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I.1.a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 
ÚP Kopřivná vymezuje v k.ú. Kopřivná a v k.ú. Lužná u Hanušovic hranice ZÚ dle 

stavu ke dni 25. 6. 2015. 

ZÚ je vymezeno ve výkresech grafické části ÚP: 

I.2.a.  Výkres základního členění území     1 : 5 000, 

I.2.b. Hlavní výkres        1 : 5 000. 

   

I.1.b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRAN Y A ROZVOJE 
JEHO HODNOT 

 
ÚP stanovuje koncepci rozvoje území obce založenou na vyváženém rozvoji všech 

jejích částí v krajině lesopolní a krajině lesní při respektování limitů využití území a při 
ochraně hodnot v území existujících. 

Pro zachování charakteristik krajinného celku Hanušovické údolí a posilování 
ekologické stability území – tedy pro ochranu a rozvoj přírodních hodnot – ÚP stanovuje 
koncepci uspořádání krajiny spočívající v respektování vymezených stabilizovaných ploch 
nezastavěného území a také naplňování vymezených ploch změn v krajině, včetně koncepce 
ÚSES.  

Pro zachování sídelní struktury území obce a urbanistické kompozice obou jejích částí 
a zkvalitňování podmínek pro životní prostředí a hospodářský rozvoj – tedy pro ochranu a 
rozvoj kulturních a civilizačních hodnot – se stanovuje urbanistická koncepce spočívající 
v respektování stabilizovaných ploch v ZÚ a v naplňování vymezených zastavitelných ploch 
na ZÚ přímo navazujících.  

Respektováním stanovené koncepce rozvoje území obce bude stabilizován 
a podpořen současný význam a funkce obce ve struktuře osídlení kraje v rámci Specifické 
oblasti Jeseníky – Králický Sněžník SOB3. 

 
I.1.c) URBANISTICKÁ KONCEPCE V ČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Ě, VYMEZENÍ 
PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ A 
VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZM ĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

 

URBANISTICKÁ KONCEPCE V ČETNĚ VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Historicky vzniklá sídelní struktura území obce a urbanistická kompozice jejích sídel je 
v ÚP zachována a dále rozvíjena zejména funkcemi bydlení, rekreace, občanského vybavení, 
výroby, dopravní a technické infrastruktury, a to jak v rámci samostatně vymezených ploch 
daného způsobu využití, tak v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, ve kterých 
to připouštějí jejich podmínky využití. 

ÚP vymezuje zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech – venkovské v obou 
k.ú., včetně ploch změn, které doplňují ZÚ nebo na něj navazují. 
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ÚP stabilizuje současné plochy smíšené obytné – venkovské (SV) a vymezuje 
zastavitelné plochy (v obou k.ú.), včetně ploch územních rezerv (v k.ú. Kopřivná), které 
doplňují ZÚ nebo na něj navazují. 

ÚP stabilizuje současné plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV), 
tělovýchovná a sportovní zařízení (OS), a hřbitovy (OH) a vymezuje zastavitelné plochy 
občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední, tělovýchovná a sportovní zařízení, 
včetně ploch změn. 

ÚP vymezuje zastavitelné plochy veřejných prostranství  – veřejná zeleň (ZV) a ploch 
zeleně – ochranné a izolační (ZO). 

ÚP stabilizuje současné plochy smíšené výrobní (VS) včetně ploch změn v k.ú. 
Kopřivná. 

Urbanistickou koncepci dotváří stabilizovaná dopravní infrastruktura – silniční (DS), 
drážní (DZ) a technická infrastruktura (TI). ÚP vymezuje zastavitelné plochy DS (v obou k.ú.) 
a TI (v k.ú. Kopřivná) včetně ploch změn s cílem uspokojení místních i nadmístních zájmů v 
území a zabezpečení jeho udržitelného rozvoje. 

Celkovou urbanistickou koncepci dotvářejí stabilizované plochy vodní a 
vodohospodářské (W), plochy zemědělské (NZ), plochy lesní (NL) a plochy smíšené 
nezastavěného území (NS). V rámci ploch změn v krajině vymezuje ÚP (v obou k.ú.) plochu 
lesní (NL).  

Systém sídelní zeleně tvoří kvalitní plochy současné vzrostlé zeleně zastoupené 
v rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití v ZÚ a samostatně vymezené plochy 
zeleně – přírodního charakteru (ZP). Je rozvíjen samostatně vymezenými plochami veřejných 
prostranství – veřejné zeleně (ZV) a plochami zeleně – přírodního charakteru (ZP) a plochami 
zeleně – ochranné a izolační (ZO). Jeho rozvoj se připouští jak v ZÚ, tak ve vymezených 
plochách změn. 

 
 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

ÚP vymezuje následující zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití. 

 
Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) 

k.ú. Kopřivná   Z1 – Z3  
k.ú. Lužná u Hanušovic Z4 
 

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

k.ú. Kopřivná     Z5 – Z20  
k.ú. Lužná u Hanušovic Z21 – Z23 
 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) 

k.ú. Lužná u Hanušovic Z24 – Z27 
 

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

k.ú. Kopřivná   Z28 
 

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) 

k.ú. Kopřivná   Z29 – Z33  
k.ú. Lužná u Hanušovic Z34 
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Plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP) 

k.ú. Kopřivná   Z35 – Z42 

k.ú. Lužná u Hanušovic Z43, Z44 
  

Plochy zeleně – ochranná a izolační (ZO) 

k.ú. Kopřivná   Z45 
 

Plochy smíšené výrobní (VS) 

k.ú. Kopřivná   Z46 
 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) 

k.ú. Kopřivná   Z47 – Z50  
k.ú. Lužná u Hanušovic Z51 
 

Plochy technické infrastruktury (TI) 

k.ú. Kopřivná   Z52, Z53  
 
 
 
VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

ÚP vymezuje následující plochu přestavby pro využití: 
 

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

k.ú. Kopřivná     P1  
 
 
VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO 
VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

ÚP vymezuje následující plochy územních rezerv pro stanovené možné budoucí 
využití: 

 
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

k.ú. Kopřivná   R1, R3 
 
ÚP stanovuje tyto podmínky pro prověření jejich budoucího využití: 

-  prokázání potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch SV,  
- přínos pro udržitelný rozvoj území,   
- koordinace s limity využití území a jeho hodnotami. 

 
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ 
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, 
STANOVENÍM PODMÍNEK PRO JEJÍ PO ŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO 
VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

ÚP vymezuje v k.ú. Kopřivná plochu Z3, ve které je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie s těmito podmínkami pro její pořízení: 
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- upřesnění urbanistické koncepce, především ve vazbě na stabilizované plochy v okolí 
se zohledněním předpokládaného vývoje (plocha P1),  

- návrh dopravního systému území a jeho napojení na organismus obce,  
- prověření napojení na systém veřejné technické infrastruktury, 
- návrh veřejných prostranství alespoň v nezbytném rozsahu, 
- návrh ploch zeleně ve vazbě na systém sídelní zeleně, 
- koordinace navrhované funkce s požadavky na ochranu kulturních, přírodních 

a civilizačních hodnot (les, technická infrastruktura),  
- návrh základních prvků prostorové a architektonické regulace. 
 

Pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje lhůta 
5 let od dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy Územní plán Kopřivná. 
 
 

I.1.d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO 
JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 

SILNIČNÍ DOPRAVA   

ÚP respektuje současné vedení silnic II/446 a III/44640, stejně jako současné vedení 
ostatních pozemních komunikací, tvořících základní dopravní obslužný systém obce a 
zajišťujících vzájemné propojení částí obce po stabilizovaných plochách dopravní 
infrastruktury – silniční (DS). 

ÚP vymezuje plochu dopravní infrastruktury – silniční (DS) Z47 pro situování 
dopravního vybavení – parkoviště a plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) Z48 – Z51 
pro vedení ostatních pozemních komunikací pro zpřístupnění vymezených zastavitelných 
ploch. 

ÚP připouští další rozvoj silniční dopravy v rámci ploch s rozdílným způsobem využití 
s cílem zkvalitnění dopravní dostupnosti a prostupnosti území. 

 

DRÁŽNÍ DOPRAVA  

 ÚP respektuje současné vedení železniční tratě č. 292 Šumperk – Krnov kategorie 
dráhy celostátní po stabilizovaných plochách dopravní infrastruktury – drážní (DZ). 

 ÚP připouští rozvoj drážní dopravy v rámci okolních ploch s rozdílným způsobem 
využití v souladu s podmínkami jejich využití s cílem optimalizace této tratě. 

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

  
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  

 Část Kopřivná bude i nadále zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu 
napojeného na vodní zdroje situované v jižní části řešeného území. Vodovodní síť je 
respektována. Pro zkvalitnění vodovodního systému ÚP vymezuje plochu Z53 (TI). 

 Část Lužná bude i nadále zásobována pitnou vodou individuálně z vlastních studní. 

 ÚP připouští rozvoj vodovodu v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s 
podmínkami jejich využití s cílem zásobování většiny zájemců o napojení. 
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ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

 V části Kopřivná budou odpadní vody zneškodňovány individuálně do doby realizace 
kanalizačního systému včetně ČOV. Pro její umístění ÚP vymezuje plochu Z52 (TI). 

 V části Lužná budou odpadní vody zneškodňovány i nadále individuálně. 

 ÚP připouští rozvoj kanalizace v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu 
s podmínkami jejich využití s cílem napojení většiny zdrojů odpadních vod. 

 

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ  

ÚP respektuje systém zásobování řešeného území elektrickou energií, které je 
realizováno systémem 22 kV, výkonově zajištěným z TR 110/22 kV Hanušovice, stejně jako 
stabilizované výrobny elektřiny a stabilizované nadzemní el. vedení 2x110 kV Šumperk – 
Hanušovice č. 5601 a č. 5602. 

ÚP připouští jeho rozvoj v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu 
s podmínkami jejich využití s cílem zásobování všech zájemců o napojení. 

 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM  

ÚP připouští plynofikaci v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu 
s podmínkami jejich využití s cílem zajištění ekologického zdroje energie. 

  

TELEKOMUNIKACE  

ÚP respektuje současný systém a připouští jeho rozvoj v rámci ploch s rozdílným 
způsobem využití.  

 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  

 ÚP respektuje současný systém a připouští jeho rozvoj v rámci ploch s rozdílným 
způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití. 
 
 
OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

 ÚP respektuje samostatně vymezené plochy pro občanské vybavení – veřejnou 
infrastrukturu (OV), tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) a hřbitovy (OH).  

 ÚP vymezuje pro rozvoj OS plochu Z28 (k.ú. Kopřivná). 

 ÚP dále respektuje občanské vybavení, jež je součástí ploch smíšených obytných – 
venkovských (SV), které jsou stabilizované. Další  rozvoj ÚP připouští jak v rámci těchto 
ploch, tak v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s podmínkami 
jejich využití. 

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
    

ÚP respektuje stabilizované prostory přístupné každému bez omezení, sloužící 
obecnému užívání. 

ÚP připouští jejich rozvoj v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití 
v souladu s podmínkami jejich využití. 
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Samostatně ÚP vymezuje plochy veřejné zeleně Z29 – Z33 (ZV) v k.ú. Kopřivná a Z34 
(ZV) v k.ú. Lužná u Hanušovic. 

  

I.1.e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY V ČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 
A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIERO ZNÍ 
OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK 
NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 

 

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY V ČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ 

ÚP v nezastavěném území vymezuje následující typy stabilizovaných ploch 
s rozdílným způsobem využití, a to jak ploch stabilizovaných, tak ploch změn v krajině. 

 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) 

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru. 
 

 Plochy dopravní infrastruktury – drážní (DZ) 

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru.  
 

Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru. 
 

Plochy zemědělské (NZ) 

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru, které nejsou určeny pro jiný 
způsob využití. 
 

Plochy lesní (NL) 

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru, které nejsou určeny pro jiný 
způsob využití, a vymezuje plochy změn v krajině K2 – K11 (v k.ú. Lužná u Hanušovic), K12 – 
K18 (v k.ú. Kopřivná). 

 

Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru, které nejsou určeny pro jiný 
způsob využití. 

 

Tyto typy ploch budou využívány v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole I.1.f) 
tohoto ÚP. 

 
 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

ÚP vymezuje prvky ÚSES – nadregionální biocentrum NRBC 64 Raškov a místní 
biocentra LBC 140, LBC 396 a LBC K01, nadregionální biokoridor K 91 a místní biokoridory 
LBK 134, LBK 270, LBK 282, LBK 287, LBK 290. Všechna biocentra jsou funkční. Funkčnost 
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částí místních biokoridorů LBK 134 a LBK 282 je třeba zajistit. Ostatní biokoridory jsou 
funkční.  

Na plochách prvků ÚSES a v jejich blízkosti je nutné vyloučit činnosti, které by mohly 
vést k trvalému ochuzení druhové bohatosti, ke snížení ekologické stability a narušení 
funkčnosti. Při výsadbě a obnově prvků ÚSES používat výhradně původní druhy rostlin 
odpovídající stanovištním podmínkám. 

 
 

PROSTUPNOST KRAJINY 

Dopravní prostupnost  

Pro účel dopravní prostupnosti bude nadále využívána síť pozemních komunikací, 
která je akceptována jako samostatně vymezené plochy DS, včetně stabilizovaných ploch 
dráhy, samostatně vymezených jako plochy DZ. ÚP připouští zvyšování prostupnosti krajiny 
dalším rozšiřováním a obnovou cestní sítě.  

ÚP připouští dotvoření současného systému nemotorové dopravy v rámci všech ploch 
s rozdílným způsobem využití, vyjma ploch OH, VS a TI. 

 
Biologická prostupnost  

Biologická prostupnost území je omezená. ÚP pro její zlepšování vymezuje prvky 
ÚSES s potřebou zajištění jejich plné funkčnosti a připouští doplňování krajinné zeleně 
a zlepšování migračních podmínek v tocích. 

 
 
 

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

ÚP připouští opatření tohoto charakteru v celém území obce. 
 
 

OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

ÚP připouští opatření tohoto charakteru v celém území obce. 
 
 
REKREACE 

ÚP plochy tohoto charakteru samostatně nevymezuje, ale respektuje rekreaci, která  
se v obci vyskytuje v rámci ploch smíšených obytných – venkovských. Pro podporu rozvoje 
rekreace a cestovního ruchu lze využívat ploch s rozdílným způsobem využití v souladu 
s podmínkami jejich využití. 

 

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

ÚP nevymezuje plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin. 
 
 
 

CIVILNÍ OCHRANA A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ, OBRANA A BEZ PEČNOST 
STÁTU 

ÚP respektuje současný systém civilní ochrany obyvatelstva a havarijního plánování, 
stejně jako zájmy obrany a bezpečnosti státu v oblasti dopravní a technické infrastruktury. 



Územní plán Kopřivná  

      12 

I.1.f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍ LNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), 
POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, P ŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOU ČENO 
UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ 
V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POP ŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY 
KRAJINNÉHO RÁZU  

 
ÚP respektuje současné členění území obce na stabilizované plochy s rozdílným 

způsobem využití pokrývající celé řešené území, které dotváří vymezením ploch změn 
(zastavitelných ploch, plochy přestavby a ploch změn v krajině) a ploch územních rezerv. 

ÚP vymezuje tyto typy ploch s rozdílným způsobem využití: 

- plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV), 
- plochy smíšené obytné – venkovské (SV), 
- 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 – hřbitovy (OH), 
- plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV), 
- plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP), 
- plochy zeleně – ochranná a izolační (ZO), 
- plochy smíšené výrobní (VS), 
- plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS), 
- plochy dopravní infrastruktury – drážní (DZ), 
- plochy technické infrastruktury (TI), 
- plochy vodní a vodohospodářské (W), 
- plochy zemědělské (NZ), 
- plochy lesní (NL), 
- plochy smíšené nezastavěného území (NS). 

 
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 (návrhové – kde je navržena budoucí změna využití – Z = 

zastavitelná plocha, P = plocha přestavby, – K = plocha změny v krajině), 
- plochy územních rezerv (kde je navržena ochrana pro možný budoucí způsob 

využití – R). 
 
 

ÚP stanovuje pro využití ploch s rozdílným způsobem využití tyto podmínky: 

Plochy bydlení  –  v rodinných domech – venkovské (BV) 
Hlavní využití:  

- bydlení v rodinných domech. 
Přípustné využití:  

- občanské vybavení (veřejná infrastruktura), 
- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura,  
- nemotorová doprava, 
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- vodohospodářské využití, 
- zemědělské využití. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo přípustným využitím.  
Podmíněně přípustné využití: 

- bydlení v plochách sousedících se silnicí ll. třídy za podmínky, že 
budou dodrženy hygienické limity hluku z provozu na této silnici. 

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 
Hlavní využití: 

- bydlení, 
- rodinná rekreace, 
- občanské vybavení (kromě obchodního prodeje nad 200 m2 

prodejní plochy a hřbitova). 
Přípustné využití: 

- výroba a skladování, 
- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití, 
- zemědělské využití. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- bydlení v plochách sousedících se silnicí ll. třídy za podmínky, že 
budou dodrženy hygienické limity hluku z provozu na této silnici. 

Plochy ob čanského vybavení – ve řejná infrastruktura (OV) 
Hlavní využití: 

- občanské vybavení (vzdělávání a výchova, péče o rodinu, kultura, 
tělovýchova a sport, veřejná správa, ochrana obyvatelstva, věda a 
výzkum).  

Přípustné využití: 
- občanské vybavení (stravování, ubytování), 
- bydlení, 
- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Plochy ob čanského vybavení – komer ční zařízení (OM) 
Hlavní využití: 

- občanské vybavení (obchodní prodej vyjma volného skladování, 
ubytování, stravování, služby). 

   Přípustné využití: 
- občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče o 

rodinu, zdravotní služby, kultura, tělovýchova a sport, veřejná 
správa, ochrana obyvatelstva, věda a výzkum),  
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- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití, 
- zemědělské využití. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Plochy ob čanského vybavení – t ělovýchovná a sportovní za řízení (OS) 
Hlavní využití: 

- občanské vybavení (tělovýchova a sport). 
Přípustné využití: 

- občanské vybavení (kultura, ochrana obyvatelstva, stravování, 
ubytování, služby), 

- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití, 
- zemědělské využití. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Plochy ob čanského vybavení – h řbitovy (OH) 
Hlavní využití: 

- občanské vybavení (veřejné pohřebiště). 
Přípustné využití: 

- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň (veřejná zeleň), 
- technická infrastruktura. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím. 
  Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Plochy ve řejných prostranství – ve řejná zeleň (ZV) 
Hlavní využití:  

- sídelní zeleň (veřejná zeleň). 
Přípustné využití: 

- občanské vybavení (stravování, tělovýchova a sport), 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
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Plochy zelen ě – přírodního charakteru (ZP) 
Hlavní využití:  

- sídelní zeleň (přírodní). 
Přípustné využití: 

- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň), 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití, 
- ÚSES. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Plochy zelen ě – ochranná a izola ční (ZO) 
Hlavní využití:   

- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň). 
Přípustné využití: 

- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití.  

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

 
 

Plochy smíšené výrobní (VS) 
Hlavní využití: 

- výroba a skladování,  
- občanské vybavení (vyjma obchodního prodeje nad 200 m2 

prodejní plochy a hřbitova). 
Přípustné využití: 

- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň), 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- vodohospodářské využití. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Plochy dopravní infrastruktury – silni ční (DS)  

  Hlavní využití:  
- silniční doprava, 
- nemotorová doprava. 

Přípustné využití:  
- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň, krajinná zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím. 
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Podmíněně přípustné využití: 
- není stanoveno. 

Plochy dopravní infrastruktury – drážní (DZ)  
Hlavní využití:   

- drážní doprava. 
Přípustné využití:  

- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň, krajinná zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo 

přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
 

Plochy technické infrastruktury (TI) 
Hlavní využití:  

- technická infrastruktura. 
Přípustné využití: 

- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň), 
- dopravní a technická infrastruktura. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím.  
Podmíněně přípustné využití: 

- není uvedeno. 

 
Plochy vodní a vodohospodá řské (W)  
  Hlavní využití:  

- vodohospodářské využití. 
Přípustné využití: 

- sídelní zeleň, krajinná zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- ÚSES. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

 

Plochy zem ědělské (NZ) 
  Hlavní využití: 

- zemědělské využití. 
Přípustné využití: 

- sídelní zeleň, krajinná zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití,  
- ÚSES. 
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Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním, 

přípustným nebo podmíněně přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- pěstování rychle rostoucích rostlin pro energetické účely 
a zalesnění pod podmínkou, že jde o plochy prokazatelně 
nevhodné pro zemědělské využití, 

- oplocení či ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely pod 
podmínkou, že výrazně neztíží prostupnost krajiny. 

Plochy lesní (NL) 
  Hlavní využití: 

- hospodaření v lesích, 
- obecné užívání lesa. 

Přípustné využití: 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití,  
- ÚSES. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním, 

přípustným nebo podmíněně přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- oplocení či ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely pod 
podmínkou, že výrazně neztíží prostupnost krajiny. 

Plochy smíšené nezastav ěného území (NS) 
Hlavní využití: 

- krajinná zeleň, 
- vodohospodářské využití. 

Přípustné využití: 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- hospodaření v lesích, obecné užívání lesa, 
- ÚSES. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním, 

přípustným nebo podmíněně přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- oplocení či ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely pod 
podmínkou, že výrazně neztíží prostupnost krajiny. 

 
Stanovení ploch, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření 

pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona: 

Ve všech plochách v nezastavěném území ÚP vylučuje umísťování staveb, zařízení 
a jiných opatření pro těžbu nerostů. 

 
Na podporu stanovené urbanistické koncepce, koncepce uspořádání krajiny a pro 

podporu ochrany a rozvoje hodnot území ÚP stanovuje tyto základní podmínky ochrany 
krajinného rázu: 

- do přípravy realizace jednotlivých záměrů zahrnout jejich začlenění do sídel a krajiny 
(jednotlivé záměry budou respektovat krajinný ráz - charakter a strukturu zástavby, 
výškovou hladinu okolní zástavby, harmonické měřítko, výhledy a průhledy) 
a navrhnout ozelenění, 



Územní plán Kopřivná  

      18 

- v plochách, které zasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, musí být objekty stavby 
umístěny ve vzdálenosti min. 30 m od tohoto okraje, 

- rozmezí výměry stavebních pozemků v plochách změn BV, SV: 1000 – 2000 m2, 
kromě ploch Z2 (BV) a Z21 (SV), ve kterých se připouští 1 stavební pozemek, 

- intenzita využití stavebních pozemků v plochách změn BV, SV: max. 40 %,  
- vedení technické infrastruktury umisťovat přednostně pod zem, 
- v ZÚ a v zastavitelných plochách včetně plochy přestavby na střechách budov 

připustit umisťování systémů využívajících sluneční energii, 
- zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně. 

 
 
I.1.g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPAT ŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A 
BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁV A 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 
 
 ÚP nevymezuje veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani plochy pro asanaci, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
  
 
I.1.h) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT P ŘEDKUPNÍ PRÁVO, 
S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, 
PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A P ŘÍPADNĚ 
DALŠÍCH ÚDAJ Ů PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

 
ÚP nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které 

lze uplatnit předkupní právo. 
 
 

I.1.i) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 
6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

 
ÚP nestanovuje žádná kompenzační opatření. 

