměru 30 m. Řešené území procházejí v menším rozsahu
radioreléové trasy z vysilače O2 situovaném v prostoru Vlaské východním směrem. Jižní
polovinu řešeného území ovlivňuje vymezené OP Ministerstva vnitra ČR. V území jsou
provozovány na kabelovém rozvodu telefonní ústředna Telefónica O2 a vysilač mobilní sítě
T- Mobile v prostoru k.ú. Podlesí. Výše uvedené rr trasy ani OP MV neovlivňují stávající
výstavbu, ani rozvoj obce.
Dálkové kabely
Dle získaných podkladů procházejí řešeným územím dálkové telekomunikační kabely
v ose sever-jih s propojením na centrální systém. Realizovaný rozvod dálkových kabelových
vedení podchycuje celkové osídlení řešeného území. Zákon č. 127/2005 Sb. určuje OP pro
dálková kabelová vedení, které je stanoveno 1,5 m na obě strany od krajních vedení.
Vymezené OP je nutno respektovat. Před zahájením všech zemních prací, je nutné si
vyžádat stanovisko od provozovatele Telefónica O2 Czech Republic, a.s., (dokumentace
liniových staveb sítí). V řešeném území je provozováno dálkové telekomunikační kabelové
vedení Českých drah, a.s. Předmětné vedení prochází souběžně s drážním tělesem
v jeho OP.
Telefonní síť
Místní telefonní systém (Telefónica O2), byl v celém rozsahu obce rekonstruován.
Provedená obnova spojových cest zahrnuje úplnou
digitalizaci telefonního zařízení
a kapacitně plně vykrývá potřeby obyvatelstva i podnikatelské sféry. Pro ochranu kabelové
telekomunikační sítě Telefónica O2 platí stejné OP a povinnost respektovat stávající trasy
telekomunikačního vedení, shodně s podmínkami uvedenými v odstavci „Dálkové kabely“.
Území je částečně plošně pokryto signálem sítí mobilních operátorů. S ohledem na
členitý terén jsou problémy se systémem telekomunikačního spojení a příjmu TV signálu.
Z radiokomunikačních služeb sítě GMS jsou v současné době v řešeném území
provozovány systémy mobilních operátorů Telefónica O2 a T-Mobile.
OP jsou stanovena obecně platným předpisem.
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ad I.1.d.2.6)
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Obec Malá Morava má vydánu obecně závaznou vyhlášku obce č. 03/ 2004, která
upřesňuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu. V rámci problematiky odpadového hospodářství následně obec
upravuje pouze dílčí problematiky, resp. poplatky.
Organizace třídění a svozu je obdobná jako v jiných obcích. Vzhledem k chybějícímu
sběrnému dvoru je doporučeno odvážení do sběrného dvora v Králíkách. Pro občany je
organizován pravidelný sběr nebezpečného odpadu a na vybraných místech jsou instalovány
sběrné nádoby pro tříděný odpad.
Svoz odpadu je zajištěn odbornou firmou a ukládám na skládku mimo řešené území.
V průběhu zpracování ÚP nevzešel požadavek na změny tohoto systému, ani na vyhledání
vhodných míst pro budování skládky odpadů.
ad I.1.d.3)
OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Dostupnost současného občanského vybavení pro obyvatele a návštěvníky obce je
zřejmá z tohoto seznamu:
VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA:
Správa a řízení:
v obci: ■ Obecní úřad
■ Hasičská zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Podlesí
dojížďka:

■ Pošta, spořitelna - Hanušovice
■ Matrika - Hanušovice
■ Finanční úřad - Šumperk
■ Stavební úřad - Hanušovice
■ Katastrální úřad - Šumperk
■ Policie ČR, obvodní oddělení - Šumperk
■ Hasičská zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů (kategorie JPO II)
Hanušovice
■ Hasičská záchranný sbor Olomouckého kraje Šumperk
■ Objekty civilní ochrany - Šumperk

Školství:
v obci:

■ Mateřská škola - pro děti ve věku 3-6 let

dojížďka:

■ Základní škola - 1. - 9. ročník - Hanušovice
■ Základní umělecká škola - Šumperk
■ Víceleté gymnázium - Šumperk
■ Střední a učňovské školy - studenti dojíždějí převážně do Šumperka,
Olomouce a Králík
■ Vyšší a vysoké školy - studenti dojíždějí do Olomouce
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Zdravotní péče:
dojížďka:

■ Praktický lékař pro dospělé - Hanušovice
■ Praktický lékař pro děti a mladistvé - Hanušovice
■ Stomatologická ordinace - Hanušovice
■ Poliklinika, ordinace specializovaných lékařů - Šumperk, Hanušovice
■ Nemocnice, pohotovostní služba - Oblastní nemocnice Šumperk, Fakultní
nemocnice Olomouc
■ Sídlo rychlé záchranné pomoci (RZP) - Šumperk
■ Letecká záchranná služba – Olomouc

Hlavním nedostatkem, dle dotazníku vyplněného obecním úřadem, je velmi dlouhá
dojezdová doba pro příjezd rychlé záchranné pomoci a také špatná dostupnost ordinací
nejen praktických lékařů, ale i specializovaných ordinací lékařů (Hanušovice, Králíky,
Šumperk).
Sociální péče:
■ v obci nejsou k dispozici žádná zařízení poskytující sociální péči
■ peněžní sociální dávky vypláceny Městským úřadem Hanušovice
Kultura:
■ Veřejná knihovna - v místních částech Malá Morava a Podlesí
■ Kulturní dům - v místní části Malá Morava
■ Hřbitov - v místních částech Malá Morava, Podlesí, Vojtíškov
■ Kostel Nanebevzetí Panny Marie v místní části Malá Morava, kostel sv. Máří
Magdalény v místní části Podlesí, kostel v místní části Vojtíškov, 2 kaple Nejsvětější
Trojice v místních částech Vysoká a Vysoký Potok
Za dalšími kulturními zařízeními (např. divadlo, kino aj.) dojíždějí občané např. do
Hanušovic, Králík, Šumperka nebo Olomouce.
Spolková činnost:
■ Sbor dobrovolných hasičů Podlesí
■ Myslivecké sdružení Horal Malá Morava
■ Myslivecké sdružení Pod Jeřábem Podlesí
■ Spolek chatařů Vysoká i Malé Moravy
■ TJ Sokol Malá Morava
■ Alienteam.cz - klub pro trávení volného času
Činnost spolků v obci se významně podílí na sounáležitosti obyvatel s daným
územím, přispívá ke zvýšení vzdělanosti, nabízí širokou škálu volnočasových a sportovních
aktivit atd. Obecní úřad jako jednu z hlavních priorit pro rozvoj obce uvedl i podporu rozvoje
kulturního a společenského života v obci. I společenský život je v obci velmi důležitý
a přispívá k sounáležitosti obyvatel, jejich vzdělání, odpočinku a relaxaci.
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KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ:
Služby:
■ Obchod se smíšeným zbožím, 3x - v místních částech Malá Morava, Podlesí
a Vojtíškov
■ Dalšími podnikatelskými subjekty jsou z oborového hlediska: dřevovýroba, stavební
řemesla, tesařská výroba, výroba uzenin, pstruhařství, zemědělství.
Nabídka služeb v obci není dostačující. Za dalšími službami a nákupními možnostmi
jsou občané nuceni dojíždět především do okolních měst Králíky, Hanušovice a Šumperk.
Spádovým centrem s vyšší nabídkou nákupních možností, služeb a finančních služeb jsou
města Hanušovice a Šumperk.
Ubytování a stravování:
■ Penzion Sport Vojtíškov (90 lůžek, k dispozici: sportovní areál, venkovní bazén, 2 velké
ohniště s posezením a grilem, vlastní lyžařský vlek a sjezdová trať, hospůdka, jídelna,
vinárna)
■ Penzion Zlatý Potok, Malá Morava (90 lůžek, k dispozici: venkovní gril, bazén, tenisový
kurt, vlastní osvětlená sjezdovka, možnost rybaření, pěších výletů a výletů na kole a také
možnost vyjížděk na koni)
■ Penzion Tones, Podlesí (2 prostorné apartmány, k dispozici: bar, sauna, společenská
místnost)
■ Horská chata, Vojtíškov (6+1 lůžko, plně vybavená)
■ Severomoravská chata, Podlesí (k dispozici také: vlastní lyžařský areál, restaurace)
■ Penzion Zámeček, Malá Morava - Vlaské (23 lůžek, k dispozici: domácí kuchyně, turistické
vycházky, cykloturistické trasy, možnost rybolovu v pstruhových vodách)
■ Horská chata - Vysoká (10 lůžek, k dispozici: krytý bazén, sauna, vybavená kuchyň,
společenská místnost)
■ Rybářská bašta, Malá Morava - Vysoký Potok (10 lůžek, restaurace s rybími specialitami,
možnost chytání ryb na udici, k dispozici: dětské hřiště s prolézačkami)
■ Penzion Arivaranch, Podlesí (10 lůžek, k dispozici: vybavená kuchyň, možnost vyjížděk na
koni)
■ Medová chaloupka, Malá Morava - Vysoká (8 lůžek, plně vybavená)

TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ:
■ Hřiště (2x obecní, 1x Alienteam Malá Morava, 1x TJ Sokol Malá Morava)
■ Sportovní areál - u Penzionu Sport v místní části Vojtíškov (8 hřišť - 3 kurty na volejbal,
tenisový kurt, 2 fotbalová hřiště na malou kopanou, tréninkový kurt - antuka - na volejbal,
nohejbal, basketbal, tréninkový kurt - písek)
■ Sjezdová trať s vlekem (areál Severomoravská chata, u Penzionu Zlatý Potok
a u Penzionu Sport Vojtíškov
■ Lyžařské běžecké tratě
■ Možnost rybolovu v pstruhových vodách
■ Možnost vyjížděk na koni
■ Turistická trasa
Proto jsou v přiměřeném rozsahu vymezeny plochy pro rozvoj.
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ad I.1.d.4)
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Všechny prostory přístupné každému bez omezení sloužící obecnému užívání,
vymezené § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, jsou součástí jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití vymezených
v zastavěném území.
Jejich rozšíření je navrhováno v rámci vymezených ploch zastavitelného území s tím,
že u ploch nad 2000 m2 musí jít o část v rozsahu minimálně 5 % bez pozemních komunikací.
Samostatné plochy veřejných prostranství se vymezují pro zkvalitnění životního prostředí
v obci a zvýšení atraktivity území (viz plochy změn jižně Podlesí).
ad I.1.e)
USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Vodní toky a vodní plochy
Hodnocení kvality a kvantity tekoucích povrchových vod a podzemních vod je
v ÚAP u jednotlivých kapitol uváděno takto:
V kapitole 3.2.2.1 Rizikovost útvarů povrchových tekoucích vod z hlediska splnění
environmentálních cílů je uvedeno, že z hlediska ekologického stavu je správní území Malé
Moravy hodnoceno jako nerizikové.
V kapitole 3.2.3.2 Stav povrchových a podzemních vod je území Malé Moravy
hodnoceno v odstavci Stav povrchových a podzemních vod jako stav nepřijatelný.
Osu hydrografické sítě v území obce Malé Moravy tvoří řeka Morava.
Morava – číslo hydrologického pořadí 4 – 10 – 01 správce toku Povodí Moravy, s.p. Brno
Zlatý potok – ČHP 4 – 10 – 01 – 002 – správce toku Lesy ČR, s.p., pravobřežní přítok řeky
Moravy protékající obcí Zlatý Potok
Malá Morava – ČHP 4 – 10 – 010 – 004 – správce toku Lesy ČR, s.p., je levobřežním
přítokem řeky Moravy, protéká obcí Sklené a Malá Morava
Vysoký potok – ČHP 4 – 10 – 01 – 005 – správce toku Lesy ČR, s.p. oblastní správa toků
Šumperk, pravobřežní přítok řeky Moravy protéká obcí Vysoký Potok.
Kamenný potok – ČHP 4 – 10 – 01 – 006 – správce toku Lesy ČR, s.p., pravobřežní přítok
řeky Moravy, protéká obcí Podlesí.
Vysoký potok – ČHP 4 – 10 – 01 – 008 – správce toku Lesy ČR, s.p.
Chrastický potok – ČHP 4 – 10 – 01 – 023, pramenní oblast LČR
Prudký potok – ČHP 4 – 10 – 01 – 025, pramenní oblast LČR
Březná – ČHP 4 – 10 – 02 035, jen pramenní oblast
Hostický potok – ČHP 4 – 10 – 01 – 048, jen pramenní oblast
Raškovský potok – ČHP 4 – 10 – 01 – 046, jen pramenní oblast
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Bezejmenný levobřežní přítok u obce Vojtíškov.
Na správním území Malé Moravy se nenachází žádné významné vodní nádrže.
Klimatické a hydrologické poměry
Dle publikace ČHMÚ Hydrologické poměry ČSR díl III. jsou uvedeny tyto hodnoty:
Vodní tok Morava v profilu Vlaské vodočet:
Plocha povodí
96,15 km2
Průměrné roční hodnoty srážky
928 mm
odtok
616 mm
odtokový součinitel
0,66
specifický odtok
19,56 l/s.km2
průtok
1,88 m3/s
průtoky překročené průměrně po dobu dnů v roce (m3/s)
30

