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Zastupitelstvo obce Bohdíkov, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 
stavebního zákona, ustanovení § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, v platném znění, 
 

2.1 Zásady celkové koncepce rozvoje obce  
2.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot v území  

3.1 Urbanistická koncepce  
3.2 Vymezení zastavitelných ploch 
3.3 Vymezení ploch přestavby           
3.4 Vymezení systému sídelní zeleně 

4.1 Koncepce občanského vybavení  
4.2 Koncepce dopravy 
4.3 Koncepce vodního hospodářství  
4.4 Koncepce zásobování el.energií 
4.5 Koncepce zásobování teplem 

5.1 Koncepce uspořádání krajiny 
5.2 Územní systém ekologické stability 
5.3 Prostupnost krajiny 
5.4 Protierozní opatření 
5.5 Koncepce dobývání ložisek nerostných surovin 
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     Řešeným  územím Územního plánu Bohdíkov je celé správní území obce, které 
zahrnuje následující katastrální území:

Dolní Bohdíkov   606 227  926 

Komňátka  606 243  392     

Raškov Dvůr  606 235 158     

Raškov Ves       606 251  1146   

 

     Řešené území má celkovou výměru 2622ha. 
 

    Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s §58 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu. Nově zastavěné pozemky byly aktualizovány 
k období dokončení doplňujících průzkumů a rozborů -  tzn. k datu 3.1.2014. 
       Hranice zastavěného území je zakreslena ve výkrese základního členění území, 
dále pak v hlavním a koordinačním výkrese. Je také součástí výkresu předpokládaných 
záborů zemědělského půdního fondu.  

 

V rámci územního plánu jsou navržena následující koncepční opatření, která vytvářejí 
podmínky pro udržitelný rozvoj území : 

 

  

- zpřesnění vymezení jednotlivých prvků (index NP, 
ZP) 

- návrh doplnění nefunkčních prvků systému- zvýšení 
ekologické stability území  

- rozšíření ploch sídelní zeleně – zeleně na veřejných 
prostranstvích (index ZV) a soukromé zeleně (index 
ZS) 

- rozšíření prvků územního systému ekologické 
stability (index NP) 

- vymezení specifické plochy, určené k realizaci 
protipovodňových opatření v území (index X2) 

- doplnění zásobování v nových zastavitelných 
plochách 

- doplnění systému v nových zastavitelných plochách 
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- v rámci vymezení charakteristik využití ploch 
smíšených obytných – možnost umístění komerčních 
zařízení a nerušících výrobních provozů (index SV a 
SK) 

- návrh ploch pro bydlení v rodinných domech (index 
BV, SV), zamezení migrace obyvatelstva z obce, 
možnost přílivu mladých rodin z jiných sídel  

 

  

- plochy bydlení – v rodinných domech - venkovské 
typu (index BV) 

- plochy smíšené obytné – venkovské (index SV) 

- možnost umístění občanského vybavení v rámci 
ploch bydlení venkovského typu a smíšeného 
obytného území venkovského a komerčního 
charakteru  (indexy BV, SV, SK) 

- rozšíření ploch tělovýchovných a sportovních 
zařízení (index OS) 

- návrh nových místních komunikací – zpřístupnění 
nových zastavitelných ploch (index DS3) 

- zlepšení parametrů hlavní sběrné komunikace 
(index DS1)  

  

2.2.1 Ochrana přírodních hodnot v území  

CZ 0711016 - Ptačí oblast Králický Sněžník  - podhorské louky, horské smrčiny a 
jedlobukové porosty. Předmět ochrany: 
Chřástal polní (Crex crex) 

 CZ 0714084 – EVL 
 

- unikátní společenstva v oblasti výskytu 
hadců po obou stranách Raškovského 
potoka. Na lokalitě roste jedna ze tří 
severomoravských populací evropsky 
významného druhu sleziníku nepravého.  
Území slouží jako loviště početné letní 
kolonie netopýra velkého.    

CZ 0713743 – EVL  - zimoviště netopýra černého  a netopýra 
velkého regionálního významu, pro 
vrápence malého) lokálního významu 

 

Řeka Morava                 -posílení významu vodních toků jako důležitého 
přírodního prvku v krajině, jejich vymezení jako 
součást biokoridorů případně interakčních prvků ÚSES 
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Bohdíkovský potok 

Komňátecký potok 

Dražský potok        

Raškovský potok  

 
- zajištění ochrany a doplnění doprovodné zeleně 
podél toků  

 

 

2.2.2 Ochrana urbanistických a kulturních hodnot v území 

(evidované v Ústředním seznamu kulturních památek 
ČR a chráněné dle zákona o státní památkové péči)

a) katastrální území Dolní Bohdíkov 

23097/ 8- 841  - v místní části V Chaloupkách; kostel a 
ohradní zeď se vstupem na st.p. 103/1 a 
p.č. 632 

103567    - při cestě do Temenice na p.č. 875/2 

50705/9- 75     - tvrz s hospodářskou budovou na p.č. 125 

b) katastrální území Raškov Ves      

29628/8- 842   - kostel na st.p. 32, ohradní zeď se 
vstupem včetně rohových válcových kaplí 
na p.č.58 

 

 

- centrální hřbitovní kříž  - na hřbitově  u kostela sv. Petra a Pavla, p.č. 666/2 