 
 

I.1.j) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 
Textová část ÚP má celkem 9 listů.   
Grafická část ÚP obsahuje 2 výkresy: 

I.2.a.     Výkres základního členění území    1 :   5 000, 
I.2.b. Hlavní výkres    1 :   5 000. 
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II.1.a) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (ZPRACOVÁNO 
POŘIZOVATELEM)  

Práce na předmětné dokumentaci započaly na základě usnesení Zastupitelstva obce 
Kopřivná dne 7. 4. 2014, které schválilo pořízení ÚP Kopřivná pro celé správní území obce, 
které je tvořeno 2 katastrálními územími: Kopřivná a Lužná u Hanušovic. Obec uzavřela na 
základě výběrového řízení smlouvu o dílo na zpracování s firmou SURPMO, a.s. Praha, 
Projektové středisko Hradec Králové a požádala Městský úřad Šumperk, odbor 
strategického rozvoje, ÚP a investic o pořízení ÚP Kopřivná. 

Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic Městského úřadu 
Šumperk (dále jen „pořizovatel“) po vypracování návrhu zadání ÚP Kopřivná oznámil 
veřejnou vyhláškou jeho vystavení a projednání, a to od 11. 9. 2014 do 29. 9. 2014. Dne 
7.10. 2014 bylo pod č.j. KUOK 87959/2014 vydáno stanovisko k návrhu zadání ÚP Kopřivná 
se závěrem: ÚP Kopřivná je nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na 
životní prostředí. Pořizovatel ve spolupráci s projektantem zajistili zpracování vyhodnocení 
SEA k ÚP a hodnocení vlivu na soustavy Natura 2000 k ÚP. 

Zastupitelstvo obce Kopřivná po projednání a zapracování připomínek schválilo svým 
usnesením č. ZO/01/08/2015 dne 29. 4. 2015 Zadání ÚP Kopřivná.  

Společné jednání o návrhu ÚP Kopřivná a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj 
území se uskutečnilo dne 3. 12. 2015 na Městském úřadě Šumperk. Návrh ÚP byl vystaven 
po dobu 30 dnů na MěÚ Šumperk a OÚ Kopřivná, a to od 13. 11. 2015 do 14. 12. 2015. 
Došlá stanoviska a připomínky byly vyhodnoceny a zapracovány. Samostatné jednání 
proběhlo s orgánem ochrany ZPF a následně po přepracovaném návrhu ÚP bylo vydáno ze 
strany KÚOK, odboru životního prostředí a zemědělství, dne 23. 3. 2016 pod č.j. KUOK 
30064/2016, kladné stanovisko k návrhu ÚP Kopřivná. 

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 bylo vydáno 9. 3. 2016 pod č.j. KUOK 
25916/2016 viz kap. II.1.k) odůvodnění. 

Stanovisko k návrhu ÚP Kopřivná a souhlas k veřejnému projednání vydal Krajský 
úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, dne 25. 4. 2016 pod č.j. KUOK 
37794/2016. 

Oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhu ÚP bylo oznámeno veřejnou 
vyhláškou. Návrh ÚP byl vystaven po dobu 30 dnů, tj. od 15. 5. 2016 do 16. 6. 2016, ústní 
veřejné projednání s odborným výkladem projektanta se konalo dne 15. 6. 2016 od 15 hod. 
v zasedací místnosti Obecního úřadu Kopřivná. 

Návrh rozhodnutí o námitkách po veřejném projednání k návrhu ÚP Kopřivná byl 
rozeslán dne 11. 7. 2016 dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu. 
Souhlasné stanovisko krajského úřadu došlo 18. 7. 2016 pod č.j. KUOK 73771/2016. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání 
návrhu územního plánu s dotčenými orgány a sousedními obcemi ve smyslu § 50 
stavebního zákona a výsledky veřejného projednání návrhu územního plánu ve smyslu § 52 
stavebního zákona a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách zástupce veřejnosti podaných 
k návrhu územního plánu, v souladu se stanovisky dotčených orgánů. 

Územní plán byl pořizovatelem přezkoumán v souladu s ustanovením § 53 odst. 5) 
písm. a) stavebního zákona. Územní plán je zpracován v souladu s požadavky stavebního 
zákona, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění (§ 53 odst. 4) 
písm. c) stavebního zákona).  Vyhodnocení přezkoumání územního plánu je uvedeno vždy 
u každé následující jednotlivé kapitoly tohoto textu odůvodnění. 
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II.1.b) VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO RO ZVOJE 
A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM  

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY  

Z celostátního nástroje územního plánování – PÚR ČR, která byla schválena 
usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009, včetně její Aktualizace č. 1, která byla 
schválena usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, vyplývají pro pořízení ÚP Kopřivná 
obecné požadavky spočívající v naplňování priorit a konkrétní úkoly vyplývající ze zařazení 
území do rozvojové oblasti SOB 3 Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník. 
Z republikových priorit územního plánovaní pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
stanovených PÚR ČR, se v území obce uplatňují tyto:  
 
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou 
výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako 
turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a 
sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje.  V některých případech je nutná 
cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit 
celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak 
citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní 
kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku 
nedostatku lidských zásahů.  

Všechny hodnoty území jsou respektovány. Vymezením ploch změn a stanovením 
podmínek využití a prostorového uspořádání včetně podmínek ochrany krajinného rázu jsou 
rozvíjeny a posilovány.  

 
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru 
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí 
krajiny. 

Stanovením podmínek využití a vymezením příslušných ploch změn ÚP vytváří 
územní podmínky pro rozvoj primárního sektoru a stabilizuje plochy ZPF a PUPFL. 

 
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální 
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, 
jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně 
plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její 
úrovně.  

Stabilizací způsobů využití ZÚ a vymezením ploch změn ÚP předchází prostorově 
sociální segregaci. 

 
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve 
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je 
zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a 
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

Na základě veřejně projednaného schváleného Zadání je ÚP řešen komplexně 
a v souladu se SZ bude projednáván s veřejností. 
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné 
koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek. 
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 ÚP je zpracován v souladu se závěry vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj 
území, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti. 
 
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.  

ÚP stabilizuje historicky utvářenou sídelní strukturu obce a vymezením ploch změn 
vytváří předpoklady pro posílení partnerství s okolními obcemi a městem Hanušovice. 
 
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně 
využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu 
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, 
včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné 
v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných 
a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území. 

ÚP urbanistickou koncepcí navazuje na dosavadní účelné využívání území, vymezuje 
plochu přestavby pro opětovné využití části ZÚ a zastavitelné plochy vymezuje převážně 
v přímé vazbě na ZÚ. 
 
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. 
S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, 
respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, 
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, 
mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní 
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability 
a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny 
i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných 
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací 
činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky 
a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

Rozvojové záměry tohoto charakteru ÚP nevymezuje, všechny limity využití území 
jsou respektovány. Koncepce ÚSES je upřesněna a podmínky ochrany krajinného rázu jsou 
stanoveny. 
 
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci 
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění 
přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

Stanovením podmínek využití ploch v nezastavěném území a vymezením ÚSES 
přispívá ÚP k zachování a rozvoji migrační prostupnosti území. 

 
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot 
území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými 
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, 
hipo).  

ÚP umožňuje rozvoj a využití předpokladů území pro cestovní ruch a propojení 
atraktivních míst stanovením podmínek využití ploch nevylučujících realizaci staveb, zařízení 
a opatření dle § 18 odst. 5 SZ. 
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(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a 
zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky 
ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti 
nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet 
podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v 
území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

ÚP stabilizuje plochy pro dopravní infrastrukturu silniční a připouští její rozvoj, včetně 
rozvoje nemotorové dopravy téměř v celém území obce. 
  
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti 
i v budoucnosti.  

ÚP respektuje současnou technickou infrastrukturu a připouští její rozvoj v souladu 
s příslušnými oborovými koncepcemi. 
 
(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území 
energiemi. 

ÚP nevymezuje zastavitelné plochy pro umístění technologií využívajících 
obnovitelných zdrojů k výrobě elektrické energie, ale připouští jejich umisťování (systémů 
využívajících sluneční energii) na střechách budov.  

Ostatní priority nejsou pro území obce relevantní. 

Z úkolů pro územní plánování (71) vyplývajících ze zařazení území do SOB3 
Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník jsou pro obec Kopřivná relevantní: 

b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a příhraničních 
dopravních tahů, zejména na Kladsko, 

c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklotras a propojení 
systému se sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras, 

d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, 
dřevozpracujícího průmyslu a ekologického zemědělství, zejména vymezením 
vhodných území pro tyto aktivity, 

e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského 
charakteru, zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství, 

f) prověřit možnost využití rekreačního potenciálu horských masivů Jeseníků 
a Králického Sněžníku; do doby prověření je nutno zachovat stávající charakter 
a rozsah využití a limitů tohoto území. 

Splnění v ÚP: 
ad b) ÚP stabilizuje dopravní infrastrukturu na území obce a připouští její rozvoj pro 

zajištění dopravní dostupnosti území a příhraničních dopravních tahů. 
ad c) ÚP umožňuje rozvoj cestovního ruchu a nemotorové dopravy v plochách 

s rozdílným způsobem využití dle jejich příslušných podmínek využití. 
ad d) viz ad c) a ad e) 
ad e) ÚP respektuje a stabilizuje zemědělskou výrobu a vymezuje plochy 

(stabilizované) zemědělské – využitelné pro zatravňování a pastvinářství. 
ad f) viz ad c) 
 

Závěr:  ÚP je tedy v souladu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1. 
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ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Území obce Kopřivná je součástí území řešeného v ZÚR OK, které 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 od 14. 7. 2011, zařazuje řešené území do 
specifické oblasti SOB3 Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník, ze které pro území 
vyplývají zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území. 

 
Z krajských priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území lze do 

území obce na základě provedených P+R a schváleného Zadání promítnout zejména 
následující body včetně jejich naplnění v ÚP: 

 

A.1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

3. Priority v oblasti soudržnosti společenství obyvatel: 
3.2. pro územní plány obcí se v oblasti posílení sociální soudržnosti v území stanovuje 
zejména: 
3.2.1. zachovat a rozvíjet současný stav polycentrického osídlení Olomouckého kraje; 

ÚP zachovává současnou sídelní strukturu obce. 
3.2.2. vymezit plochy a koridory veřejné infrastruktury přiměřené velikosti a funkčnímu 
významu obce, a to zejména vzhledem ke stavu a očekávanému vývoji dopravní obslužnosti 
území; 

ÚP vymezuje plochy veřejné infrastruktury jak stabilizované, tak vymezuje zastavitelné 
plochy DS (Z47 – Z51) a TI (Z52,Z53), OS (Z28) a ZV (Z29 – Z34).   

 
3.2.3. plochy bydlení vymezovat s ohledem na posílení sociální soudržnosti obyvatel území, 
zejména zamezovat územní segregaci obyvatel na základě požadavků vyplývajících z 
regionálního a oborového plánování (zejména komunitního plánování); 

ÚP vymezuje plochy využitelné pro bydlení ve všech částech obce rovnoměrně. 

4. Priority v oblasti hospodářského rozvoje: 
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: 
4.7.1.2. návaznosti na vymezený nadřazený systém dopravní a technické infrastruktury; 
4.7.1.3. stanovené zásady pro ochranu přírodních a kulturních hodnot území; 
 ÚP vymezuje plochy pro podnikatelské aktivity navazující na současnou silniční síť, a 
to při zohlednění všech hodnot území. 

5. Priority v oblasti ochrany životního prostředí: 
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 tuto zásadu respektuje a v případě potřeby vymezuje plochu ZO pro ochranu ploch 
využitelných pro bydlení. 
 
5.4.1.2. v lokalitách, ve kterých nedochází ke střetu zájmů (chápe se, že umístěním nedojde 
ke střetu např. s chráněnými částmi přírody, zejména CHKO, MZCHÚ, přírodními parky, 
oblastmi NATURA 2000 a nadregionálními a regionálními skladebnými prvky ÚSES a 
ochranou krajinného rázu, ZPF I. a II. tř. ochrany), podporovat využívání větrné a vodní 
energie a netradičních zdrojů energie (např. biomasa, sluneční energie, tepelná čerpadla aj.), 
a to zejména v oblastech se zhoršenou koncentrací škodlivin v ovzduší; 
 ÚP připouští na střechách budov systémy využívající sluneční energii. 
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5.4.1.3. podporovat rozšíření plynofikace, budování skupinových VTL, případně i STL pro 
více obcí; 
 ÚP připouští plynofikaci ve všech částech obce. 
 
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 nevymezuje plochy pro zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší. 
 
5.4.1.8. podporovat provádění pozemkových úprav směřujících k ochraně půdy proti větrné 
erozi; 
 ÚP připouští protierozní opatření v celém území obce. 
  
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 připouští rozvoj vodovodu a kanalizace a vymezuje plochy pro rozvoj těchto 
systémů.  
 
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 vytváří podmínky pro realizaci ČOV vymezením plochy TI, stanovení jejích 
parametrů náleží navazujícímu řízení. 
 
5.4.2.4. při návrhu ploch pro bydlení v nízkopodlažní zástavbě z rodinných domků vyžadovat 
v místech, která nejsou napojena na obecní nebo městskou ČOV, čištění splaškových vod 
v malé domovní čistírně. Výjimečně řešit odvádění odpadních vod do jímek s jejich 
následným odvozem na ČOV, a to pouze u rozvolněné zástavby ve velkých vzdálenostech od 
nejbližší ČOV; 

ÚP připouští rozvoj kanalizace v celém území obce, do doby její realizace stanovuje 
v souladu s PRVK Ok individuální zneškodňování odpadních vod. 

 
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 vymezuje plochy především na půdách V. třídy ochrany, i když vymezuje plochy 
i na I. třídě ochrany (pro bydlení), které navazují přímo na ZÚ a v případě plochy Z11 je tato 
plocha již v platné ÚPD. Dále se jedná o plochy pro technickou infrastrukturu ve veřejném 
zájmu (ČOV), která nejde umístit do jiné lokality. 

 
5.4.3.2. podporovat ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a rovněž před negativními jevy 
způsobenými přívalovými srážkami; 

ÚP připouští protierozní opatření v celém území obce. 
 

5.4.3.4. prosazovat extenzivní principy ekologického zemědělství; 
 - viz (71) ad e) PÚR ČR výše 
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5.4.3.5. neperspektivním částem zemědělské půdy (velikostně omezených, vklíněných do 
zastavěného území či PUPFL, problematicky technicky obhospodařovatelných) navracet 
jejich ekologické funkce; 
 ÚP tyto plochy vymezuje v ZÚ pro ZP, v nezastavěném území pro NL. 
 
5.4.4. Priority v oblasti ochrany lesů: 
5.4.4.1. průběžně zlepšovat druhovou i věkovou skladbu lesů a prostorovou strukturu lesů s 
cílem blížit se postupně přírodě blízkému stavu; podporovat mimoprodukční funkce lesa; 
 - viz 5.4.3.5. výše 
 
5.4.4.2. pokračovat v postupné druhové diverzifikaci dřevin v lesích všech kategorií a v 
průběžném zlepšování prostorové struktury lesů tak, aby směřovaly k přírodě blízkému stavu; 
 ÚP respektuje současné a vymezuje nové plochy NL. 
 
5.4.4.4. podporovat mimoprodukční funkce lesů; 
 ÚP nevylučuje tyto funkce připuštěné § 18 odst. 5 SZ. 
 
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 tyto plochy nevymezuje.  
 
5.4.5.2. nepřipustit návrh nových ploch pro výstavbu zařízení pro odstraňování nebezpečných 
odpadů v CHKO, CHOPAV a v území tzv. Ramzovského nasunutí, MZCHÚ, přírodních 
parcích; 
 ÚP nevymezuje plochy tohoto charakteru. 

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 respektuje současný systém nakládání s odpady a připouští jeho rozvoj. 

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; 

ÚP stanovuje podmínky pro ochranu krajiny a jejího krajinného rázu, stanovuje 
koncepci ÚSES. 

5.4.6.2. respektovat návrh skladebných částí nadmístního ÚSES vymezených v ZÚR, 
upřesnit a stabilizovat jejich vymezení v rámci ÚP obcí a doplnit prvky lokálního ÚSES; 
 ÚP respektuje tuto zásadu v koordinaci s ÚPD sousedních obcí a města.  
 
5.4.8. Priority v oblasti ochrany veřejného zdraví pro snížení vlivů hluku na venkovní 
chráněný prostor podporovat: 
5.4.8.2. rozvoj veřejné dopravy jako alternativy dopravy individuální. 
 ÚP nebrání rozvoji silniční veřejné dopravy. 
 
 Ostatní priority nejsou pro území obce relevantní. 
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Úkoly pro územní plánování ostatních částí ZÚR OK plní ÚP takto:  
 

A.3. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ VYMEZENÝCH V POLITICE 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ DALŠÍCH SPECIFICKÝCH OBLASTÍ NADMÍSTNÍHO 
VÝZNAMU 

9. Politika územního rozvoje ČR vymezuje na území Olomouckého kraje specifickou oblast 
SOB3 (Specifická oblast Jeseníky-Králický Sněžník), jejíž součástí je mimo území obcí s 
rozšířenou působností Jeseník a Šumperk i území obcí s rozšířenou působností Králíky, 
Rýmařov a Bruntál. V této oblasti se projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje 
území, tj. významné rozdíly v územních podmínkách pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, které svým významem 
přesahují území kraje. 

13. Hospodářský rozvoj a sociální soudržnost podporovat zejména ve vymezených oblastech 
se specifickými problémy uvedenými v odst. 9 SOB3. Vytvářet zde podmínky pro: 
13.1. přiměřenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení; 
 ÚP vymezuje plochy pro bydlení v dostatečném rozsahu v návaznosti na vyhodnocení 
– viz kap. II.1.m). 

13.2. zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury; 
ÚP toto zkvalitnění připouští v celém území obce a samostatně vymezuje i 

zastavitelné plochy. 

13.3. územní předpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ruchu, 
ekologického zemědělství a tradičních řemesel vymezením vhodných rozvojových území a 
pravidel pro umísťování těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci s ochranou přírody a 
krajiny; 
           ÚP připouští rozvoj těchto aktivit v souladu s podmínkami využití jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití při zohlednění všech hodnot území. 

13.4. optimální využívání zejména stávajících areálů a zastavěných ploch, tj. upřednostňovat 
intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj zástavby v krajině. 
 ZÚ je v zásadě optimálně účelně využíváno v souladu s platnou ÚPD. ÚP vymezuje 
v nezbytném rozsahu zastavitelné plochy různých typů pro udržitelný rozvoj území.  
 
A.4. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V POLITICE 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, 
OVLIVŇUJÍCÍCH ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ, VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ 
INFRASTRUKTURY, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY A ÚZEMNÍCH 
REZERV 

A.4.3. NÁVRH PRVKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY 

71. K ochraně jednotlivých prvků ÚSES a způsobům zapracování do územně plánovací 
dokumentace (dále v textu ÚPD) se stanovují tyto zásady: 

71.1. Pro zapracování nadregionálních biocenter (dále v textu NRBC) respektovat 
jejich vymezení s přípustným upřesněním hranic v rozsahu max. 100 m. 

71.2. Pro zapracování os nadregionálních biokoridorů do ÚP (a dalších dokumentů) 
respektovat vymezenou trasu, charakter a stanovené podmínky: 

71.2.1. pro vodní osy NRBK určuje minimální vymezení břehová čára; 
71.2.2. pro nivní osy NRBK určuje minimální vymezení 40 m (na jednom či na 
obou březích); 
71.2.3. pro lesní osy NRBK určuje minimální vymezení 40 m, případné 
upřesnění podle cest, dělení lesa, parcel. 

71.3. Pro ochrannou zónu NRBK, která tvoří 2 km široký pruh z každé strany 
vymezené osy NRBK, je nutno respektovat nahuštění sítě lokálních prvků ÚSES (pokud 
možno) stejného charakteru jako osa NRBK. V ochranné zóně nadregionálního biokoridoru 
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jsou všechny segmenty ÚSES nižší hierarchické úrovně (regionální a lokální), významné 
krajinné prvky a ekosystémy se stupněm ekologické stability tři a výše chápány jako součást 
nadregionálního biokoridoru. 

71.6. V místech křížení biokoridorů s komunikacemi respektovat následující zásady 
podle charakteru prvků: 

71.6.1. vodní biokoridory – posuzovat individuálně, nejvhodnější řešení je 
přemostění; 
71.6.2. nivní biokoridory – posuzovat individuálně, nejvhodnější řešení je 
přemostění; 
71.6.3. lesní biokoridory – posuzovat individuálně, možné přerušení – viz odst. 
71.12. 

71.9. Plochy vymezené pro biocentra a biokoridory v případě, že jejich současný stav 
odpovídá cílovému, všestranně chránit. V případě, že neodpovídá, podporovat jeho 
urychlenou realizaci. Realizaci cílového stavu vymezených prvků ÚSES je nutné zajistit 
i v lesních porostech, a to prostřednictvím lesních hospodářských plánů. 

71.10. Ani přechodně nelze do nefunkčních nebo částečně funkčních prvků umísťovat 
funkce, které by znemožnily jejich pozdější realizaci či zabránily uvedení plochy do 
požadovaného cílového stavu. 
 71.11. Všechny zásahy do vymezených ploch prvků ÚSES lze provádět pouze na 
základě ekologického vyhodnocení (hodnocení z hlediska stabilizační funkce skladebného 
prvku ÚSES či hodnocení vlivu záměru na rostliny a živočichy – biologické hodnocení, 
případně i jiné ekolog. hodnocení) po projednání s příslušným orgánem ochrany přírody. 
Přípustné je umisťování informačních tabulí a křížení s cyklostezkami a inženýrskými sítěmi v 
případě, že tyto lineární prvky pouze křižují (přetínají), plošný pak protínají v užším směru, 
nikoliv že prvkem ÚSES podélně procházejí. Při křížení biokoridorů především s vyššími 
třídami komunikací upřednostňovat přemostění, převedení nad úrovní terénu. MVE na 
regionálních i nadregionálních koridorech ÚSES budou řešeny jako výjimečně přípustné. 

Koncepce uspořádání krajiny a zpřesnění ÚSES vycházejí z těchto zásad a respektují 
je. 

 

A.5. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE 
PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE 

A.5.1. KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODNÍCH HODNOT 

74. Ochrana přírody 
74.4. Podporovat a realizovat krajinotvorná opatření podporující žádoucí 

environmentální i estetické funkce krajiny a ekosystémů; důraz klást na posilování retenční 
schopnosti krajiny, zvyšování druhové diverzity a ekologické stability, protierozní ochranu 
a migrační průchodnost pro živočichy. 

74.5. Při využití území respektovat vymezení nadregionálních a regionálních prvků 
územního systému ekologické stability krajiny. Respektovat zásady ochrany jednotlivých 
prvků ÚSES stanovené v bodě A.4. 