90

180

270

330

355

364

3,84

2,21

1,39

0,94

0,65

0,49

0,33

velké vody dosažené nebo překročené průměrně jednou za (roků m3/s)
1

2

5

10

20

50

100

21

20

40

50

58
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Vodní plochy
V řešeném území se nacházejí malé vodní plochy. V ÚP jsou po jednání se zástupci
obce navrhovány další vodní plochy.
Úpravy vodních toků ve smyslu stavebních úprav nejsou navrhovány. Jejich
opevňování je možné doporučit pouze vegetativními způsoby, a tím je začlenit do systémů
ÚSES, případně pro zpomalení odtoků budovat pouze příčné retenční přehrážky.
Zmírnění povrchového odtoku je třeba posuzovat při provádění komplexních
pozemkových úprav a v rámci doplnění systémů ÚSES. Tyto problémy doporučujeme
rovněž řešit úpravou hospodaření na pozemcích zasažených erozí.
Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat po obou stranách
vodních toků volný nezastavěný manipulační pruh o šířce do 6,0 m, u významných vodních
toků do 8 m od břehové čáry dle zákona č. 254/2001 o vodách, HLAVA VI § 49, odstavec
2b, 2c.
Dle Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady
využití těchto území v návrhu k projednání s dotčenými kraji a obcemi, zpracovaný MZ
a MŽP České republiky, Praha prosinec 2010, je uváděna lokalita vodní nádrže Hanušovice
na vodním toku Morava pod pořadovým číslem 20. Číslo hydrologického pořadí 4 – 10 – 01
– 027 v kategorii A. Vodohospodářský význam je uvažován jako vodárenský zdroj pro
severní a střední Pomoraví s využitím dobré vodnosti toků v oblasti Jeseníků (Morava
a Krupá) a může zajistit lokální protipovodňovou ochranu sídel v úseku až po soutok
s Moravskou Sázavou a nalepšování ekologických průtoků na řece Moravě.
Parametry nádrže:
stálé nadržení – kóta 425 m n.m., zatopená plocha 15 ha, objem 1,00 mil. m3,
retenční ovladatelný prostor a celkový ovladatelný prostor s kótou 502,00 m n.m., zatopená
plocha 490,0 ha, objem 135,0 mil. m3.
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Předpokládaný převažující účel: V – zásobení oblasti Pomoraví, P – průmyslový
odběr pro závody v povodí horní Moravy, Z – závlahy v údolí řeky Moravy.
V průběhu projednávání ÚP byla nádrž z kategorie A přeřazena do kategorie B (dle
aktualizace č. 1 vydaných ZÚR OK územní rezerva.
Zpracovaný ÚP vychází při uspořádání krajiny z dochovalosti území, potřeb
udržitelného rozvoje, potřeb místních občanů a podnikatelů. Zároveň zohledňuje historický
vývoj sídel a okolní krajinu. Vše je pak zasazeno do rámce existujících územně analytických
podkladů a právních norem. Pro uspořádání krajiny jsou to především § 12 zákona
č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 18 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, a vydané Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje.
Krajinný ráz, dle zákona č. 114/92 Sb., to je zejména přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou
a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb,
mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.
Územní plánování, dle zákona č. 183/2006 Sb., ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického
a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života
obyvatel a základ jejich totožnosti.
Ve vydaných ZÚR OK je řešené území zařazeno do kulturní krajiny oblasti
Hanušovická vrchovina. Ta je charakterizována jako cenná oblast pro jedinečné přírodní
scenérie plné dalekých výhledů, které uzavírají mohutné hřbety nejvyšších jesenických
vrcholů, pro zástavbu soustředěnou do malebných podhorských osad a pro množství
historicky cenných staveb a areálů. Současné členění krajiny je dokladováno bez větších
změn již od 18. století. Drobné členění krajiny, remízky s původními mezemi, jejich
prostorové uspořádání tvoří rámec dochované architektury usedlostí, které si ve většině
udržely původní ráz, typický pro danou oblast. Původní charakter, materiály, stavební sloh je
patrný u mnoha dalších dochovaných společensky významných staveb. Krajina je
charakteristická rozptýlenou zástavbou, která s krajinnými úpravami vytváří kultivovaný
harmonický celek.
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Zastoupení využití krajiny v řešeném území je znázorněno v následujícím grafu (zdroj
vstupních dat ČSÚ)

4,3%

36,5%

Ostatní plochy
PUPFL
Vodní plocha
Zastavěné plochy
58,0%

ZPF

0,5%
0,8%

Výše uvedenému grafu využití krajiny plně odpovídá i hodnota KES, která má pro
území hodnot 7,04 a řadí jej tak ke krajině přírodní a přírodě blízké s výraznou převahou
ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem.
Krajina řešeného území plně odpovídá geologickému vývoji, který je obdobný pro
všechna hraniční pohoří severní části republiky (Sudetská pohoří), která jsou složena
z tvrdých krystalických hornin. V konkrétním případě se jedná o převažující dvojslídné ruly
orlicko-kladského krystalinika. Do východní části území vstupují okrajově horniny
staroměstské skupiny, především dvojslídné svory a amfibolity.
Geomorfologicky leží jižní část řešeného území v Hanušovické vrchovině,
s nejvyšším vrcholem Jeřáb (1002 m n. m.). Na tomto vrcholu je nejen hranice řešeného
území, ale i hranice kraje Olomouckého a Pardubického. Severní část řešeného území patří
geomorfologicky ke Králickému Sněžníku. Nejvyšším vrcholem v řešeném území je Tetřeví
hora (1251 m n. m.) a Podbělka (1307 m n. m.), přes kterou prochází hranice mezi kraji
Olomouckým a Pardubickým.
Nejnižším bodem v řešeném území je tok řeky Moravy při východním okraji území
s nadmořskou výškou 421 metrů.
Značné rozdíly mezi nejvýše a nejníže položenými místy pak řadí reliéf
k podhorskému až horskému typu. Tento výškový rozdíl se projevuje i v délce svahů mezi
oběma výškovými póly. Všechny hřebenové partie jsou zalesněny a les sestupuje minimálně
do třetiny délky těchto svahů. Jsou místa, kde les sestupuje až k blízkosti zastavěných částí
(Sklené, Vojtíškov, Vysoká).
Výrazným krajinným rysem území jsou údolí řek, z nichž dominantní je údolí toku
Moravy, které v západovýchodním směru prochází řešeným územím a zároveň rozděluje
oba geomorfologické celky. Na toto údolí téměř kolmo od severu nasedá další údolí
v povodí toku Malé Moravy. Toto údolí se počíná vytvářet na jižní hraně kóty Souš (1224 m
n. m.) a zatímco v lesních porostech Králického Sněžníku je téměř souměrné, tak mimo les
už je jeho souměrnost značně narušena větším snížením na západ od toku. Ostatní údolí
končící u toku Moravy jsou mnohem menší a méně výrazná. Často jsou odvodňována
bezejmennými toky. Určitou výjimkou je na východním okraji území údolí Počáteckého
potoka. To je nejen úzké se skalními výchozy, ale je zde velmi znatelný klimatický zvrat
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a výskyt horské vegetace v nižších polohách (roste zde kýchavice, která je typická pro
horské partie Králického Sněžníku). Zároveň je v lesích tohoto údolí vyšší zastoupení jedle,
která zde přirozeně zmlazuje.
Klimaticky patří řešené území do oblasti mírně chladné a nejvyšší partie do oblasti
chladné, kde červencová teplota nepřekračuje 150 C.
Lesní porosty v řešeném území zaujímají rozlohu 3 958 ha a podílejí se na celkové
rozloze obce 58 %. Tato rozloha (lesnatost) řadí toto území vysoko nad průměr České
republiky, který je necelých 34 %. Převážnou část lesních porostů tvoří lesy hospodářské
(73,1 %) méně lesy zvláštního určení (16,3 %) a nejméně lesy ochranné (10,5 %). V lesních
porostech převládá smrk, a to jak v uměle vysazovaných porostech, tak na přírodních
stanovištích (horské a podmáčené smrčiny). V části porostů dominují buky, a to jak na
stanovištích kyselých, tak obohacených. Vtroušeně se v porostech vyskytuje jedle, borovice,
dub, javor klen, lípa, ve vyšších polohách jeřáb. Na prameništích jsou ojediněle olšiny
(severní strana masivu Jeřáb), kde na živinami bohatých stanovištích roste vyvinuté a pestré
bylinné společenstvo se zastoupením česneku medvědího, samorostlíku klasnatého
a ojediněle s udatnou lesní. Tato pestrá a plošně rozsáhlá lesní společenstva jsou domovem
mnoha druhů živočichů, jako je sýc rousný, kulíšek nejmenší, ale i čáp černý a v masivu
Králického Sněžníku populace vzácného jeřábka lesního.
Zemědělská půda je na rozloze 2 494 ha (36,5 % rozlohy obce). Na této rozloze
výrazně převažuje TTP (78/7 % z celkové rozlohy ZPF) nad ornou půdou (21 %). Hlavní
využití TTP je jako kosené louky, menší část se využívá jako pastviny. Ve východní části
řešeného území (Křivá Voda) je část ZPF zaplocena a je zde obora Počátka s chovem lovné
zvěře. Tato obora vznikla v roce 2002 a v roce 2008 byly upraveny hranice do dnešní
podoby. Orná půda je soustředěna převážně do severozápadní a severovýchodní části
území, kde je nižší sklon terénu a nižší nadmořská výška. Přesto není území vhodné
k pěstování náročnějších druhů plodin a i v budoucnu bude převažovat živočišná produkce
a údržba krajiny (chov skotu) nad cíleným pěstováním plodin. K údržbě krajiny
a současnému využití krajiny směřují i některé z dotačních titulů MŽP ČR a MZe. Především
se jedná o podporu zemědělců v podhorských a horských oblastech a podporu šetrného
hospodaření ve vztahu k předmětu ochrany v PO.
Zastoupení využití ZPF je uvedeno v následujícím grafu (Zdroj dat ČSÚ).