- fara  - před kostelem sv. Petra a Pavla, st.p. č.103/2 

- vila   - na  st.p.č. 209 naproti objektu základní školy  

- památník obětem I. světové války  - na p.č. 633 před kostelem sv. Petra a Pavla  

- pomník T. G. Masaryka  - u obecního úřadu, p.č. 464/2 

- železný kříž na kamenném podstavci  - u silnice III. třídy do Temenice, p.č. 890 

- most kamenný klenbový (datace 1862) -  přes mlýnský náhon jihovýchodně od kostela, p.č. 
1222/1 

- odlévací hala (sklad náhradních dílů) - v areálu Papíren Aloisov, st.p.č. 202 

 

- kamenný kříž z roku 1916       - u komunikace v jižní části obce na p.č. 187   

- kaple sv. Jana a Pavla  - na st.p.č. 93 ve střední části obce  

- pomník padlým   - před kaplí na p.č. 128/1                           

- centrální hřbitovní kříž    - na hřbitově v Komňátce p.č. 606/2                           

- kamenný kříž  - u kaple sv. Jana a Pavla, p.č. 93 

- kamenný kříž - severně od zastavěného území, p.č. 479/1 

 

- objekt mateřské školy      - na st.p.č. 114 ve střední části Raškova     
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- kaplička sv. Jana Nepomuckého  - u křižovatky místních komunikací st.p.č.99  

- kamenný kříž z roku 1886 - u kostela sv. Jana Křtitele, p.č. 677/1 

- hřbitov u kostela sv. Jana Křtitele  - p.č. 58 

 

- kaplička sv. Floriana z roku 1910 - na st.p.č. 22 v severní části zástavby 

- mariánský obrázek v dřevěném rámu na 
dřevěném sloupku  

- v zahradě p.č. 200/3 

 

Regulativ pro památkově hodnotné objekty  - nepřipouštějí se architektonické změny 
objektů, naopak žádoucí je zachování a rehabilitace dochované historické podoby. U 
drobných sakrálních staveb je nepřípustná změna jejich lokalizace. Nepřípustné je také 
umístění zařízení, případně podpor liniových staveb technické infrastruktury v jejich 
bezprostředním sousedství. 

Raškov Dvůr – zástavba kolem návesního 
prostoru  

 

- dobře dochovaná původní sídelní struktura obce, 
pravidelné téměř čtvercové obestavění návesního 
prostoru, z nároží vycházejí veřejné komunikace 

- zachovat hmotové řešení prostoru, případné 
demolice nahradit odpovídající výstavbou 

- zachovat veřejné prostranství, zajistit jeho 
pravidelnou údržbu  

Raškov Ves – centrální prostor u kostela  - centrum místní části s převahou staveb občanského 
vybavení a dominantou kostela – památkově 
hodnotná stavba, převládá dvoupodlažní měšťanská 
zástavba 

-   v rámci parteru provést hmotové odlišení 
ploch pro provoz motorové dopravy, pro 
dopravu v klidu, pro pohyb pěších  

- zlepšit architektonický výraz jednotlivých 
objektů, zejména pak bytového domu 
v severozápadní frontě lokality  

- doplnit plochy veřejné zeleně a městského 
mobiliáře  

Raškov Ves – Bohdíkov – centrum 
občanského vybavení u silnice II.třídy  

- centrum občanského vybavení pro celé 
správní území obce, v posledním období 
doznalo příznivých úprav včetně doplnění 
plochy veřejné zeleně  

- zlepšit architektonický výraz obytného 
objektu v severní části lokality  

- v ploše veřejné zeleně doplnit relaxační 
prvky (dětské hřiště, tělocvičné prvky pro 
dospělé, apod.)  

Bohdíkov – zástavba u kostela „ 
V Chaloupkách“ 

- historické jádro obce s dominantou kostela a 
bývalé fary  

- při zahuštění zástavby v nových 
zastavitelných plochách respektovat 
dominantu kostela 

- doplnit parkovací plochy 

- drobné hospodářské stavby (kůlny, dřevníky, 
apod.) neumisťovat v přímém sousedství 
veřejného prostranství, stávající podobné 
stavby postupně odstraňovat  
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Bohdíkov – sportovní areál u bývalé 
vápenky  

- areál tělovýchovných a rekreačních zařízení 

- u areálu doplnit parkovací plochy 

- doplnit komunikační dostupnost z jižního 
směru  

- rozšířit nabídku zařízení na nové rozvojové a 
nové přestavbové ploše  

- zeleň v  areálu upravit přírodně krajinářským 
stylem a bude zachována její veřejná 
přístupnost 

Komňátka – centrum zástavby u kaple - centrum místní části, s potenciálem rozvoje, 
v současné době objekty málo využívané     

- zajistit využití stávajících objektů – 
podnikatelské aktivity, zlepšit jejich stavebně 
– technický stav a architektonický výraz 

- odstranit provizorní objekty  

- v západní části doplnit plochu veřejné zeleně  

 

(ve smyslu zákona o 
státní památkové péči)  

 

celé řešené území  

 

- v rámci každého objektu, který předpokládá 
realizaci zemních prací, je nutno postupovat ve 
smyslu zákona o státní památkové péči, v platném 
znění 

 

 

 

 
    Plošné uspořádání území   
  
- z hlediska funkčního využití rozvíjet v obci zejména plochy 

 a . V územním 
plánu je navrhováno jejich rozšíření v následujících lokalitách:   