74.7. Při využívání území nepřipustit umísťování staveb a zařízení obnovitelných 
zdrojů energie (větrné turbíny, větrné parky, elektrárny, sluneční parkové elektrárny, MVE, v 
chráněných částech přírody, zejména v CHKO, MZCHÚ, přírodních parcích, oblastech 
NATURA 2000 a nadregionálních a regionálních skladebných prvcích ÚSES, oblastech s 
ochranou krajinného rázu – přírodních parcích a kulturních krajin oblastí (KKO) vymezených v 
odstavci 77 kapitoly 5.3. a na půdách I. a II. tř. ochrany. Na RBK nebo NRBK je přípustné 
řešit umístění malé vodní elektrárny za podmínky zachování, resp. zlepšení průchodnosti 
toku pro vodní organismy (vybudováním rybího přechodu, revitalizací odstavných ramen 
apod. - tam kde jsou stávající jezy nebo stupně). Pro situování větrných elektráren v krajině 
jsou závazné regulativy Územní studie na umísťování větrných elektráren na území 
Olomouckého kraje, registrované dne 23. 2. 2009 v evidenci územně plánovací činnosti. V 
chráněných částech přírody a na půdách zvláštní ochrany uvedených v tomto odstavci,          
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s výjimkou maloplošných zvláště chráněných území a nadregionálních a regionálních 
skladebných prvků ÚSES, lze vymezit plochu pro umístění fotovoltaických elektráren jen za 
výslovného souhlasu příslušného dotčeného orgánu, kterému přísluší ochrana chráněné části 
krajiny a ochrana ZPF; v lokalitách soustavy NATURA 2000 jen, je-li vyloučen negativní vliv 
záměru na danou lokalitu, a to pouze jako specifickou plochu dle platných právních předpisů 
výhradně pro účel fotovoltaické elektrárny (musí být zajištěno zvláštními podmínkami). 

74.9. Nepřipustit návrh nových ploch pro výstavbu zařízení pro odstraňování 
nebezpečných odpadů v CHKO, CHOPAV a v území tzv. Ramzovského nasunutí. 

74.10. V co největší míře upřednostňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití 
území (nikoliv extenzivní rozvoj zástavby v krajině) optimálním využíváním zejména 
stávajících areálů a zastavěných ploch. 

Komplexní řešení koncepce ÚP respektuje všechny tyto zásady. 
 
 
A.6. VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY  

80. Respektuje se rozčlenění řešeného území na tyto krajinné celky:  

D. Šumperské údolí 
E. Hanušovické údolí 
 
81. u jednotlivých krajinných matric (typů uspořádání krajiny) chránit a podporovat rozvoj 
jejich rozhodujících atributů: 
81.5. v krajinných celcích D., E. a G., tvořených hlubokými podhorskými údolími s lesopolní 
až lesní krajinou, podporovat rozvoj zástavby v úpatních polohách dna údolí (nikoliv úzkých a 
povodňově nebezpečných niv), zástavba může vystupovat i do mírnějších úbočí (nikdy však 
ne do horní třetiny svahu). Z prvovýroby podporovat zejména živočišnou výrobu. 
 ÚP vymezuje nové plochy pro bydlení v návaznosti na ZÚ v prolukách a v plochách 
mimo údolní nivy, ale nikoliv v horní třetině svahů. 
 ÚP vytváří podmínky pro rozvoj ekologického zemědělství se zaměřením na 
živočišnou výrobu (plochy zemědělské výroby, pastevní areály). 
 
87. Veřejně prospěšná opatření – založení prvků územního systému ekologické stability 
(ÚSES): nadregionální biocentra, nadregionální biokoridory. 
 Všechny prvky ÚSES nadmístního významu jsou funkční. 
 
A.8. Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím 
k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury 
 
A.8.2. Požadavky pro provádění změn v území, pro vymezování ploch s rozdílným způsobem 
využití a návrh (upřesnění) veřejné infrastruktury 

92. Při zpracování územních plánů věnovat pozornost zejména: 
92.3. koordinaci průchodu prvků ÚSES (nadmístního i lokálního významu) na 

hranicích obcí a kraje; 
- viz kap. II.1.c) níže 
92.8. K zachování kulturních a přírodních hodnot a ochranu krajinného rázu 

respektovat tyto požadavky: 
92.8.1. fotovoltaickou elektrárnu lze umístit v území po splnění těchto 
podmínek: 

92.8.1.1. bude vymezena v novém ÚP popř. změně ÚP jako plocha 
výrobní nebo určená výlučně pro stavbu fotovoltaické elektrárny; 

ÚP vymezuje plochy pro tento způsob využití. 
 



Územní plán Kopřivná - Odůvodnění 

      30 

92.10. Při řešení ÚPD obcí věnovat dostatečnou pozornost zajištění bezpečnosti 
života obyvatel, zapracovat požadavky na ochranu kritické infrastruktury a na zajištění 
správné funkčnosti integrovaného záchranného systému – vazba na rozvoj a modernizaci 
prvků bezpečnosti území; 

K návrhu zadání ÚP nebyly žádné požadavky uplatněny. 
 
92.11. Při řešení ÚPD obcí respektovat nemovitosti ve vlastnictví Krajského ředitelství 

policie Olomouckého kraje a nemovitosti, ke kterým má příslušnost hospodaření MV ČR. 
 ÚP respektuje nemovitosti (stavby) všech vlastníků jako civilizační hodnoty území. 
ÚP respektuje Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015-2020 a Územní 
generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje (silnice II/446 je vedena jako 
hlavní tah krajského významu). Žádná z územních studií vložených do evidence územně 
plánovací činnosti se území obce nedotýká. 
 
Závěr:  ÚP je tedy v souladu se ZÚR OK ve zn ění Aktualizace č. 1. 
 
 
 

II.1.c) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HL EDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ 

Území obce Kopřivná je součástí správního území Olomouckého kraje a spadá do 
území SO ORP Šumperk. Sousedí s městem Hanušovice (ORP Šumperk) a obcemi Velké 
Losiny (ORP Šumperk), Rejchartice (ORP Šumperk), Bratrušov (ORP Šumperk), Bohdíkov 
(ORP Šumperk). Nejsilnější vazby má na města Hanušovice a Šumperk. 

Řešené území se nachází v oblasti povodí Moravy, která je významným vodním 
tokem, jehož ochranné podmínky ÚP respektuje.  

Do jihozápadní až severozápadní části řešeného území zasahuje vodní útvar 
podpovrchových vod Ramzovské nasunutí. Řešené území vyjma jihovýchodní části leží 
v evropsky významném území Natura 2000 – ptačí oblast Králický Sněžník. Obec Kopřivná 
se nachází v migračně významném území, od jihovýchodní části území až po severozápadní 
část jím prochází dálkový migrační koridor. Všechny tyto limity jsou v ÚP respektovány. 

Řešené území leží v krajinném celku E. Hanušovické údolí, které je určující pro 
krajinný ráz a trvalé využití území.  Požadavky vyplývající z tohoto zařazení ÚP respektuje a 
řeší je stanovením koncepce uspořádání krajiny. 

Z hlediska širších dopravních vztahů je obec napojena na okolní území silnicí II. třídy 
II/446, a to ve směru severním na Hanušovice, kde je vazba na další silnice II. třídy II/312 a 
II/369, a ve směru jižním na Šumperk, kde je silnice II/446 napojena na silnici I. třídy I/11 
(Hradec Králové – Opava). Dále je obec napojena silnicí III. třídy III/44640 Rejchartice – 
Šumperk. Do řešeného území zasahuje OP železniční tratě č. 292 Šumperk – Krnov. Tento 
dopravní systém je v ÚP stabilizován. Ostatní druhy dopravy, vyjma nemotorové, se v širším 
území neuplatňují.     

Řešené území je zásobováno vodními zdroji, které jsou v jižní části území. Vodní 
zdroje v k.ú. Lužná u Hanušovic zásobují pitnou vodou pouze obec Bratrušov. ÚP tento 
systém respektuje. 

V oblasti zásobování elektrickou energií spadá obec Kopřivná provozním napětím 22 
kV do sféry napájecí TR 110/22 kV Hanušovice a zároveň na TR 110/22 kV Šumperk. Obě 
TR mají dostatečný výkon. Řešeným územím prochází VVN 110 kV ve směru sever jih, které 
propojuje TR Hanušovice a TR Šumperk. Veškerá nadzemní vedení VN a VVN, procházející 
územím, jsou včetně OP respektována. Nová vedení ÚP nevymezuje. 

Východním cípem území prochází od severu k jihu VTL plynovod Hanušovice – 
Rapotín, který ÚP respektuje, včetně jeho OP a  BP. 
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Přes celé řešené území procházejí páteřní radioreléové trasy vyjma východního cípu. 
Tento limit je v ÚP respektován. 

Přeshraniční záměry 

Sousední obec Označení 
záměru v ÚP 
Kopřivná 

Zdroj informací o záměru (kromě ÚPD Kopřivná) a 
koordinace s ÚPD sousední obce 

Bratrušov K 91 ZÚR Olomouckého kraje, ÚAP, ÚP Bratrušov (K 91) – 
nadregionální biokoridor je v návaznosti na dosud platnou 
ÚPD 

LBC 140 ÚAP, ÚP Bratrušov (LBC 140) – biocentrum je 
v návaznosti na dosud platnou ÚPD 

LBK 287 ÚAP, ÚP Bratrušov (LBK 287) – biokoridor je 
v návaznosti na dosud platnou ÚPD 

Bohdíkov NRBC 
64 
Raškov 

ZÚR Olomouckého kraje, ÚAP, ÚP Bohdíkov (NRBC 
Raškov č.13 (64)) – v novém ÚP je nutné nadregionální 
biocentrum napojit v napojovacích bodech 

Hanušovice NRBC 64 
Raškov 

ZÚR Olomouckého kraje, ÚAP, ÚP Hanušovice (NBC 64 
Raškov) – nadregionální biocentrum je v návaznosti na 
dosud platnou ÚPD 

LBK 282 ÚAP, ÚP Hanušovice (LBK 282) – biokoridor je 
v návaznosti na dosud platnou ÚPD 

Rejchartice LBK 270 ÚAP, ÚP Rejchartice (LBK 270) – biokoridor je 
v návaznosti na dosud platnou ÚPD 

LBK 134 ÚAP, ÚP Rejchartice (LBK 134) – biokoridor je 
v návaznosti na dosud platnou ÚPD 

 

 

II.1.d) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO  PLÁNOVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A 
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRAN U 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 Řešení ÚP napomáhá vytvářet územní předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 
rozvoj území (§ 18 SZ), a to především vymezením ploch pro funkce bydlení a občanské 
vybavení, výrobu, dopravní a technickou infrastrukturu a veřejná prostranství. V krajině pak 
pro tělovýchovu a sport a zalesnění. Tím přispívá k dosažení souladu veřejných 
a soukromých zájmů na rozvoji území při zohlednění jeho společenského a hospodářského 
potenciálu a respektování jeho hodnot. 

 Při naplňování cílů územního plánování je postupováno přiměřeně dle úkolů územního 
plánování (§ 19 SZ), uvedených především v odst. (1) pod písmeny b) – g) a j) – o) – je 
upřesněna koncepce rozvoje území, nové plochy se vymezují na základě prověření 
a posouzení změn v území, včetně veřejného zájmu na nich, jsou stanoveny podmínky jejich 
funkčního využití a prostorového uspořádání, které zajistí hospodárné vynakládání prostředků 
z veřejných rozpočtů, a to při uplatňování aktuálních poznatků z dotčených oborů. Ostatní 
úkoly se v rámci ÚP neuplatňují. 

 ÚP je v souladu s cíli a úkoly územního plánování obsaženými v § 18 a 19 SZ. Jeho 
postupné naplňování negativně neovlivní přírodní, kulturní ani civilizační hodnoty území, 
naopak posílí přírodní hodnoty zajištěním funkčnosti zpřesněného ÚSES a kulturní hodnoty 
ochrání a posílí respektováním podmínek prostorového uspořádání. Urbanistické, 
architektonické a archeologické hodnoty, které byly podkladem pro řešení ÚP, nejsou 
dotčeny. 
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II.1.e) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA 
A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

ÚP obsahuje náležitosti požadované jeho Zadáním, které bylo projednáno 
a schváleno na základě příslušných ustanovení SZ a jeho prováděcích předpisů a v souladu 
s nimi. 

Je členěn na vlastní řešení ÚP (textové a grafické) a jeho Odůvodnění (textové 
a grafické) s tím, že jak řešení ÚP, tak jeho odůvodnění je vypracováno dle aktuální právní 
úpravy v oblasti územního plánování – příslušné odstavce částí I. a II. 1. Přílohy č. 7 
k vyhlášce č. 500/2006 Sb., Správního řádu a Stavebního zákona. 

Řešení ÚP respektuje příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. a dalších 
prováděcích předpisů ke SZ. 

Veškeré kroky v pořizování ÚP byly realizovány v souladu se SZ a vyhláškou 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, viz kap. II.1.a) „Postup při pořízení územního plánu“.  

Lze konstatovat, že ÚP je v souladu s požadavky SZ a jeho prováděcích právních předpisů. 
 

II.1.f) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 
(ZPRACOVÁNO POŘIZOVATELEM) 

Řešení je v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 
o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), zákona č. 133/2012 Sb., o požární ochraně, zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a to vždy ve znění 
pozdějších předpisů. Je zpracován rovněž v souladu s požadavky zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
oba ve znění pozdějších předpisů. 
 

II.1.g) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Zpracování ÚP vychází ze Zadání ÚP Kopřivná, které bylo projednáno v souladu se 
stavebním zákonem a schváleno zastupitelstvem obce dne 29. 4. 2015. Toto Zadání bylo 
jako celek splněno, jak je dále v Komentáři uvedeno. S ohledem na smysl textové části 
Odůvodnění ÚP jsou v Komentáři odkazy na příslušné jeho části, nikoliv detailní odpovědi. 

 Dílčí úpravy při formulování ÚP byly průběžně konzultovány s určeným zastupitelem a 
zástupci pořizovatele.  

  Komentář ke splnění jednotlivých bodů: 

 
A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBC E, VYJÁDŘENÉ 

ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, V ČETNĚ ROZVOJE 
OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH N A ZMĚNU 
CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTU ŘE A DOSTUPNOSTI 
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY  

- A1. POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ 
MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  
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- A2. POŽADAVKY NA KONCEPCI VE ŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ZEJMÉNA 
PROVĚŘENÍ USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI JEJÍCH 
ZMĚN  
- A3. POŽADAVKY NA KONCEPCI USPO ŘÁDÁNÍ KRAJINY, ZEJMÉNA NA 
PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ NEZASTAV ĚNÉHO 
ÚZEMÍ A PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ PROVĚŘENÍ, VE KTERÝCH 
PLOCHÁCH JE VHODNÉ VYLOUČIT UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH 
OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Všechny koncepce jsou stanoveny ve vzájemné koordinaci – viz kap. II.1.b), II.1.c) 
a II.1.i). 

 
B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů ÚZEMNÍCH REZERV A NA 

STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROV ĚŘIT 

Z dosavadního procesu pořízení ÚP vyplynula pouze potřeba vymezení ploch  územních 
rezerv (SV) – viz kap. II.1.i). 
 
C. POŽADAVKY NA PROV ĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ 
UPLATNIT VYVLASTN ĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Z dosavadního procesu pořízení ÚP nevyplynula potřeba vymezení VPS, VPO ani 
asanací. 
 
D. POŽADAVKY NA PROV ĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH 

BUDE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM 
REGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAV ŘENÍM 
DOHODY O PARCELACI 

ÚP vymezuje plochu, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie – viz kap. II.1.i). 
 
E. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

V průběhu zpracování ÚP byl potvrzen předpoklad uvedený ve schváleném Zadání ÚP a 
ÚP je tedy invariantní. 
 
F. POŽADAVKY NA USPO ŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA 

USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO OD ŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A 
POČTU VYHOTOVENÍ 

ÚP je uspořádán v souladu se Zadáním. 
 
G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ P ŘEDPOKLÁDANÝCH VLIV Ů ÚZEMNÍHO PLÁNU 

NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. 

Požadovaná vyhodnocení jsou zpracována – viz kap. II.1.j). 
 

 
II.1.h) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STA VEBNÍHO 
ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Z dosavadního průběhu procesu pořízení ÚP Kopřivná záležitosti tohoto charakteru 
nevyplynuly. 
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II.1.i)   KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 
VARIANTY 

Řešené území tvoří k.ú. Kopřivná a  k.ú. Lužná u Hanušovic o celkové výměře 1190 
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. Pokud je 
v této kapitole uváděn číselným označením některý právní předpis (zákon, vyhláška) je tím 
míněn vždy ve znění pozdějších předpisů. 

 
ÚP respektuje limity využití území vycházející z platných právních předpisů, vydaných 

správních rozhodnutí a vlastností území. Graficky vyjádřitelné limity jsou znázorněny 
v Koordinačním výkresu v měřítku 1 : 5 000. Většina limitů či nositelů limitů využití území je 
zároveň považována za hodnoty území, a to jak přírodní či kulturní, tak i civilizační. Za 
civilizační hodnotu je považováno rovněž ZÚ. Jako podklad pro identifikaci jevů v území byly 
využity ÚAP a další podklady poskytnuté v průběhu zpracování ÚP. Stav v území ověřený 
v rámci místních šetření je doložen fotodokumentací pořízenou v letech 2014 – 2015. 

Limity využití území z ÚAP nelze upravovat, proto lze v Koordinačním výkresu nalézt 
grafické vyjádření jevů v umístění, které neodpovídá skutečnosti (např. EVL, les 
hospodářský, vodojem, vodovod). 

Do ÚP byly zapracovány relevantní závěry a doporučení oborových koncepcí 
Olomouckého kraje nebo je s nimi zcela v souladu. 

Řešení ÚP Kopřivná je v souladu se Zadáním ÚP invariantní. Zdůvodnění přijatého 
řešení je zřejmé z následujícího textu. 

Výčet úprav na základě projednání dle § 50 SZ: 

- byla vypuštěna plocha K1 (OS1), 

- byl změněn způsob využití dvou bývalých PUPFL v ZÚ, 

- byly doplněny podmínky BV a SV. 

Adekvátně byly upraveny příslušné textové i grafické části Odůvodnění ÚP. 
 

ad I.1.a) 
 
VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Základem vymezeného ZÚ je intravilán vymezený k 1. 9. 1966 a vyznačený v mapě 
evidence nemovitostí. Hranice byla doplněna na základě údajů katastru nemovitostí 
a skutečností zjištěných vlastním průzkumem území ve smyslu aktuální právní úpravy (§ 58 
zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon) a koordinována s údaji z ÚAP. Byla rozšířena o 
zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, části komunikací, ze kterých jsou vjezdy na 
ostatní pozemky ZÚ, ostatní veřejná prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny 
ostatními pozemky ZÚ, a to dle aktuálního stavu mapy katastru nemovitostí, zjištěného 
přímým přístupem do WMS služby Katastru nemovitostí. Skutečný stav byl ověřován jak 
porovnáváním s ortofoto mapou, tak aktuálně ověřen průzkumem v terénu, především 
s ohledem na zjištění souborů pozemkových parcel zpravidla pod společným oplocením se 
zastavěnými pozemky obytných a hospodářských budov, tvořících s nimi souvislý celek. 
Hranice ZÚ je vymezena v součinnosti s pořizovatelem a objednatelem. 
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ad I.1.b)  

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT  

HISTORICKÝ VÝVOJ  

V pramenech se Kopřivná poprvé připomíná v roce 1414. Byla součástí bludovského 
panství s výjimkou asi třiceti let po roce 1568, kdy byla dočasně připojena k panství Velké 
Losiny. Obec vznikla jako čistě zemědělské sídlo a vzhledem k terénním a klimatickým 
podmínkám byla výroba zaměřena na obilí, brambory a chov skotu včetně pastevectví.  

V roce 1577 je písemnými prameny poprvé doložena osada Velvíz. O sto let později v 
ní hospodařilo 19 usedlíků, v roce 1834 měla 30 domů se 202 obyvateli. Vesnice až do 
počátku 18. století používala jen německý název Geppersdorf, od roku 1881 se ves 
nazývala Kopřivnov a teprve od roku 1924 Kopřivná. 

Od poloviny 19. století je součástí Kopřivné osada a katastrální obec Lužná, do          
r. 1949 Velvíz, německy Pföhlweis. Již v 16. století zde byla fara, za třicetileté války na 
několik let zanikla a znovu byla obnovena v roce 1639. Při farním kostele existovala škola 
(doložena je počátkem 19. století), pro kterou byla v roce 1833 postavena nová budova. Od 
školy v Kopřivné se v roce 1896 oddělila samostatná jednotřídka ve Velvízu.  V letech 1746 -
1753 byl postaven kostel Nejsvětější Trojice. Ke kostelu přiléhá hřbitov obehnaný zdí se 
čtyřmi bránami a nárožními kaplemi. 

Bývalý vrchnostenský pivovar přestal pracovat kolem 19. století, v roce 1914 byl 
uvedený do provozu družstevní lihovar a udržel se i přes druhou světovou válku. V 
meziválečném období byl v provozu i vodní mlýn. Po roce 1848 byla obec zařazena k 
šumperskému politickému i soudnímu okresu. 

Po odsunu německého obyvatelstva byla Kopřivná jen částečně nově osídlena, život 
se začal vytrácet především z osady Lužná. V roce 1950 bylo v Kopřivné založeno JZD, ale 
od roku 1960 hospodařil na zemědělské půdě hanušovický státní statek. V roce 1975 byly 
Kopřivná s Lužnou připojeny k Hanušovicím, v roce 1990 se obě části opět osamostatnily. 

Na katastrálním území osady Velvíz se dochovaly zbytky někdejšího královského 
hradního sídla zvaného Nový Hrad (německy Neuhaus, Furchtenberg či Gabelsberg). V 
pramenech je doložen snad k roku 1374, není totiž jasné, o který Nový Hrad běží, s jistotou 
se uvádí až kolem roku 1400. Z polohy nad nejužším místem údolí řeky Moravy je možno 
předpokládat, že měl obrannou funkci a střežil vstup do moravského vnitrozemí. Zeměpánem 
byl často zastavován, mezi jeho držiteli prameny uvádějí Jana z Lichtenburku, Heralta z 
Kunštátu, Jindřicha z Lažan, Beneše z Valdštejna, Bernarda z Cimburku. Kolem hradu se 
vytvořilo panství, k němuž náleželo i město Šumperk a skoro tři desítky vesnic v okolí. Od 
roku 1455 náleželo novohradské zboží Tunklům z Brníčka a na Zábřeze. Těm byl za česko-
uherských válek před rokem 1470 hrad rozbořen a stejný osud potkal i další královské hrady 
Bludov a Brníčko. V roce 1496 převzal zboží nejprve do zástavy a brzy je koupil Petr ze 
Žerotína. Od té doby zůstal rozbořený Nový Hrad ve svazku bludovského panství.  
 
 

PŘÍRODNÍ HODNOTY 

Řešené území leží dle ZÚR Olomouckého kraje, mapy oblastí se shodným krajinným 
typem, v krajinném celku E – Hanušovické údolí s lesopolní až lesní krajinou. 

V řešeném území se nachází prvek soustavy NATURA 2000 - ptačí oblast Králický 
Sněžník (CZ0711016) o celkové rozloze 30191.67 ha. Předmětem ochrany je populace 
chřástala polního (Crex crex) a jeho biotop. Ptačí oblast byla vyhlášena Vládou ČR dne 8. 12. 
2004 (vyhlašovací dokumentace č. 685/2004 Sb.) s účinností od 31.12. 2004.  
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V řešeném území dále leží VKP vymezené § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. Konkrétně se jedná o vodní toky, rybníky a údolní nivy. Ochrana těchto 
prvků je stanovena v § 4 tohoto zákona. 