0,3%
21,0%

Orná
TTP
Zahrady

78,7%
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ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A SOUSTAVA NATURA 2000
Do severní části řešeného území zasahuje NPR Králický Sněžník, která byla
vyhlášena vyhláškou MŽP ČR ze dne 14. 12. 1991. Předmětem ochrany je unikátní lesní
komplex rostlinných a živočišných společenstev. Jsou to zejména zbytky horských smrčin,
horských bučin a suťových javořin, rašelinišť a pramenišť. Z rostlin je výrazná žlutě kvetoucí
violka sudetská, mléčivec alpský, kýchavice bílá (Lobelova), z živočichů rejsek horský,
myšivka horská, jeřábek lesní, kos horský, čolek horský a bohaté společenstvo hmyzu.
V současné době vlivem imisního oslabení a vlivem opakovaných větrných kalamit dochází
k nástupu kůrovce a plošnému usychání smrkových porostů. V obdobné rozloze jako je NPR
zasahuje do území EVL Králický Sněžník, kde předmětem ochrany jsou přírodě blízká lesní
společenstva, vrchoviště a veřejnosti nepřístupné jeskyně (ty mimo řešené území). Do
evropské soustavy Natura 2000 patří spolu s EVL i PO Králický Sněžník, která zaujímá
převážnou část řešeného území. Předmětem ochrany je zde chřástal polní a jeho biotop.
Soustavu zvláště chráněných území doplňuje šest stromů vyhlášených za památné.
Název a datum vyhlášení památných stromů a jejich počet je uveden v následující tabulce
(zdroj AOPK ČR)

Název
Lípy ve Vysokém Potoce
Lípy v Křivé Vodě
Lípa u zboru
Lípa u polesí u Mizerů
Lípa u kostela
Lípa v Podlesí

Počet kusů
2
2
1
1
1
1

Datum vyhlášení
24.08.1982
24.08.1982
24.08.1982
24.08.1982
24.08.1982
24.08.1982

Obecná ochrana přírody
Obecná ochrana přírody, mimo NPR, je zde chráněna jako VKP „ze zákona“, kde
v souladu se zákonem se v řešeném území jedná o lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy.
KRAJINNÝ RÁZ
Krajinný ráz, který je v zákoně charakterizován, že to je zejména přírodní, kulturní
a historická charakteristika určitého místa či oblasti je v daném případě upřesněn ve
schválených ZÚR OK a zařazen do oblasti Hanušovické vrchoviny.
Přírodní charakteristika krajinného rázu je zde dána dlouhým geologickým
a geomorfologickým vývojem v období třetihor a čtvrtohor, kdy nejprve převládaly horotvorné
procesy spojené s mladovulkanickou činností v českém masivu a následnou denudační
činností v období čtvrtohor (střídání dob ledových a meziledových). Tyto procesy
vymodelovaly krajinu Malé Moravy do současné podoby. Ta je na jedné straně
charakteristická výškovými body, z nichž lze vidět dalekými průhledy do sousedních krajin
(Kralicko, Jesenicko), ale i do blízkých míst (údolí řeky Moravy). Tato rozhledová místa by
nebyla možná bez ovlivnění krajiny člověkem, který krajinu v jistém slova smyslu v řešeném
území ovlivnil a dotvořil do současné podoby.
Mezi výrazné a z dálky viditelné krajinné dominanty patří masiv Jeřábu a jižní části
Králického Sněžníku.
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S příchodem člověka a zakládáním trvalých sídel (Vojtíškov 1325, Malá Morava 1350,
Sklené 1437) došlo k postupné kultivaci krajiny. Po tomto prvotním období se neuchovalo
v krajině mnoho stop, protože většinu z nich překrylo pozdější využití území, v době
renesance a dokončení osídlování, na němž se značnou měrou podílelo německé
obyvatelstvo (Podlesí 1598, Vysoký Potok 1615, Vlaské 1792). Je zřejmé, že v této době
bylo osídlení území v podstatě dokončeno, vznikla ucelená držba, která v mnoha případech
vydržela dodnes. Především se jedná o uspořádání krajiny a její využití na část lesní, kde
hranice lesa byla výše než dnes. O čemž svědčí zbytky zbořenišť a základů v lesních
porostech, které zde zbyly po odsunu Němců, a také zachovalé zbytky plužin. Tato držba je
patrná ze země jako pásy zeleně ve svazích, ale mnohem nápadnější je v nadhledu
(protisvah) nebo na leteckém snímku. Pokud porovnáme současné snímky se stabilním
katastrem, tak v mnoha případech zjistíme zachovalost této držby (Vojtíškov, Malá Morava).
Uspořádání krajiny zde doplňují linie zeleně podél cest, které se uchovaly především
jižně od Podlesí. Struktura drobné držby, a především drobnější mozaiky krajiny, byla
postupně narušována zcelováním pozemků a opatřeními pro zvýšení úrodnosti (meliorace,
změna lučních společenstev, odstraňování části vzrostlé krajinné zeleně (80. léta 20. století).
Přesto si krajina uchovala přírodní dominanty a charakter, který doplňují podhorské osady se
zbytky prvků lidové architektury. V řešeném uzemí se tak uchovalo několik typů sídel.
Především se jedná o sídla liniová údolnicová podél větších toků (Malá Morava, Sklené)
a liniová podél komunikací stoupající do svahů (Vojtíškov, Vysoký Potok). Soustředěnou
sídelní strukturu ke středu lze velmi dobře nalézt v Podlesí, kde se uchoval téměř městský
typ s prostorným náměstíčkem a ve Vysoké. Rozptýlenou zástavbu podél komunikace
reprezentuje v území Zlatý Potok a z části i Křivá Voda. Historii území pak doplňují drobné
sakrální stavby a v některých sídlech dominantní kostely .
K jedinečnosti a atraktivitě přírodních scenérii a zachovanému krajinnému rázu
přispívá i absence novodobých dominant v podobě větrných elektráren a rozsáhlých ploch
výrobních závodů a fotovoltaických elektráren. Jednotlivé stožáry mobilních operátorů jsou
řešeny jako stavby jednoduché, minimalizující narušení krajinného rázu. Drobné narušení
měřítek krajiny lze spatřovat, stejně jako mimo řešené území, v plochách zemědělských
staveb. I ty jsou však určitou historickou etapou a jejich využívání slouží údržbě nelesní
krajiny.
Uspořádání zemědělských a lesních pozemků ve volné krajině je na většině řešeného
území zachováno. Pro zvýraznění prostupnosti krajiny je vhodné v budoucnu zvýraznit polní
cesty a dominanty (rozcestí, návrší) doplněním výsadbami liniové, skupinové nebo jen
solitérní zeleně.
Zpracovaný ÚP respektuje prostorové uspořádání území, které vzniklo historickým
vývojem. V návrhu využití území jsou respektována měřítka krajiny i jednotlivých staveb.
Návrh nesnižuje estetickou hodnotu krajiny jako celku. Zachovává působení dominant
v krajině a snižuje negativní působení nových staveb ochranou stávající a návrhy nové
veřejné nebo ochranné a izolační zeleně.
V rámci širších měřítek v krajině, především však pro uchování rázu krajiny
a krajinných horizontů, nejsou navrženy izolované individuální stavby ve volné krajině
a nejsou navrhovány novodobé, technické dominanty krajiny (větrné a fotovoltaické
elektrárny, vysílače apod.). Předkládané požadavky na výstavbu v průběhu pořizování ÚP
byly odborně vyhodnocovány a upřesněny do závěrečného návrhu, který respektuje krajinu
i architektonické a prostorové uspořádání sídel.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
V řešeném území se ve skladebných prvcích ÚSES nacházejí všechny tři významové
úrovně, tj. nadregionální regionální a místní (lokální) a oba typy, tj. biocentrum a biokoridor.
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Přestože se jedná o území přírodně velmi kvalitní bylo nutné některé skladebné prvky
(koridory nadregionálního a regionálního významu) doplnit, a to především z důvodu
nesouladu stávajícího vegetačního krytu a katastrálního stavu a navrhnout tyto části do
VPO.
V rámci ÚP byly jednotlivé prvky ÚSES dovymezeny a dopřesněny, a to na základě
poskytnutých vstupních dat (Koncept ÚPO Malá Morava, ZÚR OK, OŽP ORP Šumperk)
a vlastních terénních průzkumů a rozborů a v souladu s doporučenou metodikou. Zároveň při
tomto pracovním postupu byly respektovány vydané ZÚR OK, především pak jejich
aktualizace obsažená ve schválené Změně č. 1. Zde se doporučuje minimální metodické
prostorové uspořádání navrhovat pouze v nezbytně nutných úsecích prvků ÚSES, a při
vymezování prvků ÚSES respektovat přírodní reprezentativnost.
Upřesnění prvků ÚSES bylo provedeno na základě poskytnutých dat, provedených
terénních průzkumů a odborných vyhodnocení. Výsledný návrh je plně v souladu s dosud
platnými metodikami ÚSES (Löw a ko. - Rukověť projektanta, Maděra, Zímová – Metodické
postupy projektování lokálního ÚSES). Podle druhé uvedené publikace lze většinu
poskytnutých podkladů (ať ÚAP nebo ZÚR OK) brát jako výchozí koncepční dokument a
podklad k upřesnění a stabilizaci prvků ÚSES, především pak s ohledem na jejich funkčnost
a prostorovou provázanost, včetně parcelního upřesnění (viz priority ZÚR OK bod 5.4.6.2.).
Ukázka různorodosti vstupních dat a jejich upřesnění je znázorněna na následujícím
obrázku – výsek pracovního soutisku (SURPMO 2011)