 
         A)bydlení - v rodinných domech – venkovské  
 

 - Raškov Dvůr – zajištění kompaktnosti zastavěného území  (rozvojové lokality 
Z1a/BV, Z2a/BV a Z3/BV) 

 - Raškov Ves – prostor za mateřskou školou (rozvojové lokality Z8/BV a Z10/BV) 
- Komňátka – nad kaplí (rozvojová lokalita Z19/BV)   
- Dolní Bohdíkov – sever (rozvojové lokality Z14/BV, Z15/BV a Z16/BV) 
- Dolní Bohdíkov – u kostela ( rozvojové lokality Z25b/BV, Z28a/BV) 
- Dolní Bohdíkov – jih (rozvojové lokality Z30/BV a Z31/BV)  

 
         B) plochy smíšené obytné – venkovské  

- Raškov Ves – severovýchodní okraj zastavěného území (rozvojové lokality Z5/SV 
a Z6/SV) 
- Raškov Ves – k Račínu  (rozvojová lokalita Z7/SV) 
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- Komňátka – nad pilou (rozvojová lokalita Z20a/SV) 
- Dolní Bohdíkov – k Aloisovu (rozvojová lokalita Z32/SV) 
 

          C) plochy smíšené obytné – komerční   
- Komňátka, D. Bohdíkov – u křižovatky krajských silnic (rozvojové lokality Z22/SK 
a Z23/SK) 
 

 D) plochy občanského vybavení          
- Raškov Dvůr – rozšíření stávajícího rekreačního areálu (rozvojová lokalita Z4/OS)  
- Komňátka, D. Bohdíkov – rozšíření stávajícího sportovního areálu  (rozvojová 

lokalita Z24/OS) 
- Dolní Bohdíkov – u základní školy (rozvojová lokalita Z26/OS) 
 
E) plochy technické infrastruktury   
- Dolní Bohdíkov – u čistírny odpadních vod (rozvojová lokalita Z38/TI)  

 
Prostorové uspořádání území  

 
  - dbát na to, aby novostavby i změny staveb respektovaly dochovaný krajinný ráz 

osídlení (orientaci objektu vzhledem k veřejnému prostoru, výšku zástavby, způsob 
zastřešení), typické proporce stavebních objektů a nevyčnívaly z jejích obrysů. U 
staveb výrazně se svým řešením odlišujících od okolní zástavby je požadováno 
k územnímu řízení doložit odborné odůvodnění tohoto návrhu  s uvedením přínosu 
tohoto řešení pro urbanistický vzhled obce  

 - vedle použitých objemů a tvarů má v panoramatických pohledech velký vliv 
uplatněná barevnost, v daném měřítku zástavby zejména barva střešní krytiny. 
V řešeném území je třeba se vyvarovat cizích výrazných barev (např. zelené, modré, 
modrošedé). U souvisejících funkčních  a urbanistických celků je třeba používat 
jednotnou barvu střešní krytiny (např. obytná i hospodářská část  zemědělské 
usedlosti, výrobní areál, rekreační areál, pravidelná uliční zástavba)  

- respektovat pohledové dominanty v území (věže kostelních budov a kaplí) 
 

- ve stávajících i  navrhovaných plochách pro výrobu a skladování je nepřípustné 
umístění výškových objektů, tzn. objektů vyšších než 17 m (např. sila u  zemědělské 
výroby) 

 
- obytné objekty v nově navrhovaných zastavitelných plochách sousedících s krajskou 

silnicí a při zahušťování stabilizovaných ploch  umisťovat ve vzdálenosti minimálně 
10m od těchto komunikací 

 

V návrhu územního plánu jsou vymezeny následující zastavitelné plochy: 
 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Raškov Dvůr 

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
(NSpz) 

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) 

Specifické podmínky:  
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- obytný objekt bude realizován ve východní části lokality tak, aby nebyla narušena 
sídelní struktura zástavby 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita bude napojena na místní komunikaci vedenou východně od 
zastavitelné plochy (přes soukromé pozemky, které jsou ve 
vlastnictví příbuzných stavebníka) 

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu,napojení na zásobovací řad, který prochází 
východně od lokality 

Odvádění odpadních vod: individuálně,dle platných právních předpisů; v návrhu je 
uvažována realizace veřejné kanalizace zakončené sídlištní ČOV  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 920 

Výměra lokality:0,31 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Raškov Dvůr 

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
(NSpz) 

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) 

Specifické podmínky:  

- při umisťování konkrétních objektů respektovat průběh středotlakého plynovodu, 
který prochází v jihozápadní části lokality 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita bude napojena na místní komunikaci vedenou východně od 
zastavitelné plochy (přes soukromé pozemky, které jsou ve 
vlastnictví příbuzných stavebníka) 

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu,napojení na zásobovací řad, který prochází 
západně  od lokality 

Odvádění odpadních vod: individuálně,dle platných právních předpisů; v návrhu je 
uvažována realizace veřejné kanalizace zakončené sídlištní ČOV  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 920 

Výměra lokality:0,18 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Raškov Dvůr 

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
(NSpz) 

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) 

Specifické podmínky:  

- nejsou  
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Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je napojena na místní komunikaci vedenou podél severní 
hranice lokality   

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu,napojení na zásobovací řad, který prochází 
severně od lokality 