Lesy tvoří 44,4 % (526 ha) rozlohy území (lesnatost nadprůměrná). V území se 
nachází lesy zvláštního určení a převažující lesy hospodářské. Největší plochy lesa se 
nacházejí na západě a na severu řešeného území. Lesní porosty v západní části tvoří 
nadregionální biocentrum.  

Katastr obce Kopřivná je situován na rozvodí řek Branná, Desná a Horní Morava. Do 
říčky Branná jsou povrchové vody odváděny potokem Potůčník a bezejmennou vodotečí. Do 
řeky Desné odvádí povrchové vody Rejchartický potok. Do horního toku řeky Moravy odvádí 
povrchové vody potok Kopřivná a bezejmenné vodoteče.  

Místně významný je potok Kopřivná, protékající zástavbou obce, který odtéká 
severozápadním směrem a pod Hanušovicemi se vlévá jako levostranný přítok do řeky 
Moravy, která protéká za hranicí řešeného území.  

Ostatní bezejmenné vodoteče v daném území jsou krátké a většinou bystřinného 
charakteru. Z hlediska vodohospodářského, krajinotvorného, ekologického a estetického má 
největší význam potok Kopřivná, a to zejména jeho dolní část podél komunikace Šumperk – 
Hanušovice mezi Kopřivnou a Hanušovicemi. 

V řešeném území se nachází několik drobných vodních ploch.  

V řešeném území se nachází investice do ZPF za účelem zlepšení půdní úrodnosti 
(odvodnění).  

V území se vyskytují prvky ÚSES – nadregionální biocentrum, nadregionální 
biokoridor, místní biocentra a místní biokoridory. Biocentra v modelovém území jsou funkční, 
funkčnost některých biokoridorů je třeba zajistit (LBK 134 a LBK 282). Prvky ÚSES navazují 
na prvky ležící mimo řešené území. 

ÚP všechny uvedené hodnoty, které jsou zároveň limity využití území, respektuje, 
chrání a rozvíjí především stabilizací ploch nezastavěného území a stanovením koncepce 
ÚSES nadregionální úrovně (v souladu se ZÚR Olomouckého kraje) a místní úrovně. 
Funkčnost některých částí ÚSES je třeba zajistit.  

 

 

  

  

 

 

 

KULTURNÍ HODNOTY 

Dle Ústředního seznamu kulturních památek, vedeného NPÚ, jsou v katastru obce 
evidovány tyto kulturní památky:  

• Zřícenina hradu Nový hrad - zbytky středověkého hradu z přelomu 13. a 14. století, 
zaniklého koncem 15. století 

• Kostel Nejsvětější Trojice s areálem - jednolodní rokoková stavba z let 1746-1753 s 
výzdobou interiéru, k areálu dále patří:  

o hřbitov se čtyřmi bránami a dvěma kaplemi z doby výstavby kostela 
o ohradní zeď ze stejné doby 
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• Kaplička Nanebevstoupení Páně, nazývána Matzekova (nad vesnicí u cesty na 
Šumperk) - drobná klasicistní stavba z 19. století 

Rejst řík k.ú. Památka  

33737 / 8 - 961 Kopřivná kostel Nejsvětější Trojice 

26590/8-962 Kopřivná Kaplička Nanebevstoupení Páně, nazývána 
Matzekova 

21067/8-963 Lužná Zřícenina hradu Nový Hrad 

 

V řešeném území se nacházejí objekty charakteru památek místního významu 
(obecně se jedná o kapličky, kříže, boží muka, pomníky, pamětní desky, hraniční kameny, 
smírčí kříže, ale i větší objekty a stavby), které nejsou chráněny zákonem o státní památkové 
péči, ale měly by být z pohledu zájmů památkové péče zachovány a chráněny na místě 
samém: 

k.ú. Kopřivná 

− kovový kříž v kamenném podstavci,  
u křižovatky silnic do Rejchartic a Bratrušova, parc.č. 733/1  

− dřevěný kříž, na kopci nad kostelem, parc.č. 818/1 

− pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého, u cesty na hřbitov, parc.č. 851/1 

− pomník obětem 1. světové války, před školou, parc.č. 844 

− dřevěný kříž s plechovým Kristem,  
v zatáčce silnice do Hanušovic u potoka na samotě „U Mlýna“, parc.č. 7. 

 
Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy, (ÚAN, část je evidována jako 

ÚAN kategorie I. a II.), a proto se v souladu s příslušnými právními předpisy, především 
s Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy č. 99/2000 Sb. a se zákonem č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, vztahují na realizaci všech stavebních a jiných aktivit 
ustanovení § 22 odst. 2 památkového zákona: „ … stavebníci již od doby přípravy stavby jsou 
povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné 
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum" a ustanovení § 23 
odst. 2: „O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických 
výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď 
přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. 
Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za 
provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po 
archeologickém nálezu nebo po tom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl“. Podle § 23 
odst. 3: „Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky 
Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po 
učiněném oznámení." 

ÚP uvedené kulturní hodnoty respektuje a vytváří i podmínky pro ochranu historicky 
vzniklé urbanistické kompozice obce, a to především respektováním stabilizovaných ploch 
v ZÚ a vymezením zastavitelných ploch v ZÚ nebo na něj navazujících. Naplňování takto 
vymezených ploch v souladu s podmínkami prostorového uspořádání včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu přispěje k jejich ochraně a posílení.  
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CIVILIZAČNÍ HODNOTY 

Civilizační hodnoty spočívají především ve stabilizovaných plochách zastavěného 
území. V obci je zastoupena většina základních funkcí (bydlení, rekreace, občanské 
vybavení, veřejná prostranství, výroba a skladování, dopravní a technická infrastruktura), 
plochy pro ně tvoří základní kostru civilizačních hodnot v území. Jsou doplněny historickou 
cestní sítí, alejemi a stromořadími. V ÚP jsou respektovány a rozvíjeny vymezením ploch 
změn – viz část ad I.1.c), ad I.1.d) a ad I.1.e) této kapitoly. 

 

 

 

 

 

NÁVRH ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ 

 Pro zpracování ÚP byly jako výchozí podklady použity informace z  ÚAP (aktualizace 
12/2014) včetně datové části, která byla poskytnuta pořizovatelem v průběhu zpracování ÚP. 

Základní koncepce rozvoje obce vychází ze splnění požadavků na tento rozvoj 
vyplývajících ze Zadání. 

Hlavním cílem rozvoje území je dosažení udržitelného rozvoje s ohledem na vyvážený 
vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel. Jsou proto vytvářeny podmínky pro vyvážený a udržitelný rozvoj všech 
základních funkcí sídla (zejména funkce bydlení, rekreace, občanského vybavení, sportu, 
služeb, výroby a podnikání) a pro zajištění ekologické stability území a kvalitního životního 
prostředí (mimo, ale i uvnitř ZÚ – např. dostatek veřejných prostranství, kvalitní systém 
sídelní zeleně), včetně předpokladů pro zlepšení dopravního a technického vybavení území. 
Vymezení zastavitelných ploch určených pro bydlení rovněž vychází z dosavadního vývoje 
počtu obyvatel a předpokladu jeho dalšího vývoje. Řešení těchto požadavků je koordinováno 
s limity využití území a jeho hodnotami – viz Koordinační výkres. 

 Dalším významným podkladem pro stanovení základní koncepce rozvoje území bylo 
podrobné zhodnocení dosud platné ÚPD: 

Obec Kopřivná má pro své území platný ÚPO Kopřivná, schválený zastupitelstvem 
obce dne 30. 6. 2005. Hlavní cíle, stanovené v této dosud platné ÚPD, zůstávají nadále 
v platnosti. Jejich naplňování je však zasazeno do rámce nových skutečností, a to především 
ve vazbě na nově vzniklé dokumenty - PÚR ČR, ZÚR OK a ÚAP při zohlednění nových 
požadavků na využití území v souladu se SZ. Koordinace rozvoje území s přírodními, 
kulturními a civilizačními hodnotami byla základním motivem jak původní ÚPD, tak i nového 
ÚP. 

Základní koncepce rozvoje území obce je proto založena na stabilizaci obce ve 
struktuře osídlení této části kraje – krajinném celku Hanušovické údolí v území Specifické 
oblasti Jeseníky – Králický Sněžník SOB3, a to při respektování limitů využití území a jeho 
hodnot, včetně cílových charakteristik lesopolní a lesní krajiny. 
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ad I.1.c)  
URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Jedním ze základních vstupů celkové urbanistické koncepce jsou demografické údaje 
o řešeném území. Vývoj počtu obyvatel, dle statistických šetření (SLDB 1900 – 2013) v níže 
uvedených letech, ukazuje následující grafické vyjádření. Počet obyvatel celkově vykazuje 
sestupnou tendenci, k největšímu poklesu došlo mezi lety 1930 – 1950, kdy se počet obyvatel 
snížil o 445. V současné době je zde sledován nárůst počtu obyvatel, k 1. 1. 2014 žilo v obci 
253 obyvatel, z toho 142 mužů a 111 žen. (Zdroj: ČSÚ). 

 
 

 
 
V  obci v současnosti žije relativně mladé obyvatelstvo, k obměně obyvatel dochází 

nejen přirozenou měnou, ale i příchodem nových obyvatel – migrací. V obci se neprojevuje 
prozatím proces demografického stárnutí, tak jako ve většině měst a obcí ORP i ČR, 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.  

Věková struktura obyvatel obce vykazuje příznivý stav jak v porovnání s věkovou 
strukturou kraje, tak i celé ČR. Průměrný věk k 31. 12. 2014 je 40,4 a jeví se jako příznivý při 
porovnání údajů v kraji i ČR. Věkovou strukturu v obci k 1. 3. roku 2001 a k 31. 12. 2014 
ukazuje následující grafické vyjádření (Zdroj: ČSÚ). 
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Populační vývoj v roce 2014, dle podkladů z ČSÚ, znázorňuje následující grafické 
vyjádření. Celkově se v tomto roce počet obyvatel zvýšil o 3 obyvatele. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V následujícím grafickém vyjádření je znázorněna denní vyjížďka dle SLDB 2011. 

Počet obyvatel celkem byl 261. Počet ekonomicky aktivních obyvatel byl 125.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet vyjíždějících do zaměstnání byl 54 a do škol 21 obyvatel (Zdroj: ČSÚ). 
 
 
Dalším základním vstupem jsou informace o charakteru a stavu současné zástavby, 

která utváří historicky vzniklou strukturu ZÚ. Jsou to plochy především pro tyto účely: 
 
Bydlení 

Vývoj počtu domů v obci celkem 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), 

3 6 3 0 19 13 3

Pohyb trvale žijících obyvatel v obci v roce 2014

54

2

46

1 3 2

21

0

21

0

10

20

30

40

50

60

Denní vyjíž ďka do zam ěstnání a do škol



Územní plán Kopřivná - Odůvodnění 

      41 

od roku 1961 se jedná o domy trvale obydlené (domy využívané k rekreaci byly vyčleněny 
z domovního fondu). Ve vývoji počtu domů od roku 1900 do 26. 3. 2011 se dá vypozorovat, 
že počet domů nejprve mírně vzrůstal až do roku 1930, poté prudce klesl až na počet 80 
v roce 1980. V posledním desetiletí došlo opět k mírnému nárůstu počtu domů. 

 
 

 

V obci dle SLDB 2011 bylo 73 trvale obydlených domů, počet trvale obydlených bytů 
k 26. 3. 2011 – 88. Na území obce převažuje bydlení v RD. 

 
Občanské vybavení 

– viz ad I.1.d) této kapitoly. 

Výroba a výrobní služby, podnikání 

Hospodářská činnost ve městě dle vybraných statistických údajů k 31. 12. 2013: 

Počet podnikatelských subjektů celkem 47 

podle 

převažující 

činnosti 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 9 

Průmysl celkem 7 

Stavebnictví 10 

Doprava a skladování 2 

Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba 7 

Ubytování, stravování a pohostinství 2 

Informační a komunikační činnosti 0 

Peněžnictví a pojišťovnictví 0 

Činnosti v oblasti nemovitostí 1 

Profesní, vědecké a technické činnosti 2 

Administrativní a podpůrné činnosti 0 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 1 

Vzdělávání 0 

Zdravotní a sociální péče 0 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0 
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Ostatní činnosti 5 

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů 0 

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 0 

Nezjištěno 1 

podle 

právní 

formy 

Státní organizace 0 

Akciové společnosti 0 

Obchodní společnosti 1 

Družstevní organizace 0 

Finanční podniky 0 

Živnostníci 36 

Samostatně hospodařící rolníci 0 

Svobodná povolání 1 

Zemědělští podnikatelé  3 

Ostatní právní formy 6 

Zdroj: ČSÚ 

 

Dle ČSÚ bylo v roce 2013 v obci celkem 46 registrovaných subjektů, z toho 22 
subjektů se zjištěnou aktivitou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle Živnostenského rejstříku je v obci vedeno 45 podnikatelských subjektů.  

 

V obci provozuje zemědělskou činnost firma Mrázek a firma Mikšík a také obchodní 
společnost Marwin, která zde však již nemá sídlo. Mezi nejvýznamnější podniky patří NOVA 
PLAST – Turková Ludmila – výrobky z plastů (1 zaměstnanec), stolárna Mičík (1 
zaměstnanec) a autoopravna Štefek Schneider (4 zaměstnanci). 
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Nezaměstnanost 

 Kopřivná patří k obcím s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v SO ORP Šumperk. Dle 
podkladů z ČSÚ bylo v obci k 31. 12. 2013 celkem 36 uchazečů o pracovní místo. Míra 
registrované nezaměstnanosti v tomto období byla 18,5 %, což znamená pokles o více než 
10 % oproti roku 2005. 

 
NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

Stanovení urbanistické koncepce vychází z vyhodnocení přírodních, kulturních 
a především civilizačních hodnot území, včetně výše uvedeného šetření v socio-
demografické oblasti. Z těchto závěrů při respektování PÚR ČR a ZÚR OK v intencích 
požadavků vyplývajících ze schváleného Zadání ÚP je vytvořena kostra urbanistické 
koncepce. Jejím úkolem, resp. cílem ÚP, je vytvoření podmínek pro realizaci vyváženého 
kontinuálního a udržitelného rozvoje.  

Dosavadní urbanistická koncepce, zakotvená v dosud platné ÚPD, je zachována. 
Obec je územně stabilizována ve způsobech využití vycházejících z údajů katastru 
nemovitostí, které jsou členěny na stabilizované plochy dle § 4 – 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
ve smyslu Metodiky MINIS – podrobněji viz část ad I. 1. f) této kapitoly. Sídelní struktura je 
zachována, žádná nová sídla nejsou zakládána. Plošné uspořádání akceptuje dosavadní 
historický vývoj území, koordinovaný v posledním desetiletí dosud platnou ÚPD obce. 
Prostorové uspořádání je dotvářeno do kompaktnějších tvarů využíváním proluk v ZÚ a 
vymezováním zastavitelných ploch v těsné vazbě na ZÚ či další zastavitelné plochy 
navazující na ZÚ. 

Předkládaným návrhem urbanistické koncepce se potvrzuje kontinuita návrhů řešení 
v jednotlivých podkladech a dokumentacích, které novému ÚP předcházely. Dosavadní vývoj 
ukázal, že i po přehodnocení dosud platné ÚPD se potvrzují základní tendence rozvoje, a to 
v doplnění zastavitelných ploch především pro bydlení, občanské vybavení a výrobu. 
Urbanistickou koncepci spoludotváří koncepce uspořádáním krajiny – viz ad I.1.e) této 
kapitoly. 

Rozvoj obce bude tedy postupně realizován tak, aby nedošlo k narušení původní 
formy zástavby, ale naopak, aby byly zkvalitňovány i estetické hodnoty a životní prostředí 
a aby nebyly narušeny významné dálkové pohledy a průhledy. 

 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A PLOCH ÚZEMNÍCH 
REZERV 

Rozvojové plochy, navržené dosud platnou ÚPD, jsou postupně využívány pro 
stanovený způsob využití. Zbývající dosud nevyužité rozvojové plochy v území obce byly 
převzaty, ale přehodnoceny dle platné právní úpravy a vymezeny v ÚP. Stanovenou koncepci 
dotváří zastavitelné plochy vymezené na základě uplatněných záměrů na provedení změn 
v území (dále jen „záměry“), které k řešení v ÚP přijalo zastupitelstvo obce. 

Zpracování koncepce ÚP vychází z možnosti lokalizace rozvojových ploch jak 
z hlediska širších územních vazeb obce zařazené do území s vyváženým rozvojovým 
potenciálem, tak i potřeb obce při  koordinaci se všemi dostupnými podklady, včetně 
konfrontace v terénu.  

 Plochy pro rozvoj (zastavitelné plochy) jsou voleny tak, aby veškeré negativní dopady 
navrhovaného řešení byly minimální. Jsou vymezeny ve vazbě na ZÚ. Využívá se tak 
možnosti jednoduchého napojení na infrastrukturu obce, která je vybudována, či se její 
realizace připravuje. 

Při vymezování zastavitelných ploch pro rozvoj obce se vychází ze základního 
požadavku v maximální možné míře převzít dosud nevyužité plochy z platné ÚPD obce, aby 
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byla zajištěna kontinuita naplňování stanovené urbanistické koncepce – viz tabulka způsobu 
zapracování lokalit z dosud platného ÚPO do ÚP. 

Všechny dosud nevyužité plochy jsou vymezeny jako zastavitelné plochy. 

Plochy změn jsou, stejně jako plochy stabilizované, vymezeny zpravidla na hranice 
parcel. V některých případech však hranici vymezených ploch tvoří spojnice lomových bodů 
hranic parcel, spojnice styčných bodů hranic více parcel nebo vzájemná kombinace těchto 
možností.  

Způsob zapracování návrhových ploch z dosud platné ÚPD je zřejmý z následujících 
tabulek: 

k.ú. Kopřivná 

Lokality v dosud platném ÚPO Způsob zapracování do ÚP 

B1 Plocha Z5 (SV) 
B2 Plocha Z6 (SV) 
B3 Plocha Z7 (SV) 
B4 Plocha Z8 (SV) 
B5 Plocha Z9 (SV) 
B6 Stabilizovaná plocha (SV, DS) 
B7                  Stabilizovaná plocha (SV) 
B8 Plocha Z10 (SV) 
B9 Plocha Z11 (SV) 

B10 Plocha Z12 (SV) 
B11 Plocha Z13 (SV) a plocha Z32 (ZV) 
B12 Plocha Z14 (SV) 
B13 Plocha Z15 (SV) 
B14 Plocha Z16 (SV) 
B15 Plocha Z17 (SV) 
B16 Plocha Z18 (SV) 
B17 Plocha Z19 (SV) 
D1 Plocha Z47 (DS) 
D2 Plocha Z47 (DS) 
D3 Plocha Z48 (DS) 
D4 Stabilizovaná plocha (VS) 
D5 Plocha Z50 (DS) 
D8 Stabilizovaná plocha (NL) 
V1 Plocha Z46 (VS) 
V2 Stabilizovaná plocha (VS) 
V3 Plocha Z12 (SV) 
S1                             Plocha Z28 (OS) 
O1                             Plocha Z28 (OS) 

BV1 Plocha R1 (SV) 
BV2 Plocha R3 (SV) 

 
 
k. ú. Lužná 

Lokality v dosud platném ÚPO Způsob zapracování do ÚP 

D6 Plocha Z27 (OM) 
D7 Plocha Z27 (OM) 
R1 Plocha Z21 (SV) 
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Lokality v dosud platném ÚPO Způsob zapracování do ÚP 

R2 Plocha Z22 (SV) 
R3 Plocha Z23 (SV) 
O2 Plocha Z21 (SV) 
O3 Plocha Z22 (SV) 
O4 Plocha Z23 (SV) 
V1                             Plocha Z27 (OM) 

 

Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) jsou vymezeny v přímé vazbě 
na ZÚ části Kopřivná (Z1 – Z3) i Lužná (Z4) a na současný dopravní systém obce, a to na 
základě uplatněných záměrů. Dotvářejí současnou kompozici sídla (Z2, Z3) či využívají 
vhodných terénních podmínek (Z1, Z4). V případě využití plochy Z4 je nezbytné zajistit 
neznehodnocení vodních zdrojů v blízkém okolí.  

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) jsou vymezeny v přímé vazbě na ZÚ 
převážně v plochách navržených dosud platnou ÚPD. Pouze plochy Z8, Z19 a Z23 jsou 
vymezeny zčásti či zcela nad rámec dosavadních ploch z důvodu potřeby dotvoření ucelené 
kompozice sídla, tedy doplnění ploch potřebných k zarovnání budoucí hranice ZÚ. Dalším 
důvodem je zhodnocení možnosti uspokojení uplatněných záměrů fyzických osob (jižní část 
Z8 a Z20). Plocha P1 využívá pro tento způsob využití plochu v minulosti využívanou pro 
zemědělství. Tento způsob využití však s ohledem na okolní plochy již není v území vhodný. 
Smyslem vymezení ploch územních rezerv R1 a R3 tohoto způsobu využití je prověření 
budoucího možného využití celého rozsahu ZÚ plochami tohoto způsobu využití. Původně 
vymezená plocha R2, která je součástí ZÚ je v souladu se závěrem veřejného projednání 
vymezena jako stabilizovaná pro SV – viz kap. II.1.o). V případě ploch R1 a R3 jde o plochy, 
které jsou v dosud platné ÚPD vymezeny jako návrhové, ale nebyly dosud zahájeny kroky 
k jejich využití. Jsou však pro bydlení vhodné. 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) jsou jako 
zastavitelné vymezeny v části Lužná, a to jak v souladu s dosud platnou ÚPD (Z25, Z27), tak 
na základě uplatněných záměrů (Z24, Z26). Plochy jsou vymezeny především s cílem 
posílení hospodářského pilíře (Z25 – Z27 pro cestovní ruch a rekreaci, Z24 pro služby 
motoristům a cestovní ruch), ale i pro posílení soudržnosti společenství obyvatel území – 
zkvalitnění životních podmínek.  

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) zastupuje 
v ÚP zastavitelná plocha Z28, vymezená v části Kopřivná s cílem vybudování sportovního 
areálu ve vazbě na obytné území i na přírodní prostředí. Využívá zčásti plochu navrženou 
v dosud platné ÚPD a zčásti plochu konkrétního záměru uplatněného obcí, který je 
postupnými kroky již připravován obcí k realizaci. 

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) 
Podrobně odůvodněno – viz část ad I.1.d) této kapitoly. 

Plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP) jsou jako zastavitelné (Z35 – Z44) 
vymezeny v ZÚ obou částí obce v místech, kde bylo dosud platnou ÚPD navrhováno 
zalesnění. S ohledem na ust. § 58 SZ a s ohledem na potřebu dodržení vzdálenosti staveb od 
okraje lesa 50 m bylo upuštěno od vytváření územních podmínek pro budoucí zalesňování 
v ZÚ. Pro zachování charakteru zástavby obou sídel byly vymezeny plochy prioritně určené 
pro přírodní a přírodě blízké ekosystémy. 