Celý ÚSES je v řešeném území plošně propojen a v převážné míře jsou skladební
prvky funkční nebo alespoň omezeně funkční a navazující na sousední k.ú. Pro dosažení
jeho plné funkčnosti je třeba realizovat doplnění chybějících úseků jednotlivých prvků.
Vzhledem ke skutečnosti, že nelesní část řešeného území leží v PO Králický Sněžník, kde
předmětem ochrany je chřástal polní, není do skladebných prvků přímo navrženo umístění
vzrostlé zeleně. Důvodem je právě skutečnost, že by došlo ke snížení plochy biotopu
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chřástala (vyhýbá se stromovému zápoji a korunovému stínu). V dalším období je pro
udržení funkčnosti ÚSES nezbytná průběžná kontrola jednotlivých skladebných prvků
a v případě nutnosti jejich údržba. Tu je třeba provádět v období nejvhodnějším pro
jednotlivé typy skladebných prvků a jejich poslání a po dohodě s orgánem ochrany přírody.
Zaplocování pozemků v prvcích ÚSES je možné jen pro období nezbytně nutné (ochrana
kultur, pasení, apod.), a to vždy tak, aby jednotlivé typy ochrany umožňovaly průchod druhů,
které neohrozí účel oplocení (např. pastvinu neoplocovat až k pevné zemi oproti oplocení
zabraňujícímu okusu vysázených stromů).
Skladebné prvky ÚSES:
Nadregionální biocentrum NBC 64 Raškov leží ve východní části řešeného území
kam zasahuje pouze svým okrajem. V řešeném území se jedná převážně o lesní plochu
a pouze na západním okraji jsou součástí luční porosty. V lesích převládá smrk, avšak
v místech strmé rokle kudy protéká Počátecký potok mají porosty charakter suťového lesa.
V této vlhké části se vyskytuje jedle, olše, buk, klen. V podrostu roste kýchavice bílá
(Lobelova), měsíčnice vytrvalá, kokořík přeslenitý.
Nadregionální biokoridor K 80 prochází jižním okrajem řešeného území ve
vrcholových částech masivu Jeřábu. Vede po celé své délce lesními porosty a jsou na něj
vložena místní (lokální) biocentra. Koridor je plně funkční. Vylepšení jeho ekologické
funkčnosti je vhodné promítnout do příprav lesních plánů, a to především v podobě
procentního navýšení listnatých dřevin a jedle a dopřesněním výsadeb do jeho vedení
v porostních skupinách.
Nadregionální biokoridor K 84 prochází západní částí řešeného území a propojuje
masiv Králického Sněžníku s Jeřábem. Jedná se o kombinovaný koridor vedený jak po
lesních, tak nelesních pozemcích. Jeho součástí jsou i úseky vodních toků, které překonává
a ZÚ. Koridor je částečně nefunkční, a to jak administrativně – nesoulad se stávajícím
stavem kultur se stavem katastrálním, tak i faktickým – část plochy je vedena po skutečně
zorané půdě. Pro zlepšení funkčnosti je nezbytné v rámci VPO (VU3) provést administrativní
opravy a zajistit celkové zatravnění nelesních částí v místech, kde to s ohledem na biotop
chřástala polního bude možné provést dosadbu liniové, skupinové a solitérní zeleně. Pro
zlepšení jeho funkčnosti, resp, zlepšení funkčnosti vloženého místního biocentra (LBC 21) je
navržena vodní plocha K13ZP, jejíž rozloha by měla zajistit migrujícím organismům úkryt,
potravní nabídku a případně i místo k rozmnožování.
Regionální biocentrum RBC 358 Králický Sněžník leží na severní straně řešeného
území a zároveň je v nejvýše položené části území. Jeho hranice jsou totožné s hranicí
stejnojmenné NPR. Lesní porosty jsou zde převážně smrčiny, horského charakteru a na
podmáčených stanovištích. Ojediněle zde roste buk a jeřáb. Západní část je v současné
době zasažena kalamitním stavem, který se projevuje vysokým usycháním vzrostlých smrků
a jejich polomem. V nejvyšších partiích se v podrostu ojediněle vyskytuje borovice kleč.
Regionální biocentrum RBC 443 Moravský Karlov původně převzaté z podkladu OŽP
ORP Šumperk bylo z důvodu nesouladu s podklady ZÚR OK z ÚP vypuštěno, neboť dle
ZÚR OK leží mimo řešené území..
Regionální biocentrum RBC 479 Kámen leží východně od Skleného. Svou plochou
zasahuje převážně lesní a částečně nelesní biotopy. V lesních porostech převládají bučiny,
vtroušeně s javorem klenem, jeřábem, břízou, osikou. Na vhodných vlhčích stanovištích
roste ojediněle jedle a olše. V mimolesní zeleni se projevuje především líska, jeřáb, jasan,
hloh.
Regionální biokoridor RBK 833 vychází z NBC 64 Raškov a vede k západu. Jedná
se o kombinovaný biokoridor složený z lesních a lučních biotopů, z části nefunkční. Pro
zlepšení funkčnosti je třeba realizovat VPO (VU5) a následně je možné provést i dosadbu
rozptýlené zeleně, avšak s ohledem na biotop chřástala polního.
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Regionální biokoridor RBK 832 leží v jižní části řešeného území v lesním komplexu
masivu Jeřáb. RBC 832 vstupuje do území od východu a jižním směrem k RBC 443 Malý
Karlov (mimo řešené území) je opouští. Pro zvýšení jeho funkčnosti je nezbytné jeho
dovymezení do porostních map a následně zvyšovat podíl listnatých dřevin v jeho ploše,
resp. v porostních skupinách.
Původně byl navrhován RBK s označením 833 severně od Vojtíškova. Ten byl však
v rozporu se ZÚR OK, a tak je jeho plocha vymezena na místní úrovni ÚSES (LBK34). Tento
převod je proveden z důvodu zlepšení prostupnosti krajiny především po realizaci VD
Hanušovice. LBK 34 má tak vyšší šířkové parametry než nejnižší metodicky doporučené
a umožňuje tak, v případě přehodnocení ÚSES, jeho možné povýšení do vyšší úrovně, a tak
zajištění předpokládané trasy migrace severním směrem (po napuštění VD Hanušovice).
Prvky ÚSES místního významu – lokální biokoridory a lokální biocentra doplňují
strukturu prvků a propojují výše uvedené nadregionální a regionální prvky. Místní prvky jsou
převážně funkční.
Ucelený přehled prvků ÚSES podává následující tabulka.
Přehled prvků územního systému ekologické stability
V následující tabulce jsou uvedena v jednotlivých sloupcích tato data:
Označení - označení prvku, shodné s textem i mapovými přílohami (označení
nadregionálních a regionálních prvků je převzato z poskytnutých ÚAP, místní prvky
jsou značeny nově – posloupně pro celé území obce)
V - význam: N – nadregionální
R – regionální
M – místní (lokální)
Typ – C – centrum
K - koridor
S-

složení – J – jednoduchý, pouze s jedním typem kultury
K – kombinovaný, složený z více typů kultur

Rozloha – celková rozloha prvku (v ha) – stanovena dle GIS, N ..…– plocha nefunkční části
F – funkční stav prvku:
D - prvek v menší části nefunkční, pro regionální prvky navrženo VPO
F - prvek funkční
Označení
NBC 64 Raškov

V
N

Typ
C

S
K

Rozloha
88,677

RBC
358 R
Králický Sněžník

C

J

401,605

RBC 479 Kámen R

C

K

54,961

K 80

N

K

J

21,912

K 84

N

K

K

128,004
N 3,784

RBK 832
RBK 833

R
R

K
K

J
K

LBC 1

M

C

J

6,191
31,485
N 3,370
4,953

Popis
Převážně lesní ekosystémy, včetně skalních a suťových
stanovišť, vodní tok a okraje luk
Lesní ekosystémy horského charakteru převážně smrčiny,
vtroušeně v nižších polohách, buk, klen, jeřáb, vrchoviště
a prameniště s drobnými toky
Převážně lesní ekosystémy, na JZ luční enklávy, buk,klen,
javor, bříza, jeřáb, svahové deformace, drobná
prameniště, podhorské psárkové louky
Lesní koridor v jižní části převážně smrk, dále buk, olše,
klen
Koridor severojižního směru z Králického Sněžníků
k Jeřábu. Lesní – smrk, buk, klen, olše, ostatní, luční,
rozptýlená zeleň, částečně vodní tok
Lesní koridor, smrk, buk, klen, ojediněle olše
Koridor východozápadního směru, jižně od toku Moravy,
lesní a luční biotopy, v minimu vodní toky
Lesní, převážně smrk, buk, klen, jedle, vodní tok

F
F
F

F

F
D

F
D
F
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Označení
LBC 2
LBC 3
LBC 4
LBC 5
LBC 6
LBC 7

V
M
M
M
M
M
M

Typ
C
C
C
C
C
C

S
J
J
J
J
J
K

Rozloha
3,790
2,081
8,527
3,331
3,818
5,282

LBC 8
LBC 9

M
M

C
C

J
K

5,722
7,939

LBC10

M

C

J

3,133

LBC 11

M

C

J

5,906

LBC 12

M

C

J

4,684

LBC 13
LBC 14
LBC 15
LBC 16
LBC 17
LBC 18

M
M
M
M
M
M

C
C
C
C
C
C

J
K
K
J
K
J

2,794
3,269
5,037
11,258
1,576
1,922

LBC 19
LBC 20

M
M

C
C

K
K

1,137
5,405

LBC 21
LBC 22
LBC 23
LBC 24
LBC 25
LBC 26
LBC 27
LBC 28
LBC 30
LBC 31
LBC 32
LBC 33
LBC 34
LBC 35
LBK 1
LBK 2
LBK 3
LBK 4
LBK 5
LBK 6
LBK 7
LBK 8
LBK 9

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
K
K
K
K
K
K
K
K
K

K
J
J
K
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
K
K

LBK 10

M

K

K

LBK 11
LBK 12

M
M

K
K

K
K

LBK 13
LBK 14
LBK 15
LBK 16
LBK 17
LBK 18
LBK 19

M
M
M
M
M
M
M

K
K
K
K
K
K
K

J
K
J
J
K
K
K

2,244
5,575
0,652
2,385
2,963
6,650
8,012
8,531
4,017
3,461
5,281
3,908
2,819
10,706
2,403
2,515
5,713
6,559
3,639
3,489
3,389
4,598
2,989
N 1,834
10,206
N 3,781
0,671
4,111
N 1,432
10,376
3,316
1,759
2,447
5,208
1,513
2,053

Popis
Lesní převážně smrk, buk, klen, jeřáb
Lesní, zasahuje do území, převážně smrk, ojediněle buk
Lesní, vrcholové partie, smrk, ojediněle buk, jeřáb
Lesní, smrk, buk, klen
Lesní, přesah mimo území, smrk, buk, klen
Převážně lesní, smrk, buk, klen, bříza, okrajově louky se
zelení na kamenitých snosech a mezích
Lesní, převážně smrk, buk, klen, jeřáb, bříza
Převážně luční, psárkové louky a rozptýlená zeleň na
kamenných snosech, okrajově les- buk, klen,
Lesní, svažitá a skalní stanoviště, smrk, buk, klen,
borovice
Lesní, svažitá a skalní stanoviště, smrk, buk, klen,
borovice, dub, bříza
Lesní, svahové prameniště, klen, buk, olše, bylinné patro
dominantní měsíčnice
Lesní, svahové porosty, borovice, smrk, buk, klen, bříza
Převážně lesní, smrk, buk,klen,luční okraje a ekotony
Lesní, převážně smrk, olše,buk, zbytky nivní louky a tok
Lesní společenstva, smrk, buk, olše, klen
Zasahuje do území, niva a vodní tok, olše, vrba
Uzavřený lesní porost v zemědělské půdě, převážně smrk,
osika, klen, bříza
Zasahuje do území,niva a vodní tok
Lesní, převážně smrk, niva se zbytky květnatých luk a
vodní tok řeky Moravy
Psárkové porosty a mokřad v ploše bývalého rybníka
Lesní společenstvo mokřadních olšin, olše, vrba jasan
Zasahuje do území, lesní okraj vodoteče, olše, vrba
Převážně lesní, olše, osika, buk, smrk, luční okraje
Lesní, převážně smrk, olše, buk, klen
Lesní, převážně bukové porosty, klen, smrk, jedle
Lesní smrkový a bukový porost, ojediněle klen
Lesní smrkový a bukový porost, klen, jedle, osika, bříza
Lesní, svažité porosty, buk, smrk, ojediněle olše a jedle
Lesní, převážně smrk, ojediněle buk, klen, olše
Lesní, svahové porosty, smrk, buk, klen, ojediněle jedle
Lesní porosty převážně smrk, buk, osika, bříza
Lesní porosty, smrk, buk, klen
Lesní svahová stanoviště, smrk, olše, osika, klen, jasan
Lesní, smrk, ojediněle buk, periodická vodoteč
Lesní, převážně smrk, buk, osika, bříza
Lesní, smrk, buk, klen, jeřáb, bříza
Lesní, smrk, buk, klen, jeřáb, bříza
Lesní, smrk, buk, olše osiky,klen, vodní tok
Lesní, převážně smrk, ojediněle buk, osika, klen
Lesní, převážně smrkové porosty s klenem, bukem
Okraj lesa, pastviny, zeleň na kamenných snosech
Lesní, smrk, osika, bříza. Orná půda by v rámci KPÚ měla
být převedena na TTP s rozptýlenou zelení
Lesní, převážně smrk, osika, bříza, buk, psárkové louky
Zasahuje do území, niva a tok, louky s rozptýlenou zelení
Z části lesní – smrk, buk, osika, bříza, psárkové louky,
nutný převod orné do TTP a rozptýlená zeleň
Lesní a ekotonová společenstva, buk, smrk, bříza osika
Lesní a ekotonová společenstva, luční porosty
Lesní a ekotonová společenstva, smrk, buk, osika, klen
Lesní společenstva, smrk, buk, klen, borovice
Lesní a ekotonová společenstva, psárkové louky
Lesní společenstva, smrk, buk, borovice, niva a tok
Lesní společenstva, olše, jasan, smrk, psárkové louky