Odvádění odpadních vod: individuálně,dle platných právních předpisů; v návrhu je 
uvažována realizace veřejné kanalizace zakončené sídlištní ČOV  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 920 

Výměra lokality:0,19 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Raškov Dvůr 

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
(NSpz) 

Navrhované funkční využití:  občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
(OS) 

Specifické podmínky:  

    - rozšíření stávajícího rekreačního areálu  

-  využití lokality je pouze , vzhledem k tomu, že se celý areál 
nachází v záplavovém území. V této ploše nebudou umisťovány žádné nadzemní 
objekty nebo stavby  

- při umisťování staveb je třeba respektovat průběh vedení technické infrastruktury 
předmětnou lokalitou (el. vedení, středotlaký plynovod, komunikační vedení) 
včetně jejich ochranných pásem 

- při využití lokality respektovat vedení koridoru územní rezervy vedení vodovodu  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je napojena na stávající krajskou silnici  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu,napojení na zásobovací řad, který je veden 
severovýchodně od lokality 

Odvádění odpadních vod: individuálně,dle platných právních předpisů; v návrhu je 
uvažována realizace veřejné kanalizace zakončené sídlištní ČOV  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 920 

Výměra lokality:0,38 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Raškov Ves 

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
(NSpz) 

Navrhované funkční využití:  plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 
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Specifické podmínky:  

- v severní části lokality respektovat ochranné pásmo lesa  

- při umisťování konkrétních objektů respektovat vedení zásobovacího řadu 
veřejného vodovodu včetně jeho ochranného pásma, případně zajistit jeho 
přeložení  

- respektovat průběh komunikačního vedení včetně jeho ochranného pásma 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je napojena na místní komunikaci vedenou podél 
jihovýchodní hranice lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází předmětnou 
lokalitou        

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 919 

Výměra lokality:0,76 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Raškov Ves 

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
(NSpz) 

Navrhované funkční využití:  plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

Specifické podmínky:  

- při umisťování konkrétních objektů respektovat el. vedení včetně jeho 
ochranného pásma  

- respektovat průběh komunikačního vedení včetně jeho ochranného pásma 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je napojena na místní komunikaci, která prochází podél 
severozápadní hranice lokality 

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází západně od lokality    

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 919 

Výměra lokality:0,24 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Raškov Ves 

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
(NSpz) 

Navrhované funkční využití:  plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

Specifické podmínky:  
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- při využití lokality je třeba respektovat podmínky ochranného pásma vodního 
zdroje II. stupně  

- při umisťování konkrétních objektů respektovat el vedení včetně jeho ochranného 
pásma  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita je napojena na místní komunikaci, která prochází severně 
od lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází východně od lokality      

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 918 

Výměra lokality:0,44 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Raškov Ves 

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
(NSpz) 

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) 

Specifické podmínky:  

- při využití lokality je třeba respektovat podmínky ochranného pásma vodního 
zdroje II. stupně  

- při umisťování konkrétních objektů respektovat zásobovací řad veřejného 
vodovodu včetně jeho ochranného pásma  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: je navrhována realizace novém místní komunikace Z9/DS3 za 
účelem komunikačního napojení předmětné lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází předmětnou 
lokalitou        

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 918 

Výměra lokality:0,45 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Raškov Ves 

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
(NSpz) 

Navrhované funkční využití:  dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové 
komunikace (DS3) 

Specifické podmínky:  
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- místní komunikace budovaná za účelem napojení zastavitelné plochy Z8/BV  

Výměra lokality:0,05 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Raškov Ves 

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
(NSpz) 

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) 

Specifické podmínky:  

- při využití lokality je třeba respektovat podmínky ochranného pásma vodního 
zdroje II. stupně  

- při umisťování konkrétních objektů respektovat zásobovací řad veřejného 
vodovodu včetně jeho ochranného pásma  

- v jihozápadní části lokality respektovat ochranné pásmo lesa 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené podél jihovýchodní části 
lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází předmětnou 
lokalitou        

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 918 

Výměra lokality:1,56 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Dolní Bohdíkov 

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
(NSpz) 

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) 

Specifické podmínky:  

- využití lokality je pouze , vzhledem k tomu, že celá lokalita 
se nachází v ochranném pásmu lesa. Pro realizaci záměru je třeba získat výjimku 
z tohoto ochranného pásma  
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Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené podél jižní hranice lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází jižně od lokality         

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 915 

Výměra lokality:0,25 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Dolní Bohdíkov 

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
(NSpz) 

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) 

Specifické podmínky:  

- využití lokality je pouze , vzhledem k tomu, že celá lokalita 
se nachází v ochranném pásmu lesa. Pro realizaci záměru je třeba získat výjimku 
z tohoto ochranného pásma  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené podél východní hranice 
lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází jižně od lokality         

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 915 

Výměra lokality:0,20 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Dolní Bohdíkov 

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
(NSpz) 

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) 

Specifické podmínky:  

- využití lokality je pouze , vzhledem k tomu, že převážná 
část lokality se nachází v záplavovém území. Podmínkou je vybudování lokálního 
protipovodňového opatření před zahájením bytové výstavby 

- respektovat průběh středotlakého plynovodu podél západní hranice lokality 
(včetně jeho ochranného pásma) 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: ze stávající krajské silnice vedené podél západního okraje lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází jižně od lokality         
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Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 915 