Plochy zeleně – ochranná a izolační (ZO) zastupuje v ÚP vymezená plocha (Z45) 
určená k ochraně i estetickému oddělení nové obytné zástavby v ploše SV od provozu ve 
stabilizované i zastavitelné ploše VS na jihozápadě části Kopřivná. Plocha je převzata 
z dosud platné ÚPD obce. 
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Plochy smíšené výrobní (VS) zastupuje v ÚP vymezená plocha (Z46) určená 
dlouhodobě (je převzata z dosud platné ÚPD obce) pro posílení hospodářského pilíře. 
Navazuje na současné plochy užívané pro výrobu a je přímo napojena na současný dopravní 
systém obce – silniční síť. 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) 
Podrobně odůvodněno – viz část ad I.1.d) této kapitoly. 

Plochy technické infrastruktury (TI) 
Podrobně odůvodněno – viz část ad I.1.d) této kapitoly. 

 

VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Současný stav v rozložení ploch sídelní zeleně je stabilizován v plochách s rozdílným 
způsobem využití v ZÚ včetně samostatně vymezených ploch zeleně – přírodního charakteru 
(ZP). Sídelní zeleň tvoří jak plochy zeleně soukromé, tak i veřejné. Samostatně se nově 
vymezují plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) a plochy zeleně – přírodního 
charakteru (ZP) a – ochranné a izolační (ZO). Důvody vymezení ploch ZV jsou popsány 
v části ad I.1. d) této kapitoly, plochy ZP a ZO jsou popsány v části ad. I.1. c) v odůvodnění 
vymezení zastavitelných ploch. Systém navazuje na krajinnou zeleň přistupující 
z nezastavěného území k ZÚ – viz ad I. 1. e) této kapitoly. 

 
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO 
JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO 
EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

 Plocha Z3, která je vymezena nad rámec dosud platné ÚPD, dotváří prostor mezi 
návrhovou plochou TI, hranicí ZÚ a lesem, leží v hodnotném území navazujícím jak na 
historickou, tak i novodobou zástavbu převážně obytného charakteru a také plochu přestavby 
P1 vymezenou pro způsob využití SV. S ohledem na složitost územních podmínek (a navíc 
potenciálně komplikovaný tvar) jsou stanoveny podmínky pro pořízení územní studie a úkoly, 
které je třeba kompletně vyřešit, než bude v ploše zahájeno rozhodování o jejím využití. 

 Pro její pořízení a vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti se jako 
vhodně stanovená jeví lhůta 5 let od nabytí účinnosti OOP ÚP Kopřivná, aby byla zachována 
možnost nápravy v rámci Zprávy o uplatňování ÚP, pokud do doby jejího projednávání 
nebude ÚS pořízena. 
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Souhrnný přehled zastavitelných ploch 

k.ú. Kopřivná 

Označení plochy Kód využití Podmínka 
rozhodování 

Rozloha plochy 
(ha) 

Z1 BV - 0,11 
Z2 BV - 0,05 
Z3 BV územní studie 2,37 
Z5 SV - 0,11 
Z6 SV - 0,24 
Z7 SV - 0,12 
Z8 SV - 1,06 
Z9 SV - 0,28 

Z10 SV - 0,36 
Z11 SV - 0,24 
Z12 SV - 0,17 
Z13 SV - 0,20 
Z14 SV - 0,26 
Z15 SV - 0,10 
Z16 SV - 0,14 
Z17 SV - 0,29 
Z18 SV - 0,49 
Z19 SV - 0,49 
Z20 SV - 0,34 
Z28 OS - 0,99 
Z29 ZV - 0,09 
Z30 ZV - 0,01 
Z31 ZV - 0,04 
Z32 ZV - 0,26 
Z33 ZV - 0,43 
Z35 ZP - 0,29 
Z36 ZP - 0,46 
Z37 ZP - 0,07 
Z38 ZP - 0,07 
Z39 ZP - 1,51 
Z40 ZP - 1,28 
Z41 ZP - 0,13 
Z42 ZP - 0,09 
Z45 ZO - 0,29 
Z46 VS - 1,13 
Z47 DS - 0,17 
Z48 DS - 0,17 
Z49 DS - 0,10 
Z50 DS - 0,11 
Z52 TI - 0,11 
Z53 TI - 0,26 
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k.ú. Lužná u Hanušovic 

Označení plochy Kód využití Podmínka 
rozhodování 

Rozloha plochy 
(ha) 

Z4 BV - 0,71 
Z21 SV - 0,05 
Z22 SV - 0,13 
Z23 SV - 0,41 
Z24 OM - 0,60 
Z25 OM - 0,93 
Z26 OM - 0,07 
Z27 OM - 1,08 
Z34 ZV - 0,25 
Z43 ZP - 0,57 
Z44 ZP - 0,56 
Z51 DS - 0,02 

 

Souhrnný přehled ploch územních rezerv 

Označení 
zastavitelné 

plochy 
Kód využití Podmínka 

rozhodování 
Rozloha plochy 

(ha) 

k.ú. Kop řivná  
R1 SV - 0,72 
R3 SV - 0,74 

Souhrnný přehled ploch přestaveb  

Označení 
zastavitelné 
plochy 

Kód využití Podmínka 
rozhodování 

Rozloha plochy  
(ha) 

k.ú. Kop řivná  
P1 SV - 0,14 
 

ad I.1.d.)   

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ  

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  

SILNIČNÍ DOPRAVA 
Silniční síť 

 Řešené území obce se rozkládá v prostoru, kterým neprocházejí mezinárodně 
významné tranzitní dopravní silniční tahy. Hlavní dopravní obsluhu území obce zajišťuje 
vedení hlavního tahu krajského významu, a to silnice II/446 (Hanušovice - Šumperk) po 
stabilizovaných plochách dopravní infrastruktury silniční (DS). Ostatní silnice III. třídy – silnice  
III/44640 zajišťuje především místní vazby.  

 Vzhledem k dopravnímu významu a zatížení těchto silnic je možné tyto silnice 
považovat za dlouhodobě stabilizované na plochách DS. V dlouhodobém výhledu nelze 
předpokládat realizaci významnějších přeložek či směrových úprav těchto silnic. Stanovené 
podmínky využití ploch nicméně jejich realizaci připouštějí jak v ZÚ, tak v nezastavěném 
území.  

 Plocha Z49 je určena ke zkvalitnění (zvýšení komfortu, přehlednosti a bezpečnosti) 
napojení silnice III/44640 na silnici II/446 na jihu části Kopřivná.  
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Intenzity silniční dopravy a kategorizace silnic 

 Obecně je základním podkladem pro stanovení intenzit dopravy celostátní sčítání 
dopravy provedené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Jedinými údaji v území jsou intenzity 
dopravy naměřené na silnici II/446. Dopravní zatížení ostatních silnic III. třídy je minimální. 
S ohledem na znalost místních poměrů se pohybuje zatížení těchto silnic v hodnotách do 500 
vozidel za průměrný den roku.  
 
Silnice  č.úseku  Úsek  I2000 I2005 I2010 

II/446 7-0976 Hanušovice – Kopřivná  1603 2294 2069 

 5-3396 Kopřivná – Šumperk 2068 2579 2335 

   
Na základě dopravního zatížení silnic je odpovídající u silnice II/446 cílová kategorie 

S 7,5/60, u silnice III. třídy pak S 6,5/40, a to v souladu s Územním generelem dopravy silnic 
II. a III. třídy na území Olomouckého kraje.  
 

Síť ostatních pozemních komunikací 

Na základní komunikační systém území, tvořený silnicemi II. a III. třídy, jsou přímo 
napojeny ostatní pozemní komunikace. Síť těchto komunikací umožňuje propojení   
jednotlivých částí obce a zpřístupnění jednotlivých ploch zástavby. Tyto komunikace jsou 
zatěžovány výhradně místní dopravou, a tak je jejich vedení v území po plochách DS 
stabilizováno. Pro nové obslužné komunikace jsou vymezeny plochy Z48 a Z50 v části 
Kopřivná a Z51 v části Lužná, které zpřístupňují nově navrhované plochy zástavby, které 
nejsou napojeny na současnou síť.  
  

Dopravní zařízení a dopravní vybavení 

Odstavování a parkování bude řešeno vždy v rámci vlastních ploch nebo objektů pro 
bydlení, rekreaci, občanské vybavení, výrobu či technickou infrastrukturu. Tato parkovací 
stání přímo navazují na stávající komunikace. Jejich kapacity je nutno upřesnit dle 
konkrétních kapacit jednotlivých objektů. Pro potřeby krátkodobého parkování u obytné 
zástavby je možno využívat i minimálně dopravně zatížené přilehlé ostatní pozemní 
komunikace a veřejná prostranství. Pro parkování u sportovního areálu je samostatně 
vymezena plocha Z47 (DS).  

Hromadná doprava 
V současné době jsou územím vedeny 3 autobusové linky s převažujícími směry na 

Šumperk a Hanušovice. Zastávky (4) autobusové dopravy svojí docházkovou vzdáleností 
plně pokrývají ZÚ obce a jejich situování je stabilizované. Pro zlepšení a zvýšení bezpečnosti 
pohybu autobusů je vymezena plocha Z49 (DS) pro točnu autobusů v prostoru křižovatky 
silnic II/446 a III/44640. Výraznější rozvoj autobusové dopravy se nepředpokládá.  
 

Doprovodná zařízení silniční dopravy 

Čerpací stanice pohonných hmot ani jiná zařízení nejsou v území situovány ani se 
 jejich situování nepředpokládá. 

 
DRÁŽNÍ DOPRAVA 
 V severozápadní části území je vymezena stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury 
železniční (DZ) železniční tratě č. 292 Šumperk - Krnov. Tato trať se v přímé dopravní 
obsluze území neuplatňuje, ale je respektována ve smyslu vyjádření SŽDC k zadání ÚP 
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s tím, že se připouští její optimalizace na základě dokumentace stavby „Revitalizace trati 
Bludov – Jeseník“, a to i v sousedních plochách nezastavěného území. 

JINÉ DRUHY DOPRAVY 

 Plochy pro leteckou a vodní dopravu nejsou v území obce zastoupeny. 

Ochranná pásma  
V území se mimo souvisle zastavěné území uplatňují OP silnic II. a III. třídy, která 

podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dosahují vzdálenosti 15 metrů od 
osy vozovky, a OP železniční dráhy, které stanovuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 
v platném znění a které činí 60 m od krajní koleje.  
 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Obec se nachází v navrhované oblasti CHOPAV Ramzovské nasunutí, která byla 
krajským úřadem Olomouckého kraje – odborem strategického rozvoje zapracována jako 
nadmístní záměr v ZÚR OK. Jde o důležitou fázi preventivní ochrany vodních zdrojů, při níž 
se souborem zákazů a omezení upravují činnosti, které by mohly nepříznivě a natrvalo nebo 
velmi dlouhodobě ovlivňovat vodohospodářské poměry, a tím zároveň podmínky využití 
vodních zdrojů. 

Podkladem pro zpracování vodohospodářské části ÚP je PRVK Ok. Zásobování 
pitnou vodou je realizováno z jímacích zářezů nad obcí. Vydatnost vodních zdrojů byla 
posouzena firmou Unigeo, a.s., Divize geologie a životního prostředí, středisko Zlaté hory 
v 10/2002 s výsledky vývěrů na jímacích zářezech o celkové vydatnosti vodního zdroje 1,15 
l/s. Celková přírodní vydatnost vodního zdroje může dosahovat v ročním průměru cca 1,73 
l/s. Voda z prameniště je jímána v zemním vodojemu o kapacitě 23 m3 (v.d. 609,000/607,10 
m n. m.). Stávající kapacita vodojemu je nevyhovující, dle PRVK Ok a výsledků bilance se 
předpokládá zřízení dalšího vodního zdroje a zkapacitnění akumulačního prostoru zemního 
vodojemu. Na území obce jsou obyvatelé zásobováni z obecního vodovodu, jen v k.ú. Lužná 
u Hanušovic jsou obyvatelé zásobováni pitnou vodou individuálně – z domovních studní. 
Vydatnost a kvalita studní není zjištěna.  

Vodní zdroje v jižní části k.ú. Lužná u Hanušovic výhradně zásobují vodovodní systém 
obce Bratrušov.  

Vodní zdroj v severní části k.ú. Lužná u Hanušovic zásobuje vodovodní systém města 
Hanušovice. 

Tab. 1 Bilance zásobování pitnou vodou pro celé řešené území 
Bilan ční údaje  PRVK Ok k r. 2015  ÚP k r. 2030  
Počet obyvatel 300 423 
Počet zásobených obyvatel 270 423 
Počet obyvatelů s ČOP 174 184 
Počet zásobených obyvatelů s ČOP   60 184 
Počet všech zásobených obyvatel 330 607 
Průměrná denní potřeba (m3/d) 60,10 110,58 
Koeficient denní nerovnoměrnosti 1,5 1,5 
Maximální denní potřeba (m3/d) 90,10 165,88 
Požadavek na vydatnost zdroje (l/s) 1,92 

ÚP respektuje současný systém zásobování pitnou vodou, který je vyhovující.  
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Vlastníkem vodovodu v řešeném území je obec Kopřivná. Objem akumulované vody 
ve vodojemech se doporučuje navýšit pro zabezpečení pokrytí minimálně 60 % maximální 
denní potřeby vody. ÚP vymezuje plochu Z53 (TI) pro rozšíření stávajícího vodojemu za 
účelem pokrytí denní maximální potřeby. 

 ÚP respektuje současnou vodovodní síť a připouští její rozvoj jako technické 
infrastruktury související s hlavním či přípustným využitím nebo v nezastavěném území 
v souladu s § 18 odst. 5 SZ. Současné zásobování pitnou vodou vyhovuje, předpokládá se 
pouze rozšíření vodovodní sítě v místech budoucí zástavby. 

Ochranná pásma 

OP vodovodních řadů dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od 
vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5 m. OP 
zemních vodojemů je obvykle 1,0 až 2,0 m od paty svahu náspu nebo oplocení jejich 
pozemků. 

ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

V obci není realizována splašková kanalizace. Odpadní vody v obou katastrálních 
územích (Kopřivná a Lužná u Hanušovic) jsou zneškodňovány individuálně v bezodtokových 
jímkách a septicích. Kaly z jímek a septiků jsou vyváženy na zemědělské pozemky. 
Recipientem pro vyústění vyčištěných odpadních vod je potok Kopřivná v k. ú. Kopřivná. 
V k.ú. Lužná u Hanušovic je recipientem odpadních vod levostranný přítok řeky Moravy. 

Tento kanalizační systém v celém řešeném území je nevyhovující. Severozápadní 
části řešeného území se nacházejí v CHOPAV Ramzovské nasunutí, jež může negativně 
ovlivnit stávající systém zneškodňování odpadních vod. 

Dle PRVK Ok je v části Kopřivná  uvažováno s realizací oddílné splaškové kanalizace 
zaústěné do nové aktivační ČOV pod obcí.  

V k. ú. Kopřivná je navržena ČOV pro cca 566 EO s možností připojení Lužné, v  k. ú. 
Lužná u Hanušovic PRVK Ok navrhuje rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na 
vyvážení a doplnění septiků o zemní filtry tak, aby vyhověly ČSN 750905 Zkoušky těsnosti 
vodárenského a kanalizačního zařízení. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků budou 
odváženy na zemědělské pozemky. 

 
Tab. 2 Bilance množství odpadních vod pro celé řešené území 
Bilan ční údaje  PRVK Ok k r. 2015  ÚP k r. 2030  
Produkce odpadních vod (m3/d) 48,90 68,95 
BSK5 (kg/d) 24,10 33,98 
NL (kg/d) 25,20 35,53 
CHSK (kg/d) 48,20 67,96 
Počet EO 401 566 

  

V návrhovém období (do roku 2030) ÚP předpokládá realizaci kanalizačního systému 
s centrální ČOV Kopřivná. ÚP vymezuje pro ČOV pro cca 566 EO plochu Z52 (TI) v místě 
umožňujícím realizaci přečerpávacího i gravitačního systému zneškodňování odpadních vod. 

 V k.ú. Lužná u Hanušovic  se předpokládá zachování individuálního zneškodňování 
odpadních vod. ÚP připouští napojení na nový kanalizační systém zakončený ČOV v 
Kopřivné. 
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Ochranná pásma 

OP kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od 
vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5 m.  

 

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ   

Zhodnocení současného stavu, návrh rozvoje 

Zásobování předmětného území elektrickou energií je řešeno z napájecího bodu TR 
110/22 kV Hanušovice vedením 22 kV (VN 348). Pro omezení vlivu provozních poruch je 
vedení VN 348 propojeno s VN systémem napojeným na TR 110/22 kV Šumperk. Rozvod 
systému sítí VN v řešeném území je proveden převážně nadzemním vedením. Pouze 
napojení TS 9142 je řešeno zemním kabelovým vedením. Mimo výše uvedené vedení (VN 
348) a odboček k jednotlivým TS, prochází katastrálním územím vedení 2x110 kV (V 5601-2). 
Provozovatelem energetického systému (VVN, VN a NN) je ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. 
V roce 2013 byly v prostoru Křížového vrchu uvedeny do provozu dvě větrné elektrárny o 
výkonu 2x2,3 MW. Jejich výkon je předáván přes TS 9142 do vedení VN 348. Majitelem 
licence je NATUR ENERGO, s.r.o. 

               Z celkového počtu 6 TS zajišťuje zásobování řešeného území el. energií 5 TS 
22/0,4 kV. Stanice TS 9142 je součástí systému výroby elektrické energie. Z uvedeného 
počtu jsou v majetku ČEZ, a.s., 4 TS, a to č. 647, 648, 649 a 650. Dvě stanice (TS 9171 a TS 
9142) zajišťují podnikatelský odběr. Současné zásobování systémem 22 kV je v souladu 
s Územní energetickou koncepcí Olomouckého kraje. 
  
k.ú.Kopřivná            

               Návrh rozvoje zahrnuje posílení bytové výstavby využitím volných prostorů v 
současné zástavbě a vymezuje plochy pro rozvoj podnikatelské činnosti.  Z hlediska zajištění 
el. energie je situace příznivá u navrhované bytové výstavby vzhledem k tomu, že současné 
TS 648 a TS 649 zásobující obyvatelstvo a služby ve střední části obce vykrývají řešené 
území a mají rezervu ve výhledovém  transformačním výkonu. Současný rozvod sítě NN si 
vyžádá v severní části obce výkonové posílení s ohledem na navrhovanou výstavbu a 
značnou vzdálenost nejbližších TS (647 a 648). Výkonové zajištění rozvojové plochy určené 
pro smíšenou výrobu (Z46), bude vyžadovat vlastní TS.          
 

k.ú. Lužná u Hanušovic 

           Zásobování rozvojových ploch  el. energií bude řešeno ze stávající TS 650 rozšířením 
sítě NN. Pro omezení vlivu OP v ploše Z24 lze u průchozího vedení VN použít izolovaných 
vodičů. Přestože nejsou známy výkonové požadavky rozvojové plochy Z27 a navazující, 
s ohledem na uplatněný záměr vlastníka lze předpokládat, že zásobování elektrickou energií 
si vyžádá realizaci TS.  
  

 Ochranná pásma  

             Dle zákona č. 458/2000 Sb., 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: 
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                        Zařízení Dle zákona 
č. 79/1957 

Sb. 

Dle zákona 
č. 222/1994 

Sb. 

Dle zákona 
č.458/2000 

Sb. 
nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV 15 12 12 
nadzemní vedení do 35kV - vodiče bez izolace            10 7 7 
nadzemní vedení do 35kV   - s izolací základní                               - - 2 
podzemní kabelové vedení do 110 kV, vč. 
měřicí  a zabezpečovací techniky 

 
1 

 
1 

 
1 

zděné elektrické stanice s převodem  do 52 kV - - 2 
stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV 10 7 7 
 

Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě 
strany. U zděných TS od oplocení nebo zdi. OP pro podzemní vedení elektrizační soustavy 
do 110 kV. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

 Územím prochází VTL plynovod, který ÚP respektuje včetně OP i BP. Přestože území 
obce není dosud ani zčásti plynofikované a o plynofikaci není v obci zájem, ÚP připouští 
realizaci plynofikace v celém území obce. 

 
TELEKOMUNIKACE 

Radiokomunikace 

           Z  radiokomunikačních služeb sítě GMS, které jsou v současné době v řešeném území 
uplatněny, jde o služby operátorů mobilních telefonů. Podstatnou část řešeného území 
přechází 8 rr tras provozovatele T-Mobile z vysílače umístěného v katastru Osikov, obec 
Bratroušov, na vrchu Smrk (742 m n. m.) ve směru na Ostružné – Stráň, Vikaníce, Jindřichov, 
Šlégrlov, Hynčice pod Sušinou, Hanušovice (vrch Ptáčník), Hanušovice – Na Vinici a 
Bohdíkov. Dále územím procházejí 2 rr trasy Českých radiokomunikací. Západním okrajem 
řešeného území prochází rr trasa Českých radiokomunikací Ruda n. Moravou – Šlégrlov. 
Severního okraje řešeného území se dotýká rr trasa ve směru Suchý vrch – Praděd. Všechny 
procházející rr trasy neovlivňují řešení ÚP a jsou, včetně jejich OP, respektovány. 
 

Dálkové kabely 

Řešeným územím procházejí dálkové telekomunikační kabely v trase Hanušovice – 
Kopřivná a dále ve směru na Šumperk a Velké Losiny, které ÚP respektuje. 
 
Telekomunikace 

              Rozvod místní telefonní sítě v prostoru řešeného území byl rekonstruován a v celém 
rozsahu je řešen pomocí zemního kabelového vedení. Před zahájením všech zemních prací 
je nutné si vyžádat stanovisko od jeho provozovatele. Místní telekomunikační síť plně vykrývá 
současné i očekávané budoucí požadavky.  
   
 

Ochranná pásma 

 Zákon č. 151/2000 Sb. určuje OP pro telekomunikační kabelová vedení na 1,5 m na 
obě strany od krajních vedení. 
 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 ÚP respektuje současný systém nakládání s odpady v obci. Nenavrhuje žádné 
samostatné plochy pro dlouhodobé ukládání odpadů ani plochy, kde by byl takový odpad 
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speciálně likvidován (kompostárny, spalovny, skládky odpadu), neboť většina odpadu (vyjma 
individuální likvidace) je řešena odvozem mimo území obce. Umožňuje však rozvoj v rámci 
přípustných využití ploch s rozdílným způsobem využití. Zachování systému sběru a jeho 
možný rozvoj je v souladu se stanovenými cíli Plánu odpadového hospodářství Olomouckého 
kraje (11/2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

Velikost sídla i funkce ve struktuře osídlení ovlivňuje současnou skladbu i rozsah 
občanského vybavení a služeb. 

Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury je v území obce pouze místního 
významu. 

V oblasti vzdělávání a výchovy se v obci nenacházejí ZŠ ani MŠ. Do školských 
zařízení se dojíždí do Hanušovic, Bratrušova a Šumperku (MŠ) a do Hanušovic a Šumperku 
(ZŠ). V Šumperku se nacházejí střední školy – zdravotnická, gymnázium, železniční, 
technická, služeb a také obchodní akademie a vyšší odborná škola. Na vysoké školy studenti 
dojíždějí do Olomouce a Ostravy. Nejbližší základní umělecká škola se nachází v 
Hanušovicích. 

Dům s pečovatelskou službou či další samostatné zařízení sociálních služeb a péče 
o rodinu zde nenajdeme, zvláště potřebný by byl dům pro seniory. Do obce zajíždí terénní 
charita z Hanušovic a potřebné zdravotní pomůcky pro seniory zapůjčuje firma Pontis. 