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
D
D
F
D
F
F
F
F
F
F
F
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Označení
LBK 20
LBK 21
LBK 22
LBK 23
LBK 24
LBK 25
LBK 26
LBK 27
LBK 28
LBK 29
LBK 30
LBK 31
LBK 32
LBK33
LBK34
LBK35

V
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Typ
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

S
K
J
K
K
K
K
J
J
J
J
J
J
J
J
K
J

Rozloha
4,287
5,746
3,031
5,707
4,331
5,698
4,274
6,131
6,192
4,206
3,903
1,799
1,681
5,388
1,979
1,232

Popis
Lesní společenstva, smrk, buk, klen, osika, louky a zeleň
Lesní a ekotonová společenstva, smrk, buk, klen, osika
Převážně psárkové louky, lesní okraje, rozptýlená zeleň
Převážně lesní a ekotonová společenstva, zbytek louky
Lesní společenstva, smrk, olše, buk, psárkové louky
Převážně psárkové louky, les olše, smrk, klen
Psárkové louky, rozptýlená zeleň na mezích
Lesní porosty s převahou smrku, buk, klen
Lesní porosty smrčin, ojediněle buk, klen
Lesní porosty smrčin, s bukem, klenem, olší
Lesní porosty vyšších poloh smrk, buk, klen
Lesní porosty vyšších poloh, smrk, buk, klen
Lesní porosty vyšších poloh, smrk, buk, klen, osika, bříza
Lesní porosty středních poloh, převážně smrk

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Jednotlivé prvky ÚSES i celý systém neplní jen ryze přírodní poslání, tj. umožnění
prostupnosti krajiny pro živé složky přírody, ale plní i další funkce. Především se jedná
o funkci ochrannou (protipovodňovou a protierozní), estetickou (zvýraznění prvků v krajině
a orientace) a hygienickou (rozptýlená zeleň přispívá k zachycování aerosolových částic).
Interakční prvky nejsou do systému ÚSES v ÚP vymezeny, a to z několika důvodů.
Především by jejich umístění bylo velmi pevně vázáno a obtížně měnitelné. Vzhledem
k tomu, že území spadá do PO Králický Sněžník, kde předmětem ochrany je chřástal polní,
tj. druh lučních porostů, nebylo by dobré pro jeho ochranu omezovat biologický prostor
výsadbami zeleně, kterou neobývá.
Zároveň striktně navržené výsadby by mohly ztěžovat technickou prostupnost území,
popřípadě obhospodařování krajiny.
Z důvodu udržení a zlepšení funkčnosti prvků ÚSES a zároveň umožnění jejich
průchodnosti pro technické (liniové) stavby jsou navrženy i rámcové podmínky využití
s dodatkem, že jejich přesné provádění je třeba dohodnout s místně a věcně příslušným
orgánem ochrany přírody. Tato opatření vycházejí z nutnosti určité flexibility ÚP a zároveň
nutnosti udržitelného rozvoje a ochrany prvků krajiny, a vycházejí z dlouhodobé zkušenosti
projektantů, znalosti terénu a z odborných konzultací s erudovanými odborníky.
Většina prvků místní úrovně ÚSES je navržena mimo zastavěná území tak, aby plnily
svoji funkci nebo byly v rámci různých akcí doplněny tak, aby funkci plnily v budoucnu.
Pokud prvek ÚSES zasahuje do ZÚ, tak je z důvodu funkčí a prostorové propojenosti
vymezen tak, aby byl identifikovatelný a tím je vymezen i pod metodicky dané šířkové
parametry.
Při údržbě a doplnění prvků ÚSES je třeba dbát několika základních zásad, které
přispějí ke zvýšení funkčnosti i odolnosti nenadálým jevům (kalamitám). Při výsadbách
používat autochtonních druhů dřevin (případně krajových odrůd v bývalém sadu), a to jak
stromů, tak keřů (včetně plodonosných a medonosných druhů). V biocentrech
a biokoridorech plánovat postupnou obnovu s cílem druhové a věkové rozrůzněnosti.
Obnovné, výchovné a udržovací práce provádět mimo období kvetení a rozmnožování
organismů.
Veškeré zásahy do jednotlivých prvků ÚSES musí být podřízeny zájmu o jejich
funkčnost a musí být koordinovány s příslušným orgánem ochrany přírody.
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ÚP doporučuje přehodnotit vedení biokoridorů nadmístní úrovně ve vztahu k ZÚ tak,
aby byly vedeny mimo tato území a zároveň splňovaly ekologické a prostorové parametry
a zlepšila se tak jejich funkčnost jako celku.
PROSTUPNOST KRAJINY
Biologická prostupnost
Biologická prostupnost území je dobrá. Obec leží v migračně významném území, kde
se předpokládá udržování a zlepšování prostupnosti krajiny, především s ohledem na tah
velkých šelem a kopytníků. Zároveň je zde významná migrační trasa ptáků a tahové trasy
ryb. ÚP nesnižuje ani neohrožuje prostupnost, nenavrhuje bariéry, ale naopak v obecné
rovině doporučuje pravidelnou údržbu toků a odstraňování migračních bariér. Konkrétně pak
nenavrhuje žádné výškové stavby ani plošně rozsáhlé areály a naopak doporučuje ve VPO
zlepšení funkčnosti prvků ÚSES.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
V řešeném území se pro tento účel samostatně plochy nevymezují, ale jejich funkci
částečně plní systém dílčích opatření v rámci ochrany před povodněmi, prvky ÚSES a plochy
smíšené nezastavěného území.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI
V řešeném území jsou navržena dílčí opatření. Ta jsou jednak pasivního charakteru,
tj. spočívající v současném zachování struktury krajiny, jednak aktivní, jejichž cílem je
posílení zpomalení odtoku vody z krajiny. Veškerá opatření mají za cíl snížení výšky
případné povodňové vlny při extrémních výkyvech počasí. Zároveň by opatření měla
napomoci infiltraci srážkové vody do podloží.
Složkou protipovodňové ochrany jsou navrhovány drobné vodohospodářské stavby
(příčné prahy) na bezejmenných vodních tocích vyústěných do řeky Moravy a vymezení
ploch s návrhem pro suché poldry v nivě řeky Moravy.
Dle publikace „Krajinné inženýrství“, technická knižnice autorizovaného inženýra
a technika TK 13, zpracovaná pro ČKAIT v roce 1998, v kapitole 5. Zásady revitalizace
krajiny, uváděno – citujeme:
Cílem zadržení vody v krajině je obnova stability vodního režimu snížením rozdílů
mezi minimálními a maximálními průtoky a zajištění vody pro obyvatelstvo, průmysl,
zemědělství a potřeby ochrany přírody.
Těchto cílů je možno dosáhnout zachycováním a zpomalováním odtoku povrchové
vody (revitalizace vodních toků, ochranné vegetační infiltrační pásy, zřizování mokřadů, malé
vodní nádrže, suché poldry, přeměna části orné půdy na trvalé travní porosty, zvětšení
plochy lesa), zvýšením dotace mělkých podzemních vod a zpomalováním jejich odtoku
(přeměna některých odvodňovacích zařízení na retardační drenáž, zvýšení infiltrace vody
z toků, infiltrace srážkové a inundované vody zatravněním, příčnými podzemními stěnami)
a zvýšením dotace hlubinných podzemních vod (konec citátu).
V rámci povolování nových staveb a přestaveb je nutno stanovit takový regulativ,
který zajistí zadržování srážkové vody v maximální míře na pozemku stavby a její odvedení
do vsaku. Toto opatření sníží odtok z nově zpevněných ploch a nebude tak nadmíru přispívat
k rychlému načepování povrchových vodotečí a následné povodňové vlně při náhlých
klimatických zvratech (průtrže mračen, rychlé tání).
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REKREACE
Obec leží v oblasti, která je velmi atraktivní z hlediska přírodního prostředí a krajiny
vymezené v ZÚR OK jako RKC Staré Město a je centrem cestovního ruchu po celý rok.
V okolí obce je řada turisticky exponovaných pamětihodností, ať už přírodních či historických
a také řada příležitostí pro sportovní vyžití např. naučné stezky, cyklostrasy, pěší trasy, trasy
pro běžecké lyžování, areály pro sjezdové lyžování, možnosti vyjížděk na koni aj., dále např.
v Šumperku (Aqua centrum, spinning centrum, bowlingové centrum, kino, tenisová hala), ve
Velkých Losinách (krytý termální bazén), v Králíkách (poutní místo Hory Matky Boží) a řada
dalších příležitostí v rekreačních střediscích na území Jeseníků či Pardubického kraje. Pro
posílení rozvoje infrastruktury cestovního ruchu a rekreace (v souladu se ZÚR OK – odst.
A.4.4.) se vymezují plochy rekreace a plochy tělovýchovy a sportu (přes 23 ha) tvořící 28%
rozvojových ploch.
Území obce je využíváno pro rekreaci místních obyvatel, rekreaci uživatelů území –
místních chatařů a chalupářů a také pro dlouhodobou či krátkodobou rekreaci turistů.
K dispozici pro rekreaci jsou: hřiště, sportovní areál u Penzionu Sport (8 hřišť - 3 kurty na
volejbal, tenisový kurt, 2 fotbalová hřiště na malou kopanou, tréninkový kurt - antuka - na
volejbal, nohejbal, basketbal, tréninkový kurt - písek), lyžařské běžecké tratě, lyžařský areál
u Severomoravské chaty a sjezdové tratě u Penzionu Zlatý Potok a u Penzionu Sport
Vojtíškov, dále je zde možnost rybolovu v pstruhových vodách a možnost vyjížděk na koni.
Územím obce prochází regionální cyklotrasa a turistická trasa. V obci je k dispozici řada
ubytovacích a stravovacích zařízení (viz. jev č. 3 - ubytování a stravování). Do budoucna by
bylo dobré podporovat vhodný a šetrný rozvoj rekreace a cestovního ruchu, rozšíření
a zkvalitnění služeb a občanského vybavení. Území v okolí obce i v obci samotné je vhodné
pro rozvoj např. cykloturistiky a doplňkových služeb a také pro rozvoj agroturistiky. Rozvojem
v této oblasti je možné očekávat i zvýšení nabídky pracovních příležitostí, a tím také
zatraktivnění obce i pro trvalé bydlení.
Z údajů v ÚAP vyplývá pro obec Malá Morava v této oblasti následující:
-

obec má velmi vysoký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu;
v obci je v zimním období v provozu lyžařský areál Severomoravská chata, v letním
období jsou zde značené cyklotrasy a turistické trasy;
v obci je 6 hromadných ubytovacích zařízení, z toho jsou ve 2 zařízeních nabízeny
i služby stravovací;
turisticko-rekreační funkce je v obci velmi významná, obec má také vysoký podíl
potenciálních rekreačních ploch;
dle dotazníkového šetření vyplynula následující témata k řešení: rozšíření ubytovacích
a stravovacích kapacit pro rodinnou rekreaci;

DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
Řešené území obce Malá Morava se nachází na rozhraní geomorfologických celků
Králický Sněžník, vrcholící stejnojmenným vrcholem (1424 m n.m.), a Hanušovická
vrchovina, vrcholící Jeřábem (1003 m n.m.). Jedná se o velmi členité území, které lze
charakterizovat jako členitou vrchovinu až plochou hornatinu.
Řešené území je tvořeno převážně přeměněnými horninami orlicko-kladského
krystalinika, t.j. hlavně drobnozrnnými zrnito-šupinatými dvojslídnými rulami. Ve východní
a jihovýchodní části vystupují též přeměněné horniny staroměstské skupiny, zastoupené
dvojslídnými svory a amfibolity. V hlubokých údolích vodních toků se vyskytují deluviální,
fluviodeluviální a fluviální sedimenty.
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V dotčeném území není evidováno ložisko nerostné suroviny, chráněné ložiskové
území (CHLÚ) ani dobývací prostor. Není zde vyhlášeno chráněné území pro zvláštní
zásahy do zemské kůry. Nejsou zde registrována sesuvná území, poddolovaná území ani
stará důlní díla.
Z výše uvedených skutečností a s ohledem na významné požadavky ochrany přírody
a krajiny není v území vymezena žádná plocha těžby.

OCHRANA OBYVATELSTVA, OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU
Problematika požadavků civilní ochrany dle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb. je řešena
takto:
ad a), b), f) a h)
ad c), d), e), g) a i)

v území obce se neuplatňují,
návrh ploch bude realizován v souladu s příslušnou směrnicí
obce po její aktualizaci.

Současný systém ochrany obyvatelstva je stabilizován. V území nejsou vymezeny
zóny havarijního plánování. Příslušná ochranná pásma (silniční a letecké dopravy,
sdělovacího systému) jsou respektována.
OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude
s Vojenskou ubytovací a stavební správou Brno projednána výstavba:
Vymezená území – celé správní území.
Vymezeným územím MO ve smyslu § 175 zák.č. 183/06 Sb., v němž lze vydat
územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany, je celé území: celé území pro tyto druhy výstavby:
• stavby vyšší než 50 m nad terénem;
• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III.
třídy;
• 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, radionavigační, telemetrická) 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).
Vojenská správa si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to
vyžádají zájmy resortu MO.
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ad I.1.f)
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Pro využití jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití se stanovuje
s ohledem na současný charakter jejich užívání a s ohledem na optimální rozvoj
urbanistické kompozice sídla hlavní (převažující) využití a přípustné využití. Pro toto využití
se nestanovují obecně žádné podmínky. Ty jsou pro některé typy ploch stanoveny pro využití
podmíněně přípustné. Neuvedené využití je obecně považováno za nepřípustné (tzv.
pozitivní vymezení). V ÚP stanovené podmínky využití jednotlivých typů ploch s rozdílným
způsobem využití upřesňují a doplňují podmínky obsažené v příslušných ustanoveních
vyhlášek o obecných požadavcích na využívání území a o obecných technických
požadavcích na výstavbu, obě v platném znění. Jednotlivým typům ploch odpovídá
i nastavení podmínek prostorového uspořádání. Stanovení základních podmínek ochrany
krajinného rázu je řešeno obecně pro celé území obce pro zachování současného
charakteru a struktury krajiny.
V plochách s funkčním využitím pro bydlení a jiných, pokud v nich mohou teoreticky
vznikat chráněné prostory, ležící v hlukem zasaženém území, bude vyloučeno umístění
staveb pro bydlení a ostatních staveb obnášejících chráněné prostory, pokud nebude
prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem.
Pro zachování krajinného rázu je nutno velmi citlivě přistupovat ke všem záměrům,
které se dotýkají změn struktury ploch ZPF a PUPFL. Obecně se vylučuje snižování rozsahu
ploch PUPFL. Zvětšování ploch PUPFL je nadále možné jen tak, aby k významné změně
krajinného rázu nedošlo (v souladu s KPÚ, nebo schváleným ÚP).
ad I.1.g,h)
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ,
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASNIT ČI
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
Pro zajištění možnosti realizace staveb a opatření ve veřejném zájmu v oblasti
dopravní a technické infrastruktury, vodní a vodohospodářské a územního systému
ekologické stability se tyto stavby a opatření vymezují jako veřejně prospěšné ve smyslu
příslušných ustanovení stavebního zákona (§ 101, § 170).
VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE
VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
Rozbor udržitelného rozvoje území byl aktualizován i pro území obce při aktualizaci
ÚAP ORP Šumperk.
Celkově lze říci, že obec Malá Morava je perspektivní obcí nejen pro trvalé bydlení.
Ke kladům obce patří kvalitní životní prostředí, atraktivní příroda, stabilizovaný počet trvale
žijících obyvatel, příznivá věková struktura, průměrný věk i index stáří, existence mateřské
školy a zařízení pro cestovní ruch a dále také životní a přírodní prostředí, blízkost dalších
atraktivit pro cestovní ruch, zájem o výstavbu rodinných domů pro trvalé bydlení v obci a
i nabídka pracovních příležitostí - tyto všechny faktory budou přispívat k dalšímu rozvoji
obce. Příznivý je i zájem obecního úřadu a také obyvatel obce na rozvoji obce např. podpora
společenského života v obci a pořádání pravidelných kulturních a sportovních akcí, dále také
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údržba majetku ve vlastnictví obce, doplnění veřejné infrastruktury vybudováním kanalizace
a ČOV a také vybudováním infrastruktury pro nové rodinné domy.
Nevýhodou je chybějící občanské vybavení a služby, které vytváří určitou závislost na
městech Hanušovice, Šumperk a Králíky především v oblasti školství, zdravotnictví,
sociálních služeb, nákupních možnostech a komerčních službách. Nevýhodou je také
nepříznivá vzdělanostní struktura, dlouhodobě vysoká míra nezaměstnanosti (málo
pracovních příležitostí v obci i jejím okolí), chybějící technická infrastruktura (kanalizace
a ČOV) a horší dopravní obslužnost (např. vyšší doba dojezdu RZP - až 25 a více minut).
Pro budoucnost je nutné vytvořit takové podmínky, které budou vytvářet podmínky
pro udržitelný rozvoj území a budou přispívat k vyváženému vztahu podmínek pro příznivé
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a soudržnost společenství území. To znamená, že
by bylo vhodné podporovat růst počtu trvalých obyvatel např. podporou výstavby nových
rodinných domů, podporou rozvoje vhodných forem podnikání, a tím i zvyšování počtu
pracovních míst, podporou doplnění a zkvalitnění zařízení občanské vybavenosti, technické
vybavenosti a nabízených služeb pro občany a v neposlední řadě podporou šetrného rozvoje
v oblasti rekreace a zařízení pro rekreaci sloužících (rozvojem v oblasti cestovního ruchu by
mělo dojít také ke zvýšení pracovních příležitostí). Stále větší důraz bude tedy v budoucnu
kladen na vývoj kvality bydlení, životních podmínek, nabídky občanského vybavení,
přírodního prostředí a rekreace.
Dle podkladů z obecního úřadu, jsou hlavními prioritami rozvoje obce: výstavba
objektů pro bydlení, výstavba nebo obnova areálů občanské vybavenosti, obnova a výstavba
zařízení technické infrastruktury, rozvoj kulturního a společenského života v obci, úprava
veřejných prostranství v obci, obnova nejstarších architektonicky nejcennějších objektů
v obci.
Z již připravených akcí, které by obec chtěla realizovat v časovém horizontu do roku
2020, a které by měly přispět k vyváženému vztahu všech 3 pilířů viz. výše, je možno zmínit
např. revitalizace veřejných prostranství v místních částech Podlesí, Malá Morava a Sklené,
výstavbu památníku Franze Schuberta v místní části Vysoká, výstavbu muzea místní historie
v místní části Malá Morava, obnovu a rekonstrukci kulturních památek, realizaci
energetických úspor v mateřské škole, přestavbu bývalé budovy školy na byty nebo zařízení
sociální péče a také rekonstrukci kulturního domu Malá Morava na multifunkční objekt.
ÚP bude mít jednoznačně pozitivní vliv na hydrologické poměry v území. ÚP
doporučuje pro zpomalení odtoku povrchových vod z území a snížení povodňového
nebezpečí zabývat se revitalizací vodních toků a krajiny. Zachovává strukturu krajiny
a nesnižuje její současnou, retenční schopnost, která je dána plochami trvalých travních
porostů v údolních nivách místních vodních toků. ÚP ukládá nutnost udržovat všechny vodní
toky a plochy v přírodě blízkém stavu a jejich pravidelnou údržbu a čištění.
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II.1.d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno
stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě
zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo
respektováno
Ze schváleného Zadání, projednaného s příslušnými dotčenými orgány vyplývá, že
k návrhu Zadání nebyl věcně a místně příslušným dotčeným orgánem uplatněn požadavek
na vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí a byl vyloučen významný vliv na
příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačí oblasti.
ÚP proto není vyhodnocován z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území.