Výměra lokality:1,12 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Komňátka  

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
(NSpz) 

Navrhované funkční využití:  dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové 
komunikace (DS3) 

Specifické podmínky:  

- úprava místní komunikace v důsledku realizace protipovodňových opatření  

Výměra lokality:0,03 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Komňátka       

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území (NSpz)    

Navrhované funkční využití:  plochy smíšené obytné – venkovské (SV)   

Specifické podmínky:  

- respektovat průběh zásobovacího řadu veřejného vodovodu a komunikačního 
vedení (včetně jejich ochranných pásem) 

- v jihovýchodní části lokality respektovat ochranné pásmo lesa  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené podél jihovýchodního okraje 
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lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází lokalitou                   

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 908 

Výměra lokality:1,44 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Komňátka       

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území (NSpz)    

Navrhované funkční využití:  plochy smíšené obytné – venkovské (SV)   

Specifické podmínky:  

- respektovat průběh el vedení včetně jeho ochranného pásma  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: ze stávající účelové komunikace vedené podél jižního  okraje 
lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází východně od lokality      

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 908 

Výměra lokality:0,66 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Komňátka       

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území (NSpz)    

Navrhované funkční využití:  plochy smíšené obytné – komerční (SK) 

Specifické podmínky:  

- respektovat průběh el vedení včetně jeho ochranného pásma v jihozápadní části 
lokality 

- respektovat průběh zásobovacího řadu veřejného vodovodu, středotlakého 
plynovodu a komunikačního vedení v severovýchodní části lokality (včetně jejich 
ochranných pásem) 

- při umisťování staveb respektovat ochranné pásmo lesa, případně získat výjimku 
z tohoto ochranného pásma 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené podél severovýchodního 
okraje lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází předmětnou 
lokalitou        
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Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 907 

Výměra lokality:0,36 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Dolní Bohdíkov 

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území (NSpz)    

Navrhované funkční využití:  plochy smíšené obytné – komerční (SK) 

Specifické podmínky:  

- respektovat průběh zásobovacího řadu veřejného vodovodu a el. vedení (včetně 
jejich ochranných pásem) 

- při umisťování staveb respektovat ochranné pásmo lesa, případně získat výjimku 
z tohoto ochranného pásma 

- část lokality, která je zasažena záplavovým územím,využít pouze jako zeleň  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: z krajské silnice II. třídy                                                    

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází předmětnou 
lokalitou        

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 907 

Výměra lokality:0,35 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Komňátka, Dolní Bohdíkov  

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území (NSpz), zeleň – 
soukromá a vyhrazená (ZS) 

Navrhované funkční využití:  občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
(OS) 

Specifické podmínky:  

- rozšíření stávajícího sportovního areálu  

-  využití lokality je pouze  vzhledem k tomu, že se celý areál 
nachází v záplavovém území. V této ploše nebudou umisťovány žádné nadzemní 
objekty nebo stavby  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené podél východní hranice 
lokality      

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází východně od lokality  

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci 
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Zásobení el. energií: ze stávající TS 914 

Výměra lokality:0,53 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Dolní Bohdíkov 

Stávající funkční využití:  plochy zemědělské (NZ)                       

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) 

Specifické podmínky:  

- využití lokality je pouze , vzhledem k tomu, že lokalita se 
nachází v záplavovém území. Realizace zástavby je  podmíněna souhlasem 
příslušného vodoprávního úřadu. Využití lokality je navrhováno následujícím 
způsobem – doplnění pásu stávající zástavby ve směru sever – jih  

- 

- respektovat průběh středotlakého plynovodu podél východní hranice lokality 
(včetně jeho ochranného pásma) 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené podél východního  okraje 
lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází východně od lokality      

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 913 

Výměra lokality:0,14 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Komnatka, Dolní Bohdíkov  

Stávající funkční využití:  plochy zemědělské (NZ) 

Navrhované funkční využití:  občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
(OS) 

Specifické podmínky:  

- rozšíření tělovýchovného zázemí školského areálu  

-  využití lokality je pouze  vzhledem k tomu, že se celá 
plocha nachází v záplavovém území. V této ploše nebudou umisťovány žádné 
nadzemní objekty nebo stavby  

   - respektovat průběh komunikačního vedení v západní části lokality  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené podél jihozápadní hranice 
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lokality      

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází jižně od lokality   

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 913 

Výměra lokality:0,42 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Dolní Bohdíkov 

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území (NSpz)                       

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) 

Specifické podmínky:  

- respektovat ochranné pásmo lesa v severní části lokality, získat výjimku z tohoto 
ochranného pásma (Poznámka: doporučováno je změnit kulturu liniové 
pozemkové parcely 580/1 v k.ú. D. Bohdíkov na ostatní zeleň, pro lesní využití 
nemá tento pozemek význam))  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: ze stávající účelové komunikace vedené podél severního  okraje 
lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází severně od lokality        

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 913 

Výměra lokality:0,17 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Dolní Bohdíkov 

Stávající funkční využití:  plochy zemědělské (NZ)                       

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) 

Specifické podmínky:  

- využití lokality je pouze , vzhledem k tomu, že lokalita se 
nachází v záplavovém území. Realizace zástavby je  podmíněna souhlasem 
příslušného vodoprávního úřadu. Navrhována je realizace protipovodňové zdi a 
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úprava toku Bohdíkovského potoka 