Obec nemá v území zařízení pro žádnou ze zdravotnických služeb. Poliklinika a 
výjezdní místo RZP je v Hanušovicích, další poliklinika a nemocnice je v Šumperku, letecká 
záchranná služba (nejbližší heliport) se nachází v Jindřichově. 

Podmínky pro kulturní a společenský život obce jsou poměrně uspokojivé. Obec sice 
nemá kulturní dům, ale má  veřejnou knihovnu a kostel s bohoslužbami. Za ostatním 
kulturním životem obyvatelé dojíždějí např. do Hanušovic a Šumperku (kulturní dům, kino). 

Spolková činnost v obci by se měla významně podílet na sounáležitosti obyvatel 
s daným územím, přispívat ke zvýšení vzdělanosti, nabízet širokou škálu volnočasových 
a sportovních aktivit, a proto je potřeba podporovat její rozvoj. V obci jsou provozovány 1 x za 
14 dní pouze dílničky pro děti a dospělé, a to ve starém kulturním domě, který má obec 
v plánu rekonstruovat.  

V oblasti veřejné správy a ochrany obyvatelstva se v obci nachází obecní úřad. Poštu 
mají obyvatelé v Hanušovicích, stejně tak jako stavební úřad, matriku, Policii ČR, kontaktní 
pracoviště Úřadu práce a SDH. Finanční úřad, katastrální úřad, OSSZ, živnostenský úřad, 
okresní soud, hasičská zbrojnice (profesionální) a hygienická stanice se nachází v Šumperku. 
Obec spravuje na území vlastní hřbitov. 

V oblasti tělovýchovy a sportu  se v obci nachází pouze dětské hřiště a hřiště pro 
malou kopanou, které je však veřejnosti nepřístupné a slouží jen pro trénink oddílu malé 
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kopané Kanárci pro mládež od 15 let. Za dalším vyžitím obyvatelé obce vyjíždějí do 
nedalekých větších center osídlení – např. do Šumperku. 

V obci je z občanského vybavení komerčního charakteru provozován jeden obchod se 
smíšeným zbožím. Za dalšími službami se vyjíždí nejčastěji do Hanušovic a Šumperku. 
V obci není žádná nabídka ubytovacího a stravovacího zařízení.  

 Protože charakter sídla tomu nebrání, připouští ÚP v souladu s dosavadním vývojem 
rozvoj občanského vybavení v plochách s rozdílným způsobem využití v souladu se 
stanovenými podmínkami jejich využití. Proto není samostatně vymezena žádná zastavitelná 
plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury.  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 Veřejná prostranství jsou funkční ve smyslu příslušných legislativních předpisů a jsou 
vymezena samostatně jako plochy veřejné zeleně (ZV) zastavitelné (Z29 – Z34) v centrálních 
prostorech obou částí. Důvodem vymezení je jak převzetí návrhových ploch z dosud platné 
ÚPD určených pro zlepšení prostředí podél situačního průtahu, tak i uspokojení dalších 
záměrů obce na zlepšení životního prostředí. Dále jsou veřejná prostranství stanovena jako 
přípustné využití jiných ploch s rozdílným způsobem využití. V zastavitelných plochách je 
třeba rezervovat vhodné prostory i pro rozvoj těchto funkčních ploch v míře nezbytné pro 
vytvoření jejich optimálního životního prostředí, a to především v ploše Z3, kde tak bude 
učiněno v rámci pořízení územní studie.  

  

 Veřejná prostranství jsou funkční ve smyslu příslušných legislativních předpisů a jsou 
součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití vymezených v ZÚ (SV, OV, DS). 
V zastavitelných plochách je třeba rezervovat vhodné prostory i pro rozvoj těchto funkčních 
ploch v míře nezbytné pro vytvoření jejich optimálního životního prostředí (v ploše Z1 na 
základě dohody o parcelaci). 
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ad I.1.e) 
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY V ČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ  
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPAT ŘENÍ, OCHRANU PŘED 
POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A  PODOBNĚ 

USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

ÚP vychází při uspořádání krajiny z dochovalosti území a potřeb udržitelného rozvoje 
obce. Zároveň zohledňuje historický vývoj sídla a přírodní a krajinářskou hodnotu okolní 
krajiny. Vše je pak zasazeno do rámce existujících územně analytických podkladů a právních 
norem. Pro uspořádání krajiny jsou to především § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, § 18 odst. 4 a 5 SZ a ZÚR Olomouckého kraje. 

Řešené území leží dle vydaných ZÚR Olomouckého kraje v krajinném celku E – 
Hanušovické údolí. Hanušovické údolí je tvořené hlubokými podhorskými údolími s lesopolní 
až lesní krajinou. Zásadou je podporovat rozvoj zástavby v úpatních polohách dna údolí 
(nikoliv v úzkých a povodňově nebezpečných nivách), zástavba může vystupovat i do 
mírnějších úbočí (nikdy však do horní třetiny svahu). Z prvovýroby se doporučuje podporovat 
zejména živočišnou výrobu. 

Pro zachování typu krajinného rázu stanovil ÚP základní koncepci rozvoje území obce, 
základní podmínky ochrany krajinného rázu a podmínky využití ploch s rozdílným způsobem 
využití, jež by měly nadále zajistit existenci této významné hodnoty. Návrh podmínek vychází 
ze ZÚR Olomouckého kraje a Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny pro území 
Olomouckého kraje. V duchu těchto stanovených podmínek ÚP nenavrhuje nové sídlo 
v krajině ani rozvojové plochy, jejichž využitím by došlo k výraznému negativnímu narušení 
krajinného rázu.  

Jedním z ukazatelů zachovalosti a odolnosti území proti nenadálým rizikovým jevům 
(např. přívalové deště) je hodnota KES. Pro obec Kopřivná má KES hodnotu 5,22. Jedná se o 
krajinu přírodní a přírodě blízkou s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur a nízkou 
intenzitou využívání krajiny člověkem. 

 

Zastoupení druhů pozemků je znázorněno v následujícím grafu a tabulce (Zdroj: ČSÚ, 
stav ke dni 31. 12. 2013): 
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Historické využívání krajiny bylo a je převážně leso-zemědělské. V území se nacházejí 
všechny kategorie ochrany ZPF. Na části ploch ZPF, především ve východní části území, 
byly provedeny investice do půdy.  

 
ÚP respektuje prostorové uspořádání území, které vzniklo historickým vývojem. 

V návrhu využití území jsou respektována současná měřítka krajiny. ÚP nesnižuje estetickou 
hodnotu krajiny jako celku. Zachovává působení stávajících dominant v krajině i solitérní 
přírodní a antropogenní prvky a snižuje negativní působení nových staveb, která se v obecné 
rovině připouští v zastavitelných plochách. ÚP posiluje diverzifikaci krajiny vymezením prvků 
ÚSES místní úrovně. Tato území budou plnit nejen funkci biologickou a estetickou, ale 
i ochrannou, především proti náhlým srážkovým přívalům a silným větrům (eolická eroze) 
a podpoří i migrační prostupnost krajiny pro menší druhy živočichů a vytvoří podmínky pro 
šíření rostlin.  

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) 

 Stabilizované plochy silnic a vybraných ostatních pozemních komunikací 
v nezastavěném území jsou v ÚP respektovány. V ÚP jsou vymezeny nové plochy dopravní 
infrastruktury. 

Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

Řešené území spadá do povodí Moravy, která protéká podél západní hranice 
řešeného území. Území odvodňují potoky Kopřivná, Potůčník, Rejchartický potok a další 
bezejmenné vodoteče. 

V řešeném území se nachází několik drobných vodních ploch. 

ÚP nezasahuje do hydrologického uspořádání vodních toků a vodních ploch a 
všechny respektuje.  

Dle zákona č. 254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001, o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), je nutné dodržet § 49 Oprávnění při správě vodních toků nezbytně 
nutný volný manipulační pás pro výkon správy vodního toku odst. 2b u významných vodních 
toků nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry (řešeného území se nedotýká) a odst. 2c 
u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. 

 

Plochy zemědělské (NZ) 

       Koncepce ÚP navrhuje zábor ZPF pro zastavitelné plochy a plochy změn v krajině 
souhrnně vyjádřené v tabulkách kapitoly II.1. h) tohoto Odůvodnění. V rámci zpracování ÚP 
byly jednotlivé požadavky na rozvojové plochy přehodnoceny s cílem minimalizovat zábor 
ZPF. Změny na ZPF jsou připuštěny tak, aby umožňovaly zvyšování KES a zároveň 
umožňovaly budovat protipovodňová a protierozní opatření a v maximální možné míře se 
mohl prosazovat ekologický přístup k tvorbě a využívání krajiny s minimalizováním nových 

Druh pozemku  Výměra (ha)  
Zemědělská půda (ZPF) 585 
     Orná půda 118 
     TTP 458 
     Zahrady 9 
Lesní pozemky (PUPFL) 526 
Vodní plochy 1 
Zastavěná plocha 8 
Ostatní plocha 64 
  

Celkem 2572 
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povinností pro vlastníky pozemků (např. se nevymezují plochy pro rozptýlenou krajinnou 
zeleň).  

Plochy lesní (NL) 

  ÚP nemění funkční využití lesů, ani nenavrhuje změny v kategorii lesa a zachovává 
jejich funkce a plošné umístění. V souladu s lesním zákonem (č. 289/1995 Sb.) nezasahuje 
ÚP do druhového složení lesů ani do prostorového uspořádání lesa, čímž umožňuje jeho 
druhové i prostorové zkvalitňování doporučené v Národním lesnickém programu a dalších 
koncepcích. Obecně se vylučuje snižování rozsahu ploch PUPFL.  

ÚP vymezuje 15 nových ploch změn v krajině, které jsou určeny k zalesnění, a to v 
plochách k této funkci navržených již dosud platnou ÚPD obce. Zvětšením ploch PUPFL by 
nemělo dojít k významné změně KR, protože nově navržené plochy převážně navazují na 
současné plochy lesa. V řešeném území je vysoká lesnatost území. Lesy tvoří 44,4 % (526 
ha). V území se vyskytují lesy zvláštního určení a převažující lesy hospodářské. Rozsah 
stabilizovaných ploch NL byl po společném jednání upraven dle doložených rozhodnutí o 
odstranění pochybností, zda jde o PUPFL, vydaných příslušným DO v závěru roku 2015. 

Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 

      Plochy tohoto charakteru ÚP považuje za stabilizované a využívá jejich hlavních 
funkcí – ochranné, protierozní a protipovodňové. Tyto plochy přírodních a přírodě blízkých 
ekosystémů jsou stabilizované převážně na plochách TTP a ostatní neplodné půdy.  

Souhrnný přehled ploch změn v krajině 

k.ú. Kopřivná 

Označení plochy Kód využití Podmínka 
rozhodování 

Rozloha plochy 
(ha) 

K2 NL  0,88 
K3 NL  0,15 
K4 NL  0,04 
K5 NL  0,36 
K6 NL  0,28 
K7 NL  0,13 
K8 NL  0,40 
K9 NL  0,71 
K10 NL  0,36 
K11 NL  1,46 

 

k.ú. Lužná u Hanušovic 

Označení plochy Kód využití Podmínka 
rozhodování 

Rozloha plochy 
(ha) 

K13 NL  0,12 
K15 NL  0,97 
K16 NL  0,43 
K17 NL  0,16 
K18 NL  0,01 

 

Migračně významné území a dálkový migrační koridor   

 Téměř celé území, s výjimkou ZÚ a jeho okolí a území podél západní hranice, pokrývá 
migračně významné území. Trasa dálkového migračního koridoru vede podél východní 
hranice a dále prochází jižní a západní částí řešeného území. Podporu migrace organismů 
zajišťují také vymezené prvky ÚSES. 
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ÚSES 

Navržené prvky územního systému ekologické stability nadregionální a místní úrovně 
jsou převážně funkční a umožňují tok energie, přesun druhů i přenos genetických informací. 
Funkčnost některých prvků – místního biokoridoru LBK 134 a LBK 282 je třeba zajistit.  

Z hlediska prostorového jsou všechny prvky ÚSES upřesněny dle doporučené 
metodiky (Věstník MŽP ČR částka 8, srpen 2012), ZÚR Olomouckého kraje (dle typu a 
úrovně prvku) a s ohledem na zajištění jejich plné funkčnosti (vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., 
§ 1).  Prvky jsou vymezeny mimo ZÚ a nezasahují do zastavitelných ploch, vyjma ploch 
dopravní infrastruktury. Místní prvky jsou vymezeny dle informací z ÚAP a na základě 
terénních průzkumů a konzultací zpřesněny na hranice pozemků nebo jejich lomových bodů 
dle aktuálního mapového podkladu.  

U prvků místního významu došlo k celkové úpravě koncepce vyplývající 
z vyhodnocení stavu území a požadavků na jeho rozvoj. Provedená zpřesnění a změny 
nesnižují současnou funkčnost ÚSES jako celku a prvky jsou napojitelné vně hranice 
řešeného území – viz kap. II.1.c). 

Skladebné prvky ÚSES 

Skladebné prvky ÚSES jsou rozmístěny v celém řešeném území, prvky nadregionální 
úrovně se nacházejí především v západní a také v jižní části území.  

Nadregionální biocentrum 64 Raškov tvoří západní část řešeného území. V jižní části, 
v k.ú. Lužná u Hanušovic územím prochází nadregionální biokoridor K 91 (mezofilní bučinná 
osa). Oba prvky jsou tvořeny lesními společenstvy. Prvky regionálního ÚSES se v území 
nevyskytují. 

Prvky nadregionálního ÚSES, biocentra a biokoridory, byly převzaty ze ZÚR OK (jsou 
součástí ÚAP ORP Šumperk) a jejich hranice byly zpřesněny nad katastrální mapou.  

 
Koncepce nadregionálního ÚSES je doplněna prvky místního ÚSES. Na jihu řešeného 

území se nachází biocentrum LBC 140, v návaznosti na ZÚ Kopřivná LBC 396 a ve východní 
části LBC K01. Všechna biocentra jsou tvořena lesními společenstvy. Biocentra jsou 
umístěna tak, aby splňovala metodické pokyny tvorby ÚSES. 

Na severu území z k.ú. Hynčice nad Moravou přichází LBK 282, který ústí v LBC K01. 
Z něho návaznost s k.ú. Rejchartice u Šumperka zajišťuje LBK 270. JV hranici kopíruje 
biokoridor LBK 134. Návaznost biocentra LBC 396 na ostatní prvky systému ÚSES je 
zajištěna pomocí biokoridorů LBK 287 (který přichází z k.ú. Osikov) a LBK 290 (návaznost na 
NRBC 64 Raškov). Biocentra jsou tvořena lesními společenstvy případně kombinací lesních a 
trávobylinných společenstev. Části, které se nacházejí na orné půdě, je nutné osít stanovištně 
odpovídající druhovou skladbou (příp. doplnit o domácí druhy dřevin pro zvýšení biodiverzity).  

Prvky ÚSES byly řešeny v návaznosti na sousední obce – viz kap. II.1.c). 

Kódové značení jednotlivých skladebných prvků nadregionální úrovně je převzato ze 
ZÚR Olomouckého kraje. Kódování prvků místní úrovně je pro obec Kopřivná převzato z ÚAP 
ORP Šumperk. U nově navržených prvků je označení stanoveno nově. 

 
 

Přehled prvků ÚSES 

Vysvětlivky: 
Význam prvku: 

 NRBK – nadregionální biokoridor, 
 NRBC – nadregionální biocentrum,  
               LBC – místní biocentrum, 
               LBK – místní biokoridor. 
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Typ prvku (nejméně 75 % plochy):  
T – trvalý travní porost, V – vodní, L –  lesní, S – smíšený. 

 
Stav prvku, rozloha:  
F – funkční část, N – nefunkční část, v ha dle GIS podkladu.  
 
 

Číslo prvku dle 
ÚP a význam, 
název  

Typ 
prvku  

Popis prvku – stav a návrh opat ření Stav 
prvku, 
rozloha  

NRBC 64 Raškov L Lesní porost  F, 
380,47 

NRBK K 91 L Lesní porost – mezofilní bučinná osa F, 
0,36 

LBC K01 L Lesní porost F, 
4,52 

LBC 140 L Lesní porost F, 
4,37 

LBC 396 L Lesní porost  F, 
6,51 

LBK 134 L Lesní porost, část na orné půdě převést na TTP 
– osetí stanovištně odpovídající druhovou 
skladbou, s možností doplnění domácími druhy 
dřevin pro zvýšení biodiverzity 

F, 
0,88 
N, 
0,04 

LBK 270 S Trvalý travní porost s fragmenty lesa F, 
2,05 

LBK 282 L Převážně lesní porost, trvalý travní porost (část 
na orné půdě převést na TTP – osetí 
stanovištně odpovídající druhovou skladbou, 
s možností doplnění domácími druhy dřevin pro 
zvýšení biodiverzity) 

F, 
1,57 
N, 
0,23 

LBK 287 S Lesní porost a trvalý travní porost F, 
1,07 

LBK 290 T Trvalý travní porost s fragmenty lesa F, 
2,32 

 
Protipovodňová opatření a liniové stavby dopravní a technické infrastruktury budou 

projektovány a umisťovány tak, aby neohrozily trvalou funkčnost jednotlivých prvků ÚSES. 
Především se jedná o volbu vhodné trasy a přednostní využití již stávajících tras technické 
infrastruktury. Pokud to technické podmínky umožňují, tak tyto stavby přednostně umisťovat 
pod úroveň terénu. Období realizace volit v době, kdy bude daný prvek nejméně ohrožen.  

Na plochách ÚSES a v jejich blízkosti je nutné vyloučit činnosti, které by mohly vést 
k trvalému ochuzení druhové bohatosti, ke snížení ekologické stability a narušení funkčnosti. 
Především se jedná o trvalé změny v dochovaných prvcích krajiny a způsobu 
obhospodařování nebo umisťování takových činností, které mohou svým dopadem omezit 
využívání daného prvku – např. hlukem, odpadními látkami apod. Veškeré zásahy v prvcích 
ÚSES musí být podřízeny zájmu o jejich trvalou funkčnost a musí být koordinovány.  

Při výsadbě a obnově prvků ÚSES používat výhradně původní druhy rostlin 
odpovídající stanovištním podmínkám, což je nedílný předpoklad udržení a zlepšování 
funkčnosti těchto prvků. 
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PROSTUPNOST KRAJINY 
Dopravní prostupnost krajiny je zabezpečena systémem silnic a ostatních pozemních 

komunikací, včetně jejich přípustného doplnění v celém území. Tento systém je doplněn 
cestní sítí v nezastavěném území, u které se připouští jak rozšiřování, tak její obnova. Tuto 
síť lze využívat v souladu s jejím posláním,  tradicí a zároveň ji využívat i pro různé druhy 
nemotorové dopravy.  

Biologická prostupnost krajiny zejména ve východní části území je omezená (velikost 
a způsob využití půdních bloků, průchod ZÚ).  

V rámci údržby vodních toků se doporučuje odstraňovat migrační bariéry a nové 
nevytvářet, podporovat revitalizaci drobných vodotečí. ÚP připouští krajinnou zeleň na 
plochách s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území, jejíž realizací dojde k další 
podpoře biologické prostupnosti území. 

Pro zvýraznění prostupnosti krajiny je vhodné v budoucnu zvýraznit polní cesty 
a stávající přírodní dominanty a místa dálkových pohledů přírodě blízkým způsobem, např. 
výsadbou liniové, skupinové nebo jen solitérní zeleně nebo ponecháním květnatých mezí. 
Podkladem pro její umisťování může být jejich stávající katastrální vymezení nebo schválené 
pozemkové úpravy, resp. jejich část – Plán společných zařízení. 

 
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

V řešeném území se pro tento účel samostatně plochy nevymezují. Umístění 
protierozních opatření na zemědělských plochách (orná půda) s vyšší sklonitostí je nutné řešit 
detailními projekty. Část protierozní funkce plní i prvky ÚSES. Jejich konkrétní podobu a 
umístění je tak možno realizovat v souladu s KPÚ nebo samostatně dle potřeby a požadavků 
majitelů a nájemců ZPF, popřípadě jiných oprávněných subjektů, a to v nezastavěném území. 

 
OCHRANA PŘED POVODNĚMI     

ÚP návrhem koncepce uspořádání území samostatně nenavrhuje protipovodňová 
opatření, ale v obecné rovině připouští protipovodňová opatření na celém území obce. 

 

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

Geologické poměry v území jsou respektovány a nejsou navrhována žádná opatření 
měnící jejich charakter ani žádné plochy pro zásahy do horninového prostředí.  

V řešeném území se nenachází žádné ložisko nerostných surovin. 
 

OCHRANA OBYVATELSTVA, OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU 

Současný systém ochrany obyvatelstva je stabilizován. V souladu s koncepcí ÚP 
budou řešeny požadavky ochrany obyvatelstva dle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva v těch bodech, které danému území přísluší dle 
havarijního plánu a krizového plánu Olomouckého kraje. Pro jejich naplňování bude 
využíváno buď budov občanského vybavení či přilehlých ploch a ploch veřejných prostranství. 

Nouzové zásobování pitnou vodou 

V případě přerušení dodávky pitné vody z jednoho zdroje budou využívány další 
zdroje. Jestliže dojde k přerušení dodávky ze všech zdrojů, bude nutno na pití a vaření 
dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. Jelikož na území obce Kopřivná nejsou žádné 
vlastní náhradní zdroje pitné vody bude voda dovážena cisternami ze sousedních obcí 
Hanušovice případně Raškův Dvůr. Minimální množství vody v době krizového zásobování 
pro obce je na první dva dny 1,4 m3/den a na další dva dny je to 4,2  m3/den. Případně 
mohou být využity domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i 
v omezené kapacitě. 
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Zásobování požární vodou 

Zásobování ZÚ a zastavitelných ploch požární vodou bude zajištěno dle ČSN 730873 
Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou a ČSN 752411 Zdroje požární vody. 
Přístupové komunikace musejí splňovat požadavky na vjezd požárních vozidel v souladu 
s ČSN 730802, ČSN 730804 a § 2 odst. d) vyhlášky č. 23/2008 Sb. 

Současný vodovodní systém i po jeho možném rozšíření plně vyhovuje potřebám 
dodávky požární vody pomocí osazených požárních hydrantů na vodovodní síti. Pro tento 
účel lze též využít místní vodní plochy a toky. 

Z hlediska obrany a bezpečnosti státu všeobecně pro územní a stavební činnost 
v řešeném území platí, že předem bude s Odborem ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové MO ČR, Brno, projednána 
na celém území obce tato výstavba: 
•   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 (radiová, radiolokační, 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) 
•   výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 
              

 Z obecného hlediska je požadováno respektovat parametry příslušných kategorií 
komunikací a OP stávajícího a plánovaného dopravního systému. V území obce se 
nenacházejí nemovitosti ve vlastnictví MO ČR ani pozemní vojenské inženýrské sítě. Je však 
třeba respektovat OP elektronického komunikačního zařízení – viz Koordinační výkres. 
 
 
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 obce hlavní (převažující) využití a přípustné využití. Pro tato využití se nestanovují 
obecně žádné podmínky. Neuvedené využití je obecně považováno za nepřípustné (tzv. 
pozitivní vymezení). Podmíněně přípustné využití včetně podmínek pro jeho realizaci vychází 
z požadavků DO obsažených ve stanoviscích uplatněných v rámci projednávání ÚP. 