II.1.e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkce lesa
Pro rozvoj obce se předpokládá využití především volných ploch s požadovaným
funkčním využitím v zastavěném území (ZÚ), jejichž zastavěním dojde k minimálnímu
dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) – resp. pouze vzdálenosti 50 m od
kraje lesa, zemědělského půdního fondu (ZPF), nenaruší se ráz obce a nedojde ke zhoršení
životního prostředí. Plochy mimo ZÚ byly navrhovány pro rozvoj tam, kde bude jejich novým
využitím co nejméně negativně dotčen ZPF, PUPFL, krajinný ráz a kvalita životního
prostředí.
V návrhu ploch pro rozvoj obce byl respektován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, zákon č. 14/1992 Sb., o životním prostředí, zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně ZPF, zákon č. 98/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují
některé podrobnosti ochrany ZPF, Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy ze dne
12. 6. 1996 č.j. OOLP/1067/1996 a zákon 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon) v jejich platném znění.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
Rozvoj aktivit místního významu se předpokládá jak uvnitř ZÚ rekonstrukcemi,
modernizací, úpravou uspořádání včetně doplnění jednotlivých objektů, tak na nově
navrhovaných plochách. U rozvojových ploch zasahujících do volné krajiny se předpokládá
umístění staveb v návaznosti na stávající ZÚ.
Do vyhodnocení nejsou zahrnuty plochy pro ÚSES. Plochy ÚSES zůstávají v ZPF
a PUPFL s tím, že se na nich upraví hospodaření v souladu s typem prvku ÚSES a po
dohodě s orgánem ochrany přírody.
Zábory v členění dle funkcí a jednotlivých lokalit jsou zakresleny v samostatném
výkresu a podrobně vyhodnoceny v tabulkách. Výměry jsou udávány v hektarech.
Uvedené výměry záborů jsou maximální s předpokladem, že v rámci navazujících
dokumentací mohou být zmenšeny.
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Přehled celkového záboru jednotlivých tříd ochrany ZPF pro typy funkčního využití je
uveden v následující tabulce
Kód využití
plochy
SV
DS
W
RI
TI
PV
OS1
OS
OV
OM
NS
VZ
VS
Celkem

Třída ochrany ZPF
I.
II.
0,376
0,091
0,203
0,048
0,132
1,370
2,823
0,463
0,044
0,338
0,027
4,335
1,580

Celkem
III.
0,018
0,006
0,065
3,007
12,045
15,141

IV.
7,995
0,769
0,129
0,714
0,183
0,043
1,058
0,068
0,637
11,596

V.
20,914
0,634
4,070
9,779
0,876
0,613
7,497
0,576
0,075
0,183
0,976
1,718
0,925
48,836

29,394
1,660
5,766
16,323
0,876
1,076
7,724
0,619
0,075
1,579
1,071
14,400
0,925
81,488

Celková plocha pro rozvoj obce na ZPF je 93,441 ha. Z této plochy je 81,488 ha
zařazeno k některé z tříd ochrany – viz výše uvedená tabulka a plocha 11,961ha je na
půdách ostatních (ө) nebo na půdách bez přiřazené BPEJ.).

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění
funkce lesa (PUPFL)
ÚP vymezuje na pozemcích PUPFL rozvojové plochy, jejichž přehled a rozsah
důsledků je uveden v tabulce č. 2.
Tabulkové vyhodnocení záborů ZPF
Dotčení ploch ZPF a PUPFL je zpracováno do tabulek. Tabulka č. 1 uvádí souhrn
všech ploch na ZPF navržených pro rozvoj obce, a to pro každý katastr samostatně v pořadí
označení. Tabulka č. 2 uvádí souhrn navržených záborů PUPFL v členění podle jednotlivých
katastrů.
Výměry jsou uváděny v hektarech a jsou maximální. Skutečný zábor (a částka
odvodu) bude stanoven až při realizaci konkrétního záměru podle skutečně zabírané plochy.
Třídy ochrany jsou převzaty z poskytnutých údajů ÚAP ORP Šumperk.
Pro zařazení do tabulky č. 1 byl rozhodující údaj o kultuře uvedený v katastru
nemovitostí, nikoli BPEJ, takže jsou zde pozemky BPEJ 23 a 29, které jsou však s kulturou
odpovídající ZPF (většinou TTP).
Pokud není v tabulce č. 1 uveden kód plochy, tak se pro tuto plochu nevyžaduje
zábor ZPF, popřípadě je plocha menší než v grafické části, protože je zmenšena o části
nevyžadující odnětí ze ZPF.
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Vysvětlivky k tabulkám „Vyhodnocení záborů půdního fondu":
Označení plochy - označení plochy Z – zábor, K- změna v krajině
Kód využití - převažující navrhované funkční využití plochy vyjádřené zkráceně (viz kapitola
I.1.c)
ZPF – údaje týkající se zemědělského půdního fondu
Celkový zábor - celková výměra ZPF navrhovaná k záboru (výměry jsou v ha)
V ZÚ
- z toho v zastavěném území (ZÚ)
Mimo ZÚ
- z toho mimo ZÚ
Kód BPEJ
- kód bonitované půdně ekologické jednotky
Třída ochrany - třída ochrany ZPF přiřazená k BPEJ dle poskytnutých údajů z ÚAP

Na základě společného jednání byly z ÚP vypuštěny plochy Z23VO, Z24VO, Z25VO, Z44KV
- vše pro funkci SV a plochy Z58MM, Z68VY, Z74VO, Z75VO - vše pro funkci RI.
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Tabulka č. 1 Předpokládaný zábor ZPF (v hektarech)
Označení
vymezené
plochy

Kód
stanoveného
využití

Celkový
zábor

0,765
Z45KV

SV

Z46KV

SV

0,496

Z47KV

SV

0,711

Z110KV

DS

0,050

Z111KV

DS

0,165

K21KV

W

0,355

Celkem v k.ú.

2,542

Z9MM

SV

1,675

Z10MM
Z11MM

SV
SV

0,235

Z12MM

SV

0,319

Kód
BPEJ

Třída
ochrany

V zastavěném
území (ZÚ)

Mimo
zastavěné území
(ZÚ)

V.
V.
V.

0,555
0,035
0,175
-

0,496

83441
83444
93631
94089
83441
83441
83444

IV.
V.
II.
IV.
IV.
IV.
V.

0,020
0,691
0,019
0,072

97541
bez BPEJ

V.
-

1,567

0,016
0,034
0,074
0,236
0,119
0,975

k.ú. Křivá Voda
83444
97541
bez BPEJ
83444

k.ú. Malá Morava
83421
I.
0,376
97543
V.
1,299
Bez nároku na odnětí
85041
V.
0,014
97543
V.
0,096
85041
V.
0,262
97543
V
0,057

0,042
0,083
-
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Označení
vymezené
plochy
Z13MM

Kód
stanoveného
využití
SV

Celkový
zábor

Kód
BPEJ

Třída
ochrany

V zastavěném
území (ZÚ)

3,923

Z14MM
Z15 MM

SV
SV

0,318
0,429

Z16MM

SV

0,646

Z17MM

SV

0,641

SV
SV
SV

0,186
0,264
0,400

Z21MM

SV

1,629

Z59MM

RI

0,309

Z60MM

RI

1,050

Z61MM

RI

1,737

IV.
IV.
V.
IV.
0
V.
V.
V.
V.
V.
IV.
V.
V.
0
0
V.
0
V.
V.
II.
0
V.
V.
V.
V.
V.
V.

0,118
0,318
0,315
0,114
0,261
0,385
-

Z18MM
Z19MM
Z20MM

84067
85011
85041
83441
84067
97543
85041
97543
85041
97543
83441
85041
97543
84067
23
85041
23
83444
84089
85800
29
97543
84089
85041
85041
94067
97543

0,186
0,264
0,179
0,221
0,150
0,159
-

Mimo
zastavěné území
(ZÚ)
0,100
0,140
2,946
0,496
0,123
0,018
0,623
0,063
1,101
0,420
0,045
0,008
1,042
1,406
0,328
0,003
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Označení
vymezené
plochy
Z82MM

Kód
stanoveného
využití
OV

Z83MM
Z86MM

OV
OM

1,448

Z94MM
Z95MM
Z96MM
Z112MM
Z113MM
Z114MM
Z121MM

DS
DS
DS
TI
TI
TI
PV

0,034
0,023
0,094
0,564
0,187

Z122MM

PV

0,144

Z123MM
K2MM

PV
OS1

0,219
3,683

K9MM

W

0,696

K10MM

W

0,413

Celkem v k.ú.

Z43PM

Celkový
zábor

Kód
BPEJ

0,019

84067
97543

21,286
SV

1,351

Třída
ochrany

V zastavěném
území (ZÚ)

0
0,013
V.
0,006
Bez nároku na odnětí
85041
V.
0,023
87543
V.
0,035
Bez nároku na odnětí
Bez nároku na odnětí
85041
V.
0,034
85041
V.
97543
V.
0,094
97543
V.
0,564
84067
0
0,119
97543
V.
0,068
84067
0
0,101
97543
V.
0,043
97543
V.
0,219
23
0
85041
V.
94067
V.
29
0
85500
II.
87201
V.
84067
0
0,100
97543
V.
0,313
6,507
k.ú. Podlesí - město
93634
IV.
97541
V.
-

Mimo
zastavěné území
(ZÚ)
1,390
-

0,023
0,313
2,000
1,370
0,122
0,566
0,008
14,779
0,148
1,203
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Označení
vymezené
plochy
Z84PM

Kód
stanoveného
využití
OV

Celkový
zábor

Kód
BPEJ

Třída
ochrany

V zastavěném
území (ZÚ)

0,506

Z89PM

OM

1,154

Z108PM

DS

0,031

Z109PM

DS

0,025

K4PM

OS1

3,164

K19PM

W

0,170

K20PM

W

0,246

23
94078
93651
93654
97541
95011
97541
93654
97541
23
95011
93651
94078
97541
93631
97541
29
97541

0
V.
IV.
V.
V.
II.
V.
V.
V.
0
II.
IV.
V.
V.
II.
V.
0
V.

6,647

0,431
0,075
0,506

Mimo
zastavěné území
(ZÚ)
1,058
0,028
0,068
0,014
0,017
0,015
0,010
0,067
0,044
0,183
0,660
2,210
0,120
0,050
0,010
0,236
6,141

k.ú. Sklené u Malé Moravy
94089
V.
97543
V.
0,394
23
0
97543
V.
0,635
23
0
94067
V.
94089
V.
97543
V.

0,122
0,272
-

0,282
0,285
-0,065
0,122
0,184
0,264

Celkem v k.ú.

Z1SK

SV

Z2SK

SV

Z3SK

SV

0,567

99

Územní plán Malá Morava – Odůvodnění

Označení
vymezené
plochy
Z4SK
Z5SK
Z6SK
Z7SK
Z8SK
Z48SK

Kód
stanoveného
využití
SV
SV
SV
SV
SV
SV

Celkový
zábor

Kód
BPEJ

Třída
ochrany

V zastavěném
území (ZÚ)

0,114
0,072
0,259
1,191
0,184
0,258

Z49SK

RI

0,452

Z50SK

RI

0,109

Z51SK

RI

0,477

Z52SK
Z53SK

RI
RI

0,103
0,133

Z54SK

RI

0,173

Z55SK

RI

0,162

Z56SK

RI

0,082

Z57SK

RI

0,356

Z85SK

OM

0,087

93644
97543
97543
93644
93644
85041
97543
94068
97543
93644
94089
93644
94089
97543
97543
94067
97543
94067
97543
85041
97543
94067
97543
29
94067
97543
94067
97543

IV.
V.
V.
IV.
IV.
V.
V.
V.
V.
IV.
V.
IV.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
0
V.
V.
V.
V.

0,114
0,072
0,259
0,104
0,184
0,235
0,023
0,436
0,016
0,012
0,097
0,003
0,463
0,011
0,103
0,115
0,018
0,002
0,160
0,029
0,053
0,008
0,015
-

Mimo
zastavěné území
(ZÚ)
1,087
0,169
0,004
0,196
0,137
0,052
0,035
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Označení
vymezené
plochy
Z92SK

Kód
stanoveného
využití
DS

Celkový
zábor

Kód
BPEJ

Třída
ochrany

V zastavěném
území (ZÚ)

0,167

Z93SK
Z119SK

DS
PV

0,025
0,359

Z120SK
K1SK

PV
OS1

0,211
1,254

K23SK
K24SK

NS
NS

0,566
0,300

23
97543
97543
23
94068
94089
97543
97543
94067
94089
97543
85041
97543

0
V.
V.
0
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.

0,018
0,149
0,025
0,147
0,003
0,041
0,168
0,035
3,512

Mimo
zastavěné území
(ZÚ)
0,176
0,637
0,617
0,566
0,254
0,046
5,178

k.ú. Vlaské
23
84078
23
83424
84068
84078
23
84078

0
V.
0
III.
0
V.
0
V.

0,028
0,133
0,161

0,073
2,578
0,168
1,041
0,005
0,035
3,900

0,189
0,244

0,603
1,659

Celkem v k.ú.