- respektovat průběh zásobovacího řadu veřejného vodovodu a komunikačního 
vedení předmětnou lokalitou (včetně jejich ochranných pásem) 

- respektovat podmínky ochranného pásma průzkumného vrtu; tzn. v předmětném 
území –je třeba sledovat provádění jakýchkoliv činností, které by mohly mít vliv 
na režim spodních vod nebo by ovlivňovaly jejich množství, jakost a zdravotní 
nezávadnost 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené podél západního  okraje 
lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází předmětnou 
lokalitou          

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 905 

Výměra lokality:0,98 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Dolní Bohdíkov 

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území (NSpz)                       

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) 

Specifické podmínky:  

- ve východní části lokality respektovat ochranné pásmo lesa  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: ze stávající účelové  komunikace vedené podél východního  okraje 
lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází severně od lokality        

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 905 

Výměra lokality:0,22 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Dolní Bohdíkov 

Stávající funkční využití:  plochy zemědělské (NZ)                       

Navrhované funkční využití:  plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

Specifické podmínky:  

- využití lokality je pouze , vzhledem k tomu, že lokalita se 
nachází v záplavovém území. V lokalitě nebude umisťována nová bytová 
výstavba, pouze hospodářské zázemí ke stávající obytné zástavbě        
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-  konkrétní stavební objekty umisťovat mimo ochranné pásmo dráhy, plochu 
v ochranném pásmu využívat pouze jako související soukromou zeleň  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené podél východního  okraje 
lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází východně od lokality      

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 905 

Výměra lokality:0,42 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Dolní Bohdíkov 

Stávající funkční využití:  plochy zemědělské (NZ), plochy smíšené nezastavěného 
území (NSpz)                       

Navrhované funkční využití:  dopravní infrastruktura – silniční –  silnice II. třídy (DS1) 

Specifické podmínky:  

    -   přeložka silnice II/369 v prostoru Aloisova  

- realizaci přeložky bude předcházet předložení podrobné akustické studie s uvedením 
počtu exponovaných obyvatel (stávající i navrhovaný stav), hodnocením 
zdravotních rizik a návrhem protihlukových opatření 

Výměra lokality:0,93 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Komňátka 

Stávající funkční využití:  plochy lesní (NL), plochy smíšené nezastavěného území 
(NSpz)                       

Navrhované funkční využití:  dopravní infrastruktura – silniční –  silnice II. třídy (DS1) 

Specifické podmínky:  

- směrová úprava silnice II/369 v Komňátce  

- realizaci přeložky bude předcházet předložení podrobné akustické studie s uvedením 
počtu exponovaných obyvatel (stávající i navrhovaný stav), hodnocením 
zdravotních rizik a návrhem protihlukových opatření 

Výměra lokality:0,26 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Raškov Ves 
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Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území (NSpz)                       

Navrhované funkční využití:  dopravní infrastruktura – silniční –  silnice II. třídy (DS1) 

Specifické podmínky:  

směrová úprava silnice II/369  u zastavěného území v Raškově Vsi  

-  realizaci přeložky bude předcházet předložení podrobné akustické studie 
s uvedením počtu exponovaných obyvatel (stávající i navrhovaný stav), 
hodnocením zdravotních rizik a návrhem protihlukových opatření 

Výměra lokality:0,32 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Raškov Dvůr   

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území (NSpz)                       

Navrhované funkční využití:  dopravní infrastruktura – silniční –  silnice II. třídy (DS1) 

Specifické podmínky:  

- směrová úprava silnice II/369  u Hanušovic 

- realizaci přeložky bude předcházet předložení podrobné akustické studie s uvedením 
počtu exponovaných obyvatel (stávající i navrhovaný stav), hodnocením 
zdravotních rizik a návrhem protihlukových opatření 

Výměra lokality:0,10 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Dolní Bohdíkov 

Stávající funkční využití:  plochy zemědělské (NZ)                       

Navrhované funkční využití:  dopravní infrastruktura – silniční –  místní a účelové 
komunikace  (DS3) 

Specifické podmínky:  

- úprava napojení účelové komunikace v Aloisově vyvolaná přeložkou silnice II. třídy  

Výměra lokality:0,03 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Dolní Bohdíkov 

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území (NSpz)                       

Navrhované funkční využití:  dopravní infrastruktura – silniční –  místní a účelové 
komunikace  (DS3) 

Specifické podmínky:  
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-úprava napojení místní komunikace v jižní části Bohdíkova  vyvolaná přeložkou 
silnice II. třídy  

Výměra lokality:0,13 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Komňátka 

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území (NSpz)                       

Navrhované funkční využití:  dopravní infrastruktura – silniční –  místní a účelové 
komunikace  (DS3) 

Specifické podmínky:  

- úprava napojení lomu vyvolaná přeložkou silnice II. třídy  

Výměra lokality:0,07 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Dolní Bohdíkov 

Stávající funkční využití : plochy smíšené nezastavěného území (NSpz)        

Navrhované funkční využití :  technická infrastruktura – inženýrské sítě (TI) 

Specifické podmínky:  

- využití lokality je pouze , vzhledem k tomu, že lokalita se 
nachází v záplavovém území. Realizace zástavby je  podmíněna souhlasem 
příslušného vodoprávního úřadu. Navrhována je realizace protipovodňové zdi. 