V  ÚP stanovené podmínky pro využití jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem 
využití a podmínky prostorového uspořádání upřesňují a doplňují podmínky obsažené 
v příslušných ustanoveních vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, obě v platném 
znění. Vymezená kategorie ploch bydlení – v rodinných domech – venkovské definuje ust. § 4 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., plochy smíšené obytné – venkovské definují ust. § 8 této vyhlášky, 
plochy veřejné infrastruktury, komerční zařízení malá a střední, tělovýchovná a sportovní 
zařízení a hřbitovy definují ust. § 6 této vyhlášky. Plochy veřejných prostranství – veřejné 
zeleně ust. § 7 této vyhlášky, plochy smíšené výrobní odrážejí ust. § 12 této vyhlášky, plochy 
dopravní infrastruktury dle ust. § 9 této vyhlášky, jsou zpřesněny do ploch silničních (dle odst. 
3) a drážních (dle odst. 4).  



Územní plán Kopřivná - Odůvodnění 

      63 

Plochy zeleně – přírodního charakteru specifikují v souladu s metodikou MINIS kvalitní 
plochy tohoto charakteru v ZÚ, plochy zeleně – ochranné a izolační rovněž v souladu s touto 
metodikou, jsou určeny pro zajištění možnosti výsadby zelené bariery proti prašnosti, 
hlučnosti a jiným negativním vlivům z ploch VS na plochy SV, které může zeleň pomoci 
zmírnit.  

 Převážně nezastavěné území charakterizují plochy vodní a vodohospodářské (ust. 
§ 13 této vyhlášky), plochy zemědělské (ust. § 14 této vyhlášky), plochy lesní (ust. § 15 této 
vyhlášky) a plochy smíšené nezastavěného území (ust. § 17 této vyhlášky.)  

Při stanovení typů ploch s rozdílným způsobem využití – jejich názvů, dílčí 
kategorizace, grafického vyjádření, charakteru využití bylo vycházeno z Metodiky MINIS – 
„Minimální standard pro digitální zpracování Územních plánů v GIS“, přijaté na významné 
části území v ČR. Pojmy použité v hlavním a přípustném využití vycházejí převážně 
z legislativy ČR, např. hospodaření v lesích, obecné užívání lesa – Hlava III, resp. Hlava V 
zákona č. 289/1995 Sb., ostatní pojmy vycházejí převážně z § 4 - § 19 vyhlášky č. 501/2006 
Sb., např. zemědělské využití - § 14 odst. 1) dopravní zařízení a dopravní vybavení - § 9 odst. 
3 atd. Pojem nemotorová doprava je obecně používaný pro všechny druhy dopravy 
nevyužívající motorový pohon – tedy dopravu pěší, cyklistickou, lyžařskou a hipodopravu. 

Pro celé území obce bylo provedeno stanovení základních podmínek ochrany 
krajinného rázu s ohledem na požadavek respektování dosavadního charakteru a struktury 
zástavby území obce, které jsou stanoveny pro zachování současného charakteru a struktury 
krajiny (viz část ad I.1.e) této kapitoly). Dále pak vycházejí především ze zájmu o ochranu a 
rozvoj hodnot území obce při respektování relevantních limitů využití území. Jsou stanoveny 
pro zpřesnění obecně platných právních předpisů. 

Respektování krajinného rázu, charakteru a struktury zástavby, současné výškové 
hladiny okolní zástavby a harmonického měřítka, včetně výhledů a průhledů a potřeba návrhu 
ozelenění se stanovuje především s cílem zabránit znehodnocení ploch stavebních pozemků 
zástavbou narušující historický urbanistický vývoj zástavby obce a zajistit tak postupné 
optimální dotváření urbanistické kompozice sídla. 

Podmínka umísťování staveb minimálně 30 m od okraje lesa vychází z požadavku DO 
obsaženého ve stanovisku uplatněném k návrhu Zadání ÚP. 

Intenzita využití stavebních pozemků (SV) je stanovena na základě současného 
skutečného stavu v ZÚ, charakteristického pro zástavbu obce. Jde o poměr mezi rozlohou 
budoucí zastavěné plochy pozemku (§ 2 odst. 7 SZ) a celkovou rozlohou budoucího 
zastavěného stavebního pozemku (§ 2 odst. 1 písm. c) SZ). Cílem je nezahušťování 
současné urbanistické kompozice obce, její doplnění a rozvoj při zachování dosavadní 
struktury zástavby.  

Stanovení rozmezí výměry stavebních pozemků v plochách BV, SV směřuje 
k podpoře zachování dosavadní struktury zástavby i pro novou zástavbu ať už 
v zastavitelných plochách či v nově oddělovaných stavebních pozemcích v ZÚ. Vychází ze 
současného stavu zjištěného průzkumem a srovnáním údajů dle KN.  

Z oblastí vymezených § 18 odst. 5 SZ se na základě skutečností zjištěných o území 
obce vylučuje oblast, pro kterou v území nejsou vhodné podmínky – těžba nerostů, a to ve 
všech plochách nezastavěného území. Pro vyloučení jiných oblastí nebyl shledán žádný 
oprávněný důvod. 

Pro zachování a zkvalitnění charakteristik krajinného rázu je uplatněn požadavek 
umisťování vedení technické infrastruktury přednostně pod zem v celém území obce. 

Rozvoj alternativních zdrojů elektrické energie – systémů využívajících sluneční 
energii se připouští na střechách budov. Výstavba větrných a samostatných fotovoltaických 
elektráren se s ohledem na hodnoty území obce ÚP nepřipouští. Pro rozvoj těchto hodnot 
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zejména v nezastavěném území se naopak vyžaduje zvyšování pestrosti krajiny, a to 
zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně.  

ad 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  

Potřeba vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani 
ploch pro asanaci VPS, VPO, ani  z procesu pořizování ÚP nevyplynula. 

 
ad I.1.h) 

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO 
KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU 
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1 
KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

VPS ani veřejná prostranství tohoto charakteru nejsou vymezeny, neboť jejich potřeba 
VPS, VPO, ani z průběhu pořizování ÚP nevyplynula. 

 
ad I.1.i) 

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

ÚP nestanovuje žádná kompenzační opatření – viz Odůvodnění kap. II. 1. k). 

 
 

II.1.j)  ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIV Ů NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

 
Pro řešení ÚP je v Zadání ÚP uplatněn požadavek na zpracování VVURÚ, protože 

OŽPZ KÚ OK vydal stanovisko zn. KÚOK/82782/2014/OŽPZ/507 ze dne 7. 10. 2014, dle 
kterého Návrh ÚP je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. 

 
VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Hodnocení dle RURÚ: 

Celé území leží v povodí Moravy a do jihozápadní až severozápadní části území obce 
Kopřivná zasahuje vodní útvar podpovrchových vod Ramzovské nasunutí. Území je 
lesozemědělského typu s vyšším zastoupením TTP. Současně je zde významné zastoupení 
PUPFL. Mimo jihovýchodní části spadá území do PO Králický Sněžník. Tyto skutečnosti 
doplňují prvky nadregionálního a regionálního systému ÚSES.  

Z těchto důvodů se souhrnný stav územních podmínek hodnotí jako dobrý.  

Vliv Návrhu ÚP: 

Kvalitní prvky životního prostředí, které jsou zároveň hodnotami nebo limity využití 
území, ÚP respektuje a posiluje je návrhem ploch změn v krajině typu NL. ÚSES byl 
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dopřesněn a je téměř funkční, nefunkční část místních biokoridorů LBK 134 a LBK 282 je 
třeba zajistit. 

Z ekologického hlediska bude realizací ÚP mírně dotčen krajinný ráz. Ke zmírnění 
negativního vlivu přispějí základní podmínky ochrany krajinného rázu.  

ÚP obsahuje návrh na trvalé odnětí PUPFL, avšak jen minimálního rozsahu. Trvalé 
odnětí je pro plochu bydlení smíšené obytné – venkovské.  Pro možnost kompenzace 
připouští ÚP zalesnění na plochách ZPF. 

Pro eliminaci možného zvýšeného odtoku vody ze zpevněných ploch jsou vytvořeny 
podmínky pro umožnění vsaku do podloží stanovením intenzity využití stavebních pozemků.  

Realizací ploch navržených v ÚP za předpokladu respektování podmínek stanovených 
v kap. I.1.f) pro jejich využití nevyplývají pro obyvatelstvo ani pro životní prostředí žádné 
významné negativní vlivy a účinky narušující kvalitu života nebo stav životního prostředí 
v daném území. Významný pozitivní vliv má ÚP především na stabilizaci krajiny a ÚSES a 
upevnění kvality životního prostředí.  

 

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 

Hodnocení dle RURÚ: 

Území je charakteristické nízkou hustotou zalidnění. Obyvatelstvo zde dosahuje 
nízkého indexu stáří a vykazuje příznivý stav jak v porovnání s věkovou strukturou kraje, tak i 
celé ČR. V obci se nenachází mateřská ani základní škola. Nenachází se zde žádné 
zdravotnické zařízení. Vzhledem k charakteru území zde je nízké zastoupení pěších 
turistických tras a nízký potenciál zařízení pro cestovní ruch. 

Z těchto důvodů se souhrnný stav územních podmínek pro hospodářský rozvoj 
hodnotí jako špatný. 

 Vliv Návrhu ÚP: 

ÚP podporuje hospodářský rozvoj území vymezením zastavitelných ploch OM a VS a 
připouštěním ekonomických aktivit v dalších plochách s rozdílným způsobem využití 
především v plochách SV. 

Vymezení zastavitelných ploch, obsažené v ÚP, přispěje k podpoře a rozvoji bydlení a 
k hospodářské prosperitě, a to především pro místní obyvatele a obyvatele okolních obcí 
zvýšením nabídky pracovních míst. Zároveň využití těchto ploch přispěje k podpoře 
rekreačního využití území a cestovního ruchu, a to posílením služeb pro obyvatele a 
návštěvníky území. 

 

SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ 

Hodnocení dle RURÚ: 

Obec dosahuje podprůměrné ekonomické aktivity. Je zde podprůměrná bilanční 
rovnováha mezi populační a pracovištní velikostí vyjadřující soběstačnost lokálního 
pracovištního trhu, čemuž odpovídá jednak nadprůměrná míra nezaměstnanosti, ale i 
nadprůměrná míra vyjížďky do zaměstnání. Vzhledem k počtu obyvatel zde v posledních 
letech stagnuje bytová výstavba. Vzhledem k charakteru území je zde nízké zastoupení 
pěších turistických tras.  

Z těchto důvodů se souhrnný stav územních podmínek hodnotí jako špatný. 

Vliv Návrhu ÚP: 

ÚP pro posílení tohoto pilíře navrhuje především zastavitelné plochy pro bydlení, 
sídelní zeleň několika typů, technickou infrastrukturu a občanské vybavení. Spolu s návrhy 
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ploch posilujících hospodářský pilíř se vytvářejí podmínky pro zvýšení počtu obyvatel a 
zkvalitnění jejich sociálních podmínek. Zároveň využitím ploch občanského vybavení mohou 
vzniknout plochy pro neformální setkávání a krátkodobý odpočinek, což rovněž přispěje ke 
zvýšení soudržnosti obyvatel. ÚP podporuje soudržnost obyvatel i návrhem nových ploch 
dopravní infrastruktury, které napomohou zkvalitnění životních podmínek obyvatel 
(dostupnosti a prostupnosti území silniční dopravou). Ve stanovených hlavních a přípustných 
využitích ploch nejsou obsažena žádná skupinová, náboženská nebo rasová zvýhodnění, 
která by byla nebo v budoucnu mohla být příčinou rozkolu ve společenství obyvatel území 
obce. 

Koncepce ÚP zvyšuje atraktivitu obce, a to jak pro bydlení, tak pro hospodářský 
rozvoj, a tím umožňuje zvýšení počtu pracovních příležitostí. Zároveň umožňuje rozvoj 
dalších aktivit v souladu s přípustným využitím ploch s rozdílným způsobem využití, a tak 
snižuje důvody vystěhovávání především mladšího obyvatelstva za vyšším životním 
standardem.   

ÚP nezhoršuje životní podmínky obyvatel obce, neboť rozvojové plochy umisťuje 
v návaznosti na stabilizované plochy stejného nebo podobného využití. Většina technické 
infrastruktury tak bude bezprostředně navazovat na již stávající a připouští se její rozšíření 
v rámci přípustného využití ploch.   

ÚP svým řešením pozitivně přispívá k vytvoření územních podmínek pro předcházení 
možným rizikům (zhoršení kvality životního prostředí, eroze, nezaměstnanost, sociální 
segregace), která by mohla negativně ovlivňovat potřeby života současné generace či 
generací budoucích. 

 

SOULAD ÚZEMNÍCH PODMÍNEK UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

Cílem ÚP je v souladu s jeho Zadáním především zlepšování dosavadního stavu, 
včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území a prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch. Cílem je tak upevnění příznivých podmínek pro životní 
prostředí při současném posílení podmínek pro hospodářský rozvoj a pro sociální soudržnost. 
Celkově tak ÚP přispívá k postupnému dosažení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje 
území.  

Zpracovatel tohoto Vyhodnocení proto konstatuje, že  udržitelný rozvoj území 
obce dle tohoto ÚP je možný a nebude mít žádný význ amně negativní vliv na složky 
životního prost ředí. 

 

 VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Zpracovatel hodnocení SEA na základ ě provedeného vyhodnocení nezjistil 
žádný závažný záporný vliv p ředkládané koncepce na jednotlivé složky životního 
prost ředí. Vzhledem k tomu nejsou stanovena žádná kompenz ační opat ření. 

Vzhledem ke skutečnosti, že byl u některých záměrů vyhodnocen negativní vliv, navrhl 
zpracovatel SEA následující požadavky na rozhodování pro navazující etapy realizace 
záměrů: 

� u prašných příjezdových komunikací, odstavných a manipulačních ploch realizovat 
technická opatření včetně výsadby izolační zeleně s protiprašnou funkcí; provést úpravy 
(zpevnění povrchu), popř. zajistit jejich pravidelné čištění, 

� během výstavby záměrů a rekonstrukce stávajících objektů minimalizovat dobu trvání 
stavby a negativní vlivy stavby na obyvatelstvo; vlastní výstavbu organizačně zabezpečit 
způsobem, který maximálně omezí možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních 
hodinách – tj. veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického 
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materiálu uskutečňovat v denní době, minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky 
v blízkosti obytné zástavby, 

� při provádění případných demolic vyhodnotit, zda některé části stavebních objektů 
mohou být nositeli nebezpečných vlastností – mohou být významně znečištěné látkami 
způsobujícími jejich nebezpečnost, 

� při případných demolicích objektů realizovat dostatečná opatření k zabránění 
uvolňování azbestu do ovzduší - práce provádět jen s pomocí kvalifikovaných a proškolených 
pracovníků a důsledně dodržovat podmínky k zajištění ochrany zdraví, 

� u odpadů potenciálně kontaminovaných provést test na vyloučení nebezpečných 
vlastností akreditovanou laboratoří; na základě výsledku hodnocení stanovit způsob 
nakládání a odstranění odpadu v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany 
zdraví pracovníků, veřejného zdraví a nakládání s odpady, 

� do přípravy realizace jednotlivých záměrů zahrnout jejich začlenění do sídla a krajiny 
(jednotlivé záměry budou respektovat krajinný ráz, charakter a strukturu zástavby, výškovou 
hladinu okolní zástavby, harmonické měřítko, výhledy a průhledy) a navrhnout ozelenění, 

� na plochách ÚSES a v jejich blízkosti vyloučit činnosti, které by mohly vést k trvalému 
ochuzení druhové bohatosti, ke snížení ekologické stability a narušení funkčnosti, 

� při výsadbě a obnově prvků ÚSES používat výhradně původní druhy rostlin 
odpovídající stanovištním podmínkám, 

� zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně, 

� zvyšovat prostupnost krajiny rozšiřováním a obnovou cestní sítě, 

� Z3 (BV): rozhodnutí o změně v území podmínit zpracováním územní studie. 

 
Tyto požadavky se vztahují na navazující etapy p řípravy a realizace zám ěrů, jsou 

proto zapracovány do ÚP pouze pokud do n ěj náležejí (viz § 43 odst. 3 SZ). 
 

 

II.1.k) STANOVISKO KRAJSKÉHO Ú ŘADU PODLE § 50 ODST. 5  
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II.1.l)  SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLED NĚNO, 
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO 
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

V předchozí kapitole uvedené stanovisko, resp. v něm uvedené požadavky vyjádřené 
formou podmínek, bylo zohledněno takto: 

ad 1) obecně platný požadavek pro navazující řízení – nezohledněn, 

ad 2) plocha K1 (OS1) a vše s ní související bylo z ÚP vypuštěno, 

ad 3) ÚP nenavrhuje OP kolem žádných nositelů limitů využití území, tedy ani kolem 
silnice ll. třídy a větrného parku, stanovené OP a ostatní limity využití území však 
respektuje, v plochách určených pro bydlení vymezených kolem silnice ll. třídy 
stanovuje bydlení jako podmíněně přípustné využití do doby prokázání splnění 
požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví, 

ad 4) podmínky uvedené v první až páté odrážce se vztahují až k etapě realizace 
záměrů, podmínky uvedené v šesté a deváté odrážce jsou obsaženy v kap. l. 1. f.) 
ÚP, podmínky uvedené v sedmé, osmé a desáté odrážce jsou obsaženy v kap. l. 1. e) 
ÚP, podmínka uvedená v jedenácté odrážce je obsažena v kap. l. 1. c) ÚP. 

 Dokumentace ÚP je vydávána formou OOP zastupitelstvem obce, nemůže 
tedy duplicitně obsahovat požadavky obsažené v obecně platné právní úpravě (k bodu 
ad 1). Dokumentace ÚP dle §43 odst. 3 SZ nesmí obsahovat podrobnosti náležející 
RP nebo ÚR (k první až páté odrážce bodu 4). 

 
II.1.m) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 
ZÚ obou částí obce Kopřivná, vymezené dosud platnou ÚPD obce, je dlouhodobě 

využíváno účelně v souladu s touto dokumentací. ÚP proto vymezuje pouze jednu plochu 
přestavby pro bydlení vlastníka u stabilizované zemědělské stavby. 

V souvislosti s požadavkem na pořízení nového ÚP bylo provedeno vyhodnocení 
využitelnosti ploch z dosud platné ÚPD. Na základě tohoto vyhodnocení a následně 
provedených analýz demografického vývoje a geografických souvislostí byly volné plochy 
přehodnoceny a vymezeny jako zastavitelné plochy s cílem zkvalitnění životního prostředí 
a minimalizace negativních dopadů (záborů) na okolní krajinné prostředí obce. 
 
Vyhodnocení pot řeby vymezení dalších zastavitelných ploch  

Návrhový horizont ÚP pro stanovení kapacit ploch – rok 2030. 
Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 

- požadavky vyplývající z demografického vývoje                12 b.j. 
- požadavky vyplývající z nechtěného soužití            3 b.j. 
- požadavky vyplývající z polohy obce v sousedství měst Hanušovice  
- a Šumperk           15 b.j. 
- požadavky vyplývající z polohy obce ve Specifické oblasti SOB3              15 b.j. 

 

Celkem                     45 b.j. 
Rezerva 20 %            9 b.j. 

 
Vzhledem k dosavadnímu převažujícímu charakteru zástavby a předpokládanému 

zvýšenému zájmu žadatelů o bydlení v kvalitním prostředí není navrhováno bydlení 
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v bytových domech, ale pouze v izolovaných domech rodinných, kde se předpokládá 
průměrná potřeba pro 1 b.j. (včetně nezbytných ploch veřejných prostranství a související 
dopravní a technické infrastruktury) 1 500 m2 plochy (viz stanovení rozmezí výměry 
stavebních pozemků v plochách SV). 
 
 Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech           81 000 m2 
 
 
Závěr: 
 Pro obec je vypočtena očekávaná celková potřeba 8,1 ha zastavitelných ploch pro 
bydlení v  rodinných domech včetně nezbytné rezervy. Tuto potřebu ÚP naplňuje vymezením 
zastavitelných ploch BV a SV v rozsahu 8,7 ha. Tyto plochy však neslouží pouze 
k uspokojení požadavků na bydlení, ale i k naplňování potřeb v oblasti rekreace, občanského 
vybavení a související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství, a to dle 
odborného odhadu min. z 20 %. Tím jsou vytvářeny územní podmínky i pro postupné 
naplňování úkolu územního plánování ZÚR OK pro Specifickou oblast SOB3. 

 Potřeba vymezení zastavitelných ploch pro jiné způsoby využití byla prokázána 
uplatněným záměrem pouze pro využití OS.  

 
 

II.1.n) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 
FUNKCE LESA 

 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 

Při vymezování nových ploch pro rozvoj obce – zastavitelných ploch i ploch změn 
v krajině je respektován zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, vyhláška MŽP č. 48/2011 
Sb., o stanovení tříd ochrany, Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy ze dne 12. 6. 
1996 č.j. OOLP/1067/96, v jejich platném znění.  

Rozvoj v ZÚ se předpokládá v rámci stanovených podmínek všech způsobů využití 
v souladu s podmínkami prostorového uspořádání. 

Převážná část vymezených zastavitelných ploch je převzata z předchozí ÚPD – viz 
kapitola II.1.i) a Tabulky č. 1a a 1b. 

Vyhodnocení vychází ze SMD a zákona č. 334/1992 Sb.: 
- §4 odst. 1 písm. a): důsledkem řešení ÚP je předpokládané odnětí ZPF pouze 

v zastavitelných plochách pro způsoby využití BV, SV, OS, ZV, ZP, ZO, VS, DS, a TI a 
v plochách změn v krajině pro způsob využití NL – viz Tabulky č. 1a a 1b; 

- §4 odst. 1 písm. b): předpokládané odnětí se dotýká přednostně půd nižších tříd ochrany – 
viz Tabulky č. 1a a 1b, souhrnně pak viz Tabulky č. 2a a 2b; 

- §4 odst. 1 písm. c): zastavitelné plochy jsou vymezeny v ucelených tvarech v ZÚ nebo 
v přímé vazbě na ZÚ nebo na lesní plochy (plochy převzaté z platné ÚPD i bez ní), aby 
byla co nejméně narušena organizace ZPF a síť zemědělských účelových komunikací, 
včetně hydrologických a odtokových poměrů v území, k jejich zachování přispívá i 
stanovení intenzity využití stavebních pozemků BV a SV max. 40% (viz §21 odst. 3 vyhl. č. 
501/2006 Sb.); 

- §4 odst. 1 písm. d): předpokládané odnětí ZPF nedosáhne hodnot uvedených v tabulkách, 
které vyjadřují celou výměru vymezených ploch změn, právě s ohledem na stanovené 
intenzity využití stavebních pozemků – zbývající část ploch tak bude ponechána v ZPF 
(převážně jako zahrady); 

- §4 odst. 2: z celkového rozsahu téměř 21 ha zastavitelných ploch (a téměř 6,5 ha ploch 
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změn v krajině) je pouze cca 12 ha (resp. cca 5 ha v případě ploch změn v krajině) 
vymezeno na ZPF. Navíc je vymezena plocha přestavby P1 k opětovnému využití 
znehodnoceného území ZÚ; 
Tyto plochy lze považovat za nezbytné, protože jsou určeny k zajištění udržitelného 
rozvoje obce ležící ve Specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník SOB3, a to 
především z hlediska potřeby zlepšení podmínek pro hospodářský rozvoj a pro 
soudružnosti společenství obyvatel území, jejichž stav je dlouhodobě v rámci RURÚ ÚAP 
hodnocen jako špatný; 

- §4 odst. 3: k takto nezbytně dotčeným patří i půdy l. a ll. třídy ochrany, které jsou převážně 
dotčeny v plochách navržených již v platné ÚPD obce, o kterých zastupitelstvo obce 
rozhodlo, že je nezbytné je zapracovat i do nově zpracovávaného ÚP. 
 