8,690

Z80VL

RI

0,161

Z81VL

RH

3,860

Z107VL

DS

0,040

Celkem v k.ú.

Z22VO
Z26VO
Z27VO

4,061
SV
SV
SV

0,603
0,189
1,903

k.ú. Vojtíškov
83444
V.
83444
V.
83441
IV
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Označení
vymezené
plochy
Z28VO
Z29VO
Z30VO
Z31VO

Kód
stanoveného
využití
SV
SV
SV
SV

Celkový
zábor

Kód
BPEJ

Třída
ochrany

V zastavěném
území (ZÚ)

0,068
0,654
0,142
1,111

Z32VO

SV

0,384

Z33VO
Z69VO
Z70VO

SV
RI
RI

0,875
0,050
0,150

Z71VO

RI

0,626

Z72VO
Z73VO

RI
RI

0,338
0,523

Z76 VO

RI

0,544

Z99VO

DS

0,605

Z100VO

DS

0,052

Z101VO
Z115VO
Z116VO

DS
TI
TI

0,018
0,038
0,107

83444
83444
83444
83444
87541
83441
83444
83444
84089
83444
94068
83441
83444
83444
29
83444
83424
83441
83444
29
83441
83444
83441
83444
85800
83444
83444
87541

V.
V.
V.
V.
V.
IV.
V.
V.
V.
V.
V.
IV.
V.
V.
0
V.
III.
IV.
V.
0
IV.
V.
IV.
V.
II.
V.
V.
V.

0,068
0,180
1,099
0,012
0,143
0,089
0,061
0,020
0,029
0,494
0,019
0,033
0,082
0,025

Mimo
zastavěné území
(ZÚ)
0,474
0,142
0,003
0,381
0,732
0,050
0,112
0,494
0,338
0,510
0,003
0,031
0,027
0,383
0,195
0,018
0,038
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Označení
vymezené
plochy
Z117VO

Kód
stanoveného
využití
TI

Celkový
zábor

Kód
BPEJ

Třída
ochrany

V zastavěném
území (ZÚ)

0,050

K12VO

W

0,181

K25VO

NS

0,027
9,238

83444
87541
29
83441
83444
85800

V.
V.
V.
IV.
V.
II.

0,001
0,049
2,837

Mimo
zastavěné území
(ZÚ)
0,054
0,109
0,018
0,027
6,401

Z62VY

RI

0,220

Z63VY
Z64VY
Z65VY
Z66VY

RI
RI
RI
RI

0,184
0,211
0,737
1,877

Z67VY

RI

0,767

Z87VY
Z88VY
Z98VY

OM
OM
DS

0,106
0,232
0,307

Z124VY

PV

0,369

Z125VY

PV

0,198

0,010
0,184
0,320
0,447
0,266
0,103
0,197

0,001
0,209
0,211
0,737
1,152
0,546
0,179
0,106
0,232
0,042
0,203
0,006
0,048
0,008
-

Celkem v k.ú.

k.ú. Vysoká u Malé Moravy
29
0
83421
I.
83421
I.
83421
I.
83421
I.
83421
I.
83424
III.
84089
V.
83421
I.
87541
V.
83421
I.
83421
I.
29
0
83421
I.
83424
III.
83444
V.
87541
V.
83421
I.
87541
V.
83421
I.
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Označení
vymezené
plochy

Kód
stanoveného
využití

Celkový
zábor

K5VY

VZ

7,696

K11VY

W

0,389

Celkem v k.ú.

Kód
BPEJ

Třída
ochrany

V zastavěném
území (ZÚ)

87541
29
83444
84068
83421
87541

V.
0
V.
0
I.
V.

0,001
1,528

13,293

Z40VP

SV

0,072

Z41VP
Z42VP
Z79/1VP

SV
SV
RI

0,103
1,152
2,245

Z79/2VP
Z90VP

RI
OS

2,249
0,619

Z91VP

VS

0,925

Z102VP

DS

0,061

Z103VP

DS

0,059

Z104VP

DS

0,062

k.ú. Vysoký Potok
83424
III.
83444
V.
85800
II.
95051
IV.
93651
IV.
23
0
29
0
83424
III.
87769
V.
83444
V.
83451
IV.
87769
V.
93654
V.
94089
V.
97541
V.
94089
V.
97541
V.
93654
V.
95051
IV.
95051
IV.

0,103
0,075
0,091
-

Mimo
zastavěné území
(ZÚ)
0,012
0,123
7,561
0,132
0,257
11,765
0,018
0,008
0,046
1,152
0,015
0,076
1,951
0,203
2,249
0,043
0,576
0,038
0,712
0,009
0,036
0,025
0,037
0,022
0,062
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Označení
vymezené
plochy
Z105VP
K6VP
K7VP
K8VP

Kód
stanoveného
využití
DS
VZ
VZ
VZ

Celkový
zábor

Kód
BPEJ

0,156
0,637
1,699
8,587

K15VP

W

1,939

K16VP

W

0,033

95051
83451
83424
23
29
83424
84068
84078
83424
94078
94089
97541
29
83756

K17VP
K18VP

W
W

0,527

Celkem v k.ú.

21,125

Z34ZP
Z35ZP
Z36ZP

SV
SV
SV

0,997
0,568
1,664

Z37ZP

SV

0,994

Z38ZP

SV

0,186

Třída
ochrany

V zastavěném
území (ZÚ)

IV.
IV.
III.
0
0
III.
0
V.
III.
0,065
V.
0,103
V.
0,244
V.
1,527
0
0,021
V.
0,012
Bez nároku na odnětí
83444
V.
97541
V.
2,241
k.ú. Zlatý Potok
83451
IV.
93651
IV.
93651
IV.
93654
V.
29
0
93651
IV.
93654
V.
29
0
93654
V.
-

Mimo
zastavěné území
(ZÚ)
0,156
0,637
1,699
0,034
0,238
6,814
0,463
1,038
0,026
0,501
18,884
0,997
0,568
0,205
1,459
0,070
0,643
0,281
0,007
0,179
105

Územní plán Malá Morava – Odůvodnění

Označení
vymezené
plochy
Z39ZP
Z77ZP
Z78ZP
K13ZP

Kód
stanoveného
využití
SV
RI
RI
W

Celkový
zábor

Kód
BPEJ

Třída
ochrany

V zastavěném
území (ZÚ)

0,077
0,293
0,291
1,249

K14ZP

W

0,062

K26ZP
K27ZP

NS
NS

0,110
0,068
6,559

29
83451
93651
29
83431
29
84077
85011
87769
93654
93651

0
IV.
IV.
0
II.
0
V.
IV.
V.
V.
IV.

-

Celkem v k.ú.

Mimo
zastavěné území
(ZÚ)
0,077
0,293
0,291
0,565
0,684
0,007
0,001
0,020
0,034
0,110
0,068
6,559

Tabulka č. 1.1. Předpokládaný zábor ZPF (v hektarech) – přehledka po katastrech
Katastrální území Celkový zábor
Křivá Voda
2,542
Malá Morava
21,286
Podlesí - město
6,647
Sklené u Malé Moravy
8,690
Vlaské
4,0861
Vojtíškov
9,238
Vysoká u Malé Moravy
13,293
Vysoký Potok
21,125
Zlatý Potok
6,559
Celkem
93,441

V zastavěném území Mimo zastavěné území
1,567
0,975
6,507
14,779
0,506
6,141
3,512
5,178
0,1861
3,900
2,837
6,401
1,528
11,765
2,241
18,884
0
6,559
18,859
74,582
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Tabulka č. 2 Předpokládaný zábor PUPFL (v hektarech)
Označení
vymezené
plochy

Kód
stanoveného
využití

K21KV

W

Celkem v k.ú.

Omezení hospodaření na PUPFL

Zábor PUPFL
Celkem

Trvalý
k.ú. Křivá Voda

Dočasný

Celkem

Trvalé

Dočasné

0,045
0,045

0,045
0,045

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

k.ú. Malá Morava

Z126MM
K2MM
K22MM

PV
OS1
NZ

Celkem v k.ú.

1,351
0,001
0,100
1,452

1,351
0,001
0,100
1,452
k.ú. Vlaské

Z81VL
Z106VL

RH
DS

Celkem v k.ú.

0,309
0,216
0,525

0,309
0,216
0,525
k.ú. Vojtíškov

K3VO

OS1
Celkem v k.ú.

0,660
0,660

0,660
0,660
k.ú. Vysoká u Malé Moravy

Z98VY

DS

Celkem v k.ú.

0,126
0,126

0,126
0,126
k.ú. Zlatý Potok

K14ZP

W

Celkem v k.ú.
CELKEM PUPFL

0,017
0,017
2,825

0,017
0,017
2,825
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Seznam zkratek a symbolů

AOP
ATS
BPEJ
ČEZ,a.s.
ČHMÚ
ČHP
ČKAIT
ČOV
ČSÚ
ČR
ČSN
ČSR
ČÚZAK
DN
el.
EVL
GIS
ha
CHOPAV
KES
KPÚ
k.ú.
kV
kVA
LBC
LBK
MO
MVE
MZe
MŽP
Natura 2000
NBC
NN
NPR
ORP
PO
PRVK Ok
PUPFL
PÚR ČR
PVC
RBC
RBK

asociace obranného průmyslu
automatická tlaková stanice
bonitová půdně ekologická jednotka
České energetické závody,a.s.
Český hydrometeorologický ústav
číslo hydrologického pořadí
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
čistírna odpadních vod
Český statistický úřad
Česká republika
česká státní norma
Československá republika
Český úřad zeměměřičský a katastrální
diametr nominál
elektrický
evropsky významná lokalita
geografický informační systém
hektar
chráněná oblast přirozené akumulace vod
koeficient ekologické stability
komplexní pozemkové úpravy
katastrální území
kilovolt
kilovoltampér
místní biocentrum
místní biokoridor
ministerstvo obrany
malá vodní elektrárna
ministerstvo zemědělství
ministerstvo životního prostředí
soustava chráněných území evropského významu
nadmístní biocentrum
nízké napětí
Národní přírodní rezervace Králický Sněžník
obec s rozšířenou působností
ptačí oblast
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje
pozemky určené k plnění funkce lesa
Politika územního rozvoje České republiky
polyvinylchlorid
regionální biocentrum
regionální biokoridor
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RD
RKS
rr
RURÚ
RZP
Sb.
SLDB
SOB3
SŠ
TJ
TR
TS
TTP
TV
ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚSES
ÚSKP
VKP
VN
VPO
VVN
ZPF
ZÚ
ZÚR OK

rodinný dům
radiokomunikační středisko
radioreléová trasa
rozbor udržitelného rozvoje území
rychlá záchranná pomoc
sbírka
sčítání lidu, domů a bytů
Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník
střední škola
tělovýchovná jednota
transformovna 110/35 kV
elektrická stanice pro transformaci VN/NN
trvalý travní porost
televizní
Územně analytické podklady pro území správního obvodu obce
s rozšířenou působností Šumperk, 2010
územní plán
územně plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
ústřední seznam kulturních památek
významný krajinný prvek
vysoké napětí
veřejně prospěšná opatření
velmi vysoké napětí
zemědělský půdní fond
zastavěné území
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje
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