-respektovat plochu regionálního biokoridoru vymezeného podél toku Moravy    

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: ze stávající účelové komunikace vedené severozápadně od lokality  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 905 

Výměra lokalit: 0,44ha  

 

- v územním plánu jsou vymezeny následující plochy přestavby: 

Číslo lokality:

Název lokality: 

Katastrální území: Komňátka 

Stávající využití lokality: bydlení – v rodinných domech - venkovské (BV)           

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční – silnice II. třídy (DS1)      

Podrobnější popis:  

- úprava křižovatky krajských silnic a místní komunikace v Komňátce, odstranění 
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dopravní závady   

Výměra lokality: 0,17 ha   

Číslo lokality:

Název lokality: 

Katastrální území: Komňátka 

Stávající využití lokality: bydlení – v rodinných domech - venkovské (BV)           

Navrhované funkční využití : veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV)       

Podrobnější popis:  

- doplnění ploch veřejné zeleně v prostoru upravované křižovatky v Komňátce  

Výměra lokality: 0,10 ha   

 
Číslo lokality:

Název lokality: 

Katastrální území: Komňátka 

Stávající využití lokality: výroba a skladování- lehký průmysl (VL)           

Navrhované funkční využití : občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
(OS)     

Podrobnější popis:  

- změna využití areálu bývalé vápenky pro rozšíření sportovního areálu Bohdíkov 

- využití lokality je pouze , vzhledem k tomu, že lokalita se 
nachází v záplavovém území. V lokalitě nebude umisťována nová bytová 
výstavby, pouze hospodářské zázemí ke stávající obytné zástavbě        

Výměra lokality: 0,69 ha   

 
Číslo lokality:

Název lokality: 

Katastrální území: Dolní Bohdíkov  

Stávající využití lokality: veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV)                

Navrhované funkční využití :  dopravní infrastruktura – silniční – silnice III. třídy (DS2) 

Podrobnější popis:  

- úprava křižovatky silnice III. třídy v prostoru u bývalé tvrze z důvodu 
navrhovaných protipovodňových opatření  

Výměra lokality: 0,03 ha   

 
Číslo lokality:

Název lokality: 
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Katastrální území: Raškov Ves  

Stávající využití lokality: bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV)          

Navrhované funkční využití :  dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové 
komunikace (DS3) 

Podrobnější popis:  

- zajištění minimální šířky veřejného prostoru při zajišťování komunikačního 
napojení zastavitelné plochy Z8/BV 

Výměra lokality: 0,02 ha   

 
Číslo lokality:

Název lokality: 

Katastrální území: Raškov Ves  

Stávající využití lokality: dopravní infrastruktura – silniční – silnice II. třídy (DS1) 

Navrhované funkční využití :  zeleň – soukromá a vyhrazená (ZS)  

Podrobnější popis:  

- využití ploch u přeložky silnice II. třídy pro rozšíření soukromé zeleně  

Výměra lokality: 0,05 ha   

 
Číslo lokality:

Název lokality: 

Katastrální území: Dolní Bohdíkov  

Stávající využití lokality: dopravní infrastruktura – silniční – silnice II. třídy (DS1) 

Navrhované funkční využití :  dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové 
komunikace (DS3) 

Podrobnější popis:  

- využití plochy bývalé silnice II. třídy pro místní komunikaci  

Výměra lokality: 0,70 ha   

Číslo lokality:

Název lokality: 

Katastrální území: Dolní Bohdíkov  

Stávající využití lokality: zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)                                  

Navrhované funkční využití : plochy specifické – protipovodňová opatření (X2) 

Podrobnější popis:  

- ochrana zastavěného území místní části Dolní Bohdíkov, realizace 
protipovodňových opatření podél toku Moravy  

Výměra lokality: 1,54 ha   
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Číslo lokality:

Název lokality: 

Katastrální území: Komňátka    

Stávající využití lokality: bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), zeleň 
soukromá a vyhrazená (ZS) 

Navrhované funkční využití : zeleň přírodního charakteru (ZP)                                        

Podrobnější popis:  

- vedení lokálního biokoridoru LBK 14 zastavěným územím místní části Komňátka  

Výměra lokality: 0,09 ha   

Číslo lokality:

Název lokality: 

Katastrální území: Raškov Ves 

Stávající využití lokality: bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), zeleň 
soukromá a vyhrazená (ZS) 

Navrhované funkční využití : zeleň přírodního charakteru (ZP)                                        

Podrobnější popis:  

- vedení lokálního biokoridoru LBK 5  zastavěným územím místní části Raškov Ves 

Výměra lokality: 0,11 ha   

Číslo lokality:

Název lokality: 

Katastrální území: Dolní Bohdíkov  

Stávající využití lokality: bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), zeleň 
soukromá a vyhrazená (ZS) 

Navrhované funkční využití : zeleň přírodního charakteru (ZP)                                        

Podrobnější popis:  

- vedení lokálního biokoridoru LBK 8  zastavěným územím místní části Dolní 
Bohdíkov  