Kromě takto „převzatých“ ploch jsou na půdách l. a ll. třídy ochrany vymezeny plochy 
- Z3 (BV) – nepatrná část plochy mimo ZÚ navazující přímo na ZÚ a pozemní komunikaci; 
- Z24 (OM) – plocha v přímé vazbě na ZÚ části Lužná a silnici ll. třídy potřebná pro rozvoj 

obslužné sféry pro místní obyvatelstvo i návštěvníky obce; 
- Z34 (ZV) – nepatrná část plochy mimo ZÚ navazující přímo na ZÚ a silnici ll. třídy v části 

Lužná pro veřejné prostranství, které v této části zcela chybí; 
- Z45 (ZO) – plocha pro zeleň ochrannou a izolační mezi zastavitelnou plochou určenou pro 

bydlení a plochami určenými pro výrobu, a to jak zastavitelnou, tak v ZÚ. 
 

Veřejný zájem na jejich stanoveném nezemědělském využití s ohledem na výše 
uvedené (SOB3 a RURÚ) převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. 

Předkládané řešení je invariantní a bylo vyhodnoceno v rámci procesu SEA, je proto 
považováno za nejvýhodnější z hledisek uvedených v §5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. 

 
Do vyhodnocení nejsou zahrnuty plochy pro ÚSES. Plochy ÚSES zůstávají v ZPF 

nebo PUPFL s tím, že se na nich upraví hospodaření v souladu s typem prvku ÚSES a po 
dohodě s orgánem ochrany přírody.  

Zábory ZPF v členění dle způsobu využití a jednotlivých ploch jsou zakresleny 
v samostatném výkresu. 

 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL 

Při navrhování rozvojových ploch na PUPFL je respektován zákon 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).  

ÚP vymezuje pouze jednu plochu změny na PUPFL – viz Tab. č. 3., která je přebírána 
ve stejném rozsahu z platné ÚPD. 
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Tabulka č. 1a  „Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na zem ědělský p ůdní fond dle SMD“  

Katastrální území: Kopřivná 

Číslo 
plochy 

Způsob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) Investice 
do půdy 

(ha) 

Vazba na 
dosud 

platnou 
ÚPD 

orná 
půda chmelnice vinice zahrady 

ovocné 
sady TTP I. II. III. IV. V. 

Z3 BV 1,4767 -  - - - - 1,4767 - 0,2271 - - 1,2496 0,0866 + 

Plochy BV celkem 1,4767 - - - - - 1,4767 - 0,2271 - - 1,2496 0,0866  

Z16 SV 0,1167 - - - - - 0,1167 - 0,0009 - - 0,1158 - ++ 

Z19 SV 0,4702 - - - 0,4702 - - - 0,4702 - - - - ++ 

Z20 SV 0,3427 - - - - - 0,3427 - - - - 0,3427 0,2216 ++ 

Plochy SV celkem 0,9296 - - - 0,4702 - 0,4594 - 0,4711 - - 0,4585 0,2216  

Z28 OS 0,9218 - -  - - - 0,9218 0,9134 - - - 0,0084 - ++ 

Plochy OS celkem 0,9218 - - - - - 0,9218 0,9134 - - - 0,0084 -  

Z29 ZV 0,0278 - - - - - 0,0278 - - - - 0,0278 - + 

Z31 ZV 0,0197 - - - 0,0197 - - - 0,0196 - - 0,0001 - + 

Z32 ZV 0,0338 - - - 0,0338 - - - 0,0338 - - - - + 

Plochy ZV celkem 0,0813 - - - 0,0535 - 0,0278 - 0,0534 - - 0,0279 -  

Z35 ZP 0,2949 - - - 0,2717 - 0,0232 - - - - 0,2949 - ++ 

Z36 ZP 0,0628 - - - - - 0,0628 - - -  - 0,0628 - ++ 

Z37 ZP 0,0736 - - - - - 0,0736 - - - - 0,0736 - ++ 

Z38 ZP 0,0676 - -  - - - 0,0676 - - - - 0,0676 - ++ 

Z39 ZP 0,1767 - - - - - 0,1767 - - - - 0,1767 - ++ 

Z40 ZP 0,0777 0,0143 - - - - 0,0634 0,0006 - - - 0,0771 - ++ 

Z41 ZP 0,1280 - - - - - 0,1280 - - - - 0,1280 - ++ 

Plochy ZP celkem 0,8813 0,0143 - - 0,2717 - 0,5953 0,0006 - - - 0,8807 -  

Z45 ZO 0,2455 - - - 0,2455 - - - 0,2455 - - - -  - 

Plochy ZO celkem 0,2455 - - - 0,2455 - - - 0,2455 - - - -  
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Z46 VS 0,8557 - - - - - 0,8557 - 0,8352 - - 0,0205 - ++ 

Plochy VS celkem 0,8557 - - - - - 0,8557 - 0,8352 - - 0,0205 -  

Z47 DS 0,0930 - - - - - 0,0930 0,0185 - -  - 0,0745 - ++ 

Z48 DS 0,0594 - - - 0,0326 - 0,0268 - 0,0521 -  - 0,0073 - ++ 

Z50 DS 0,0340 - - - - - 0,0340 - 0,0340 - - - - ++ 

Plochy DS celkem 0,1864 - - - 0,0326 - 0,1538 0,0185 0,0861 - - 0,0818 -  

Z53 TI 0,2163 - - - - - 0,2163 - - - 0,1483 0,0680 - - 

Plochy TI celkem 0,2163 - - - - - 0,2163 - - - 0,1483 0,0680 -  

K2 NL 0,8785 0,2016 - - - - 0,6769 - - - - 0,8785 - ++ 

K4 NL 0,0395 - - - - - 0,0395 - - - - 0,0395 - ++ 

K5 NL 0,3577 - - - - - 0,3577 - - - - 0,3577 - ++ 

K9 NL 0,7063 - - - - - 0,7063 0,0026 - - - 0,7037 0,3414 + 

K10 NL 0,3619 - - - - - 0,3619 - - - - 0,3619 - ++ 

K11 NL 1,4346 - - - - - 1,4346 - - - 0,7731 0,6615 0,4755 ++ 

Plochy NL celkem 3,7785 0,2016 - - - - 3,5769 0,0026 - - 0,7731 3,0028 0,8169  

Zábor ZPF celkem 9,5731 0,2159 - - 1,0735 - 8,2837 0,9351 1,9184 - 0,9214 5,7982 1,1251  
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Katastrální území: Lužná u Hanušovic 

 

Číslo 
plochy 

Způsob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) Investice 
do půdy 

(ha) 

Vazba na 
dosud 

platnou 
ÚPD 

orná 
půda 

chmelnice vinice zahrady ovocné 
sady 

TTP I. II. III. IV. V. 

Z4 BV 0,7114  - - - - - 0,7114 - - - - 0,7114 - - 

Plochy BV celkem 0,7114 - - - - - 0,7114 - - - - 0,7114 -  

Z22 SV 0,0937 - - - - - 0,0937 - - - - 0,0937 - ++ 

Z23 SV 0,1905 - - - - - 0,1905 - - - - 0,1905 - ++ 

Plochy SV celkem 0,2842 - - - - - 0,2842 - - - - 0,2842 -  

Z24 OM 0,5952 0,5952 - - - - - 0,5641 - - - 0,0311 - - 

Z25 OM 0,7277 - - - - - 0,7277 0,3860 - - - 0,3417 - ++ 

Z27 OM 0,0423 - - - - - 0,0423 - - - - 0,0423 - + 

Plochy OM celkem 1,3652 0,5952 - - - - 0,7700 0,9501 - - - 0,4151 -  

Z34 ZV 0,1181 - - - - - 0,1181 0,1181 - - - - - - 

Plochy ZV celkem 0,1181 - - - - - 0,1181 0,1181 - - - - -  

Z44 ZP 0,5361 - - - - - 0,5361 - - - - 0,5361 - + 

Plochy ZP celkem 0,5361 - - - - - 0,5361 - - - - 0,5361 -  

K12 NL 0,0977 0,0977 - - - - - - - - - 0,0977 - ++ 

K13 NL 0,1242 - - - - - 0,1242  - - - - 0,1242 - + 

K15 NL 0,9674 - - - - - 0,9674 0,8254 - - - 0,1420 0,5630 ++ 

K16 NL 0,0489 - - - - - 0,0489 - - - - 0,0489 - ++ 

Plochy NL celkem 1,2382 0,0977 - - - - 1,1405 0,8254 - - - 0,4128 0,5630  

Zábor ZPF celkem 4,2532 0,6929 - - - - 3,5603 1,8936 - - - 2,3596 0,5630  
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Tabulka č. 1b  „Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na zem ědělský p ůdní fond nad rámec SMD“  

Katastrální území: Kopřivná 

Číslo 
plochy 

Způsob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
Investice 
do půdy 

(ha) 

Vazba 
na 

dosud 
platnou 

ÚPD 

orná 
půda chmelnice vinice zahrady 

ovocné 
sady TTP I. II. III. IV. V. 

Z2 BV 0,0294 -  - - - - 0,0294 - - - - 0,0294 - - 

Z3 BV 0,3530 - - - - - 0,3530 - 0,1376 - 0,1434 0,0720 - - 

Plochy BV celkem  0,3824 - - - - - 0,3824 - 0,1376 - 0,1434 0,1014 -  

Z5 SV 0,1140 - - - 0,0553 - 0,0587 - - - - 0,1140 - ++ 

Z6 SV 0,1044 - - - - - 0,1044 - - - - 0,1044 - ++ 

Z7 SV 0,1231 - - - - - 0,1231 - - - - 0,1231 - ++ 

Z8 SV 0,1342 - - - - - 0,1342 - - - - 0,1342 - + 

Z9 SV 0,2757 - - - - - 0,2757 - - - - 0,2757 - ++ 

Z10 SV 0,3326 - - - - - 0,3326 - - - - 0,3326 - + 

Z11 SV 0,2310 - - - 0,2310 - -  - - - - 0,2310 - ++ 

Z12 SV 0,1309 - - - - - 0,1309 - 0,1201 - - 0,0108 - + 

Z13 SV 0,1792 - - - - - 0,1792 - 0,0650 - - 0,1142 - + 

Z14 SV 0,1164 0,0150 - - - - 0,1014 - 0,0205 - - 0,0959 - ++ 

Z15 SV 0,0550 - - - 0,0219 - 0,0331 - 0,0550 - - - - ++ 

Z17 SV 0,2867 - - - - - 0,2867 - 0,2809 - - 0,0058 - ++ 

Z18 SV 0,4946 - - - 0,4946 - - - 0,3743 - - 0,1203 - ++ 

Plochy SV celkem 2,5778 0,0150 - - 0,8028 - 1,7600 - 0,9158 - - 1,6620 -  

Zábor ZPF celkem  2,9602 0,0150 - - 0,8028 - 2,1424 - 1,0534 - 0,1434 1,7634 -  
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Katastrální území: Lužná u Hanušovic 

Číslo 
plochy 

Způsob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
Investice 
do půdy 

(ha) 

Vazba 
na 

dosud 
platnou 

ÚPD 

orná 
půda 

chmelnic
e 

vinice zahrady 
ovocné 

sady 
TTP I. II. III. IV. V. 

Z21 SV 0,0458           0,0458         0,0458   ++ 

Z23 SV 0,1882           0,1882         0,1882   ++ 

Plochy SV celkem 0,2340 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2340 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2340 0,0000  

Zábor ZPF celkem 0,2340 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2340 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2340 0,0000  

 

Tabulka č. 2a  „Souhrnný p řehled vyhodnocení d ůsledk ů navrhovaného řešení na ZPF dle SMD“  

Katastrální 
území 

Celkový 
zábor ZPF  

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZP F podle t říd ochrany (ha) Investice 
do půdy 

(ha) orná p ůda chmelnice vinice zahrady ovocné 
sady TTP I. II. III. IV. V. 

Kopřivná 9,5731 0,2159     1,0735   8,2837 0,9351 1,9184   0,9214 5,7982 1,1251 

Lužná u 
Hanušovic 4,2532 0,6929         3,5603 1,8936       2,3596 0,563 

CELKEM 13,8263 0,9088 0 0 1,0735 0 11,844 2,8287 1,9184 0 0,9214 8,1578 1,6881 

 
Tabulka č. 2b  „Souhrnný p řehled vyhodnocení d ůsledk ů navrhovaného řešení na ZPF  nad rámec SMD“ 

Katastrální 
území 

Celkový 
zábor ZPF  

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZP F podle t říd ochrany (ha) Investice 
do půdy 

(ha) 
orná 
půda chmelnice vinice zahrady ovocné 

sady TTP I. II. III. IV. V. 

Kopřivná 2,9602 0,015     0,8028   2,1424   1,0534   0,1434 1,7634   

Lužná u 
Hanušovic 

0,234           0,234         0,234   

CELKEM 3,1942 0,015 0 0 0,8028 0 2,3764 0 1,0534 0 0,1434 1,9974 0 
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Tabulka č. 3 „Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na PUPFL“ 
k.ú. Lužná u Hanušovic 
 

 
 
- část účelové (lesní) 
cesty, ze které bude 
řešen příjezd do 
zbývající části 
plochy Z22 (SV)  

 
Vysvětlivky: ++ plocha převzatá v rozsahu a funkci z ÚPD obce 
  + plocha částečně převzatá z ÚPD obce 
  - plocha bez vazby na ÚPD obce 
  ! plochy v souladu se ZÚR OK 

Číslo plochy Zp ůsob využití plochy Typ Celkový zábor PUPFL 
(v ha) 

Vazba na dosud platnou 
ÚPD 

Z22 SV trvalý zábor 0,0360 ++ 

Celkový zábor  -  - 0,0360  
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II.1.o) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH OD ŮVODNĚNÍ (ZPRACOVÁNO 
POŘIZOVATELEM) 

 
po veřejném projednání dne 15. 6. 2016 (§ 52 odst. 3 stavebního zákona). 

 

Námitka č. 1, č.j. 63548 ze dne 20. 6. 2016, podatel Petr Štefek, V átiší 82, Hanušovice 

Znění námitky: 

a) Jako spoluvlastník pozemku p.č.st. 87 k.ú. Kopřivná, způsob využití zbořeniště, 
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, nesouhlasí s funkčním využití pozemku ZP, 
zeleň přírodního charakteru, ale požaduje zařazení do plochy pro výstavbu rodinného domu. 

Námitce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 

Pozemek p.č.st. 87 k.ú. Kopřivná je v katastru nemovitostí evidován jako zastavěná plocha a 
nádvoří, způsob využití zbořeniště. Pozemek se nachází v současně zastavěném území, 
přiléhá k místní komunikaci a je ponechán jako rezerva pro bydlení. Plocha bude upravena 
na plochu stabilizovanou SV, smíšenou obytnou venkovskou. 

Znění námitky: 

 b) Jako spoluvlastník pozemků p.č. 236/4 a p.č. 749/2 k.ú. Kopřivná žádá o zařazení 
pozemků do ploch k podnikání, v blízkosti pozemků se nachází pozemky, na kterých 
podnikám. 

Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 

Pozemek p.č. 236/4 je evidován v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, 
způsob využití společný dvůr a je součástí návrhové plochy Z46, funkční využití VS – plochy 
smíšené výrobní. 

Pozemek p.č. 749/2 je evidován v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Na tento 
pozemek navazuje plocha Z46, funkční využití VS – plochy smíšené výrobní, která je ve 
spoluvlastnictví žadatele, a její celková výměra je 1,13 ha. Tato výměra z hlediska potřeb 
obce a regionu pro podnikání je dostatečná a z hlediska nového záboru ZPF není 
odůvodnitelný nový zábor zemědělské půdy. 

 

Námitka č. 2, č.j. 63825, ze dne 20. 6. 2016, podal Realitní servis J. a L., s.r.o., Hrabenov 
279, Ruda nad Moravou, který zastupuje Mgr. Váchalovou Zoru, Lužná 34, Kopřivná 

Znění námitky: 

Jako vlastník pozemků v k.ú. Lužná nesouhlasí se způsobem využití těchto pozemků 
v plochách zemědělských a plochách smíšených nezastavěného území, ale požaduje 
zařazení do ploch pro tělovýchovu a sportovní zařízení, sjezdové tratě jako je vymezeno 
v dosud platném územním plánu. 

Námitce se nevyhovuje. 

Odůvodnění: 

Souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí k návrhu 
„Územního plánu Kopřivná“ ze dne 9. 3. 2016, č.j. KUOK 25916/2016, Krajský úřad 
Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství vydal za dodržení podmínek, 
kde v bodě 2) Dle požadavku vodoprávního úřadu, Odboru životního prostředí Městského 
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úřadu Šumperk, uvedeného ve stanovisku ze dne 12. 12. 2015, č.j. MUSP 104188/2015 a 
požadavku Obce Bratrušov, stanovisko ze dne 4. 1. 2016, bude vypušt ěna plocha K1 
v k.ú. Lužná u Hanušovic. Jedná se o plochu občanského vybavení, tělovýchovná a 
sportovní zařízení, sjezdová trať OS1. 

Plocha je navržena v PHO (pásmo hygienické ochrany) II. stupně vnitřních vodních zdrojů na 
pozemku parc. č. 47, 45/1, 43, 41/4, 28/2 a 27 v k.ú. Lužná u Hanušovic a obklopuje PHO I. 
stupně těchto zdrojů. Záměr umístění výstavby sjezdových tratí v PHO není vhodný 
z hlediska vodoprávních zájmů, tj. může ovlivnit vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost 
zdrojů podzemních vod a stejně není vyloučeno poškození vodního díla v důsledku 
následného provozování sjezdových tratí. Zásobování pitnou vodou obce Bratrušov je 
jednozna čný ve řejný zájem p řed soukromým podnikatelským zám ěrem na vybudování 
lyžařského areálu.  

Tato PHO jsou vymezena i 1. aktualizací Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. 

 

 
II.1.p) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK (ZPRACOVÁNO POŘIZOVATELEM)  

 

po společném jednání dne 3. 12. 2015 (§ 50 odst. 2 a odst. 3 stavebního zákona). 

 

Připomínka obce Bratrušov ze dne 4. 1. 2016. 

Z důvodu plynulého zásobování vodou občanů Obce Bratrušov a možného narušení zdrojů 
pitné vody, nesouhlasí s návrhem zařazení lokality do územního plánu jako OS1 
tělovýchovná a sportovní zařízení – sjezdová traž. 

Připomínce se vyhovuje. 

Odůvodnění: 

Na nevhodné umístění výstavby sjezdových tratí v PHO (pásmu hygienické ochrany vod) 
upozornil ve svém stanovisku ze dne 18. 12. 2015 (č.j. MUSP 104188/2015) i vodoprávní 
úřad Městského úřadu Šumperk a požaduje plochu OS1 vypustit. Ve svém stanovisku uvádí, 
že záměr umístění výstavby sjezdových tratí není vhodný z hlediska vodoprávních záměrů, 
tj. může ovlivnit vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost zdrojů podzemních vod a stejně 
tak není vyloučeno poškození vodního díla v důsledku následného provozování sjezdových 
tratí. 

Toto vypuštění je dále potvrzeno i ve stanovisku k vyhodnocení vlivů koncepce na životní 
prostředí Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. 
Toto odejmutí plochy OS1 je zcela v souladu se ZÚR Olomouckého kraje včetně její 1. 
aktualizace, kde jsou na území navrhnutých sjezdových tratí vymezena PHO (pásma 
hygienické ochrany). 

Dále území obce Kopřivná není v ZÚR Olomouckého kraje definováno mezi RKC (rekreační 
krajinné celky) kap. A.4.4., kde by byl vysoký potenciál rekreace a cestovního ruchu, aby se 
zde preferovaly plochy pro nejrůznější rekreační aktivity. 

Z výše uvedeného byla plocha OS1 z návrhu ÚP Kop řivná vypušt ěna. 
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Seznam zkratek a symbol ů  

 
a.s.   akciová společnost 
BP   bezpečnostní pásmo 
BSK5   biochemická spotřeba kyslíku D5 

ČEZ           České energetické závody 
ČKA   Česká komora architektů 
ČOP   časově omezený pobyt 
ČOV   čistírna odpadních vod 
ČR   Česká republika 
ČSN                 česká státní norma 
ČSÚ   Český statistický úřad 
EO   ekvivalent obyvatel 
EVL   evropsky významná lokalita 
ha   hektar 
CHKO   chráněná krajinná oblast 
CHOPAV  Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
KES   koeficient ekologické stability 
KKO   kulturní krajina oblasti 
km   kilometr 
KN   katastr nemovitostí 
KPÚ   komplexní pozemkové úpravy 
KR   krajinný ráz 
k.ú.   katastrální území 
kV   kilovolt 
LC, LBC  místní biocentrum 
LK, LBK  místní biokoridor 
max.   maximální 
MINIS   metodický pokyn 
MMR   ministerstvo pro místní rozvoj 
MO   ministerstvo obrany    
MŠ   mateřská škola 
MV ČR  Ministerstvo vnitra České republiky 
MZCHÚ  maloplošné zvláště chráněné území 
MŽP   ministerstvo životního prostředí 
Natura 2000  soustava chráněných území evropského významu 
NL   nerozpuštěné látky 
NRBC   nadregionální biocentrum 
NRBK   nadregionální biokoridor 
OOP   opatření obecné povahy 
OP   ochranné pásmo 
ORP   obec s rozšířenou působností 
PHM   pohonné hmoty a maziva 
PRVK Ok  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje 
PUPFL  pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PÚR ČR   Politika územního rozvoje České republiky 
RK,RBK  regionální biokoridor 
RP   regulační plán 
rr   radioreléová stanice 
RURÚ    vazbu udržitelného rozvoje území 
RZP   rychlá záchranná pomoc 
Sb.   sbírka 
SEA   posuzování vlivů koncepcí na ŽP 
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SMD Společné metodické doporučení MMR ČR a MŽP ČR „Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v ÚP“, srpen 
2013 

SOB3   specifická oblast 3 
SV   skupinový vodovod 
SZ stavební zákon 
SŽDC Správa železniční dopravní cesty 
TR   transformovna 110/35 kV 
TS   elektrická stanice pro transformaci VN/NN   
TTP   trvalý travní porost 
ÚAN   území s archeologickými nálezy 
ÚAP  Územně analytické podklady pro území správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Šumperk 2014  
ÚP   územní plán 
ÚR   územní rozhodnutí 
ÚPD   územně plánovací dokumentace 
ÚSES   územní systém ekologické stability 
VKP   významný krajinný prvek 
VN   vysoké napětí 
VPO   veřejně prospěšné opatření 
VPS   veřejně prospěšná stavba 
VTL   vysokotlaký plynovod 
VVN   velmi vysoké napětí 
WMS   serverový produkt určený pro zpracování GIS dat 
ZPF   zemědělský půdní fond 
ZŠ   základní škola 
ZÚ   zastavěné území 
ZÚR OK  Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
ŽP   životní prostředí 
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