Výměra lokality: 0,34 ha   

 
- plochy systému sídelní zeleně jsou členěny podle způsobu využití na následující plochy 

s rozdílným způsobem využití: 
a) zeleň - soukromá a vyhrazená (ZS) – plochy zahrad a ovocných sadů většího 

rozsahu v zastavěném území nebo jeho 
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sousedství, v současné době obtížněji 
dostupné z hlediska veřejné infrastruktury 
nebo v důsledku zákonných omezení 
nevhodné pro výstavbu 

b) zeleň – ochranná a izolační (ZO)– plochy zeleně plnící hygienickou funkci např. 
v ochranných pásmech areálů zemědělské 
výroby, v sousedství sportovních areálů  

 
c)zeleň – přírodního charakteru (ZP)- plochy prvků územního systému ekologické 

stability a plochy prvků ochrany přírody 
v zastavěném území 

 
d) veřejná prostranství –veřejná zeleň (ZV) - veřejně přístupná zeleň sloužící ke 

každodenní rekreaci obyvatel 
 

- podmínky pro využití výše uvedených ploch jsou stanoveny v kapitole č. 6 této 
textové části 

 
- další vhodná opatření v zastavěném území z hlediska systému sídelní zeleně: 

a) na nových zastavitelných plochách a v jejich kontaktním okolí pokud možno 
zachovat vzrostlé dřeviny jako dělící, ochranné a krajinotvorné prvky a zajistit 
jejich ochranu před poškozením během stavebních prací 

b) ve vhodných částech nových zastavitelných ploch realizovat výsadbu dřevin 
nových, stanovištně příslušných 

c) výrobní areály odclonit od okolí pásy obvodové zeleně ze vzrostlých dřevin místně 
původního druhového složení, které však nejsou silnými alergeny (např. bříza) 

 
 

Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Raškov Dvůr  

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
(NSpz)  

Navrhované funkční využití:  zeleň- soukromá a vyhrazená (ZS) 

Specifické podmínky:  

- soukromá zeleň k obytnému objektu realizovanému v zastavitelné ploše Z1a/BV  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita bude komunikačně napojena z lokality Z1a/BV   

Výměra lokality:0,09 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Raškov Dvůr  

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
(NSpz)  

Navrhované funkční využití:  zeleň- soukromá a vyhrazená (ZS) 

Specifické podmínky:  
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- soukromá zeleň k obytnému zástavbě realizované v ploše Z2a/BV  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: lokalita bude komunikačně napojena z lokality Z2a/BV   

Výměra lokality:0,26 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Raškov Ves 

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
(NSpz)  

Navrhované funkční využití:  zeleň- soukromá a vyhrazená (ZS) 

Specifické podmínky:  

- rozšíření ploch soukromé zeleně v návaznosti na úpravu trasy silnice II.třídy  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: ze silnice II. třídy                                 

Výměra lokality:0,09 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Komňátka 

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
(NSpz)  

Navrhované funkční využití:  zeleň- soukromá a vyhrazená (ZS) 

Specifické podmínky:  

- zeleň mezi výrobní plochou a smíšeným obytným územím  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: ze stávající účelové komunikace vedené jihovýchodně od lokality           

Výměra lokality:0,25 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Komňátka 

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a zemědělské 
(NSpz)  

Navrhované funkční využití:  veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV) 
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Specifické podmínky:  

- rozšíření ploch veřejné zeleně v centru Komňátky u kaple  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: ze stávající místní  komunikace vedené podél východní hranice 
lokality                         

Výměra lokality:0,25 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Dolní Bohdíkov 

Stávající funkční využití:  plochy zemědělské (NZ)                       

Navrhované funkční využití:  bydlení – v rodinných domech – venkovské (BV) 

Specifické podmínky:  

- respektovat průběh zásobovacího řadu veřejného vodovodu včetně jeho 
ochranného pásma 

- respektovat průběh středotlakého plynovodu podél východní hranice lokality 
(včetně jeho ochranného pásma) 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace silnice vedené podél západního  
okraje lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází západně od lokality       

Odvádění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 914 

Výměra lokality:0,28 ha   

 
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Dolní Bohdíkov  

Stávající funkční využití:  plochy zemědělské (NZ)  

Navrhované funkční využití:  zeleň- soukromá a vyhrazená (ZS) 

Specifické podmínky:  

- soukromá zeleň související s obytnou zástavbou v zastavitelné ploše Z25b/BV 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené podél jižní hranice lokality          

Výměra lokality:0,08 ha   

 
 
Číslo lokality

Název lokality: 
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Katastrální území: Dolní Bohdíkov  

Stávající funkční využití:  plochy smíšené nezastavěného území (NSpz)  

Navrhované funkční využití:  zeleň- soukromá a vyhrazená (ZS) 

Specifické podmínky:  

- soukromá zeleň související s obytnou zástavbou v zastavitelné ploše Z28a/BV 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: ze stávající místní komunikace vedené podél západní hranice 
lokality                                

Výměra lokality:0,22 ha   

  
Číslo lokality

Název lokality: 

Katastrální území: Dolní Bohdíkov  

Stávající funkční využití:  plochy lesní (NL)  

Navrhované funkční využití:  zeleň- soukromá a vyhrazená (ZS) 

Specifické podmínky:  

- zarovnání hranice zastavěného území, doplnění obytné zástavby menší plochou 
soukromé zeleně  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Dopravní napojení: ze stávající účelové  komunikace vedené podél západní hranice 
lokality                                

Výměra lokality:0,01 ha   

 
 

 
 

- zajistit zachování základního občanského vybavení v obci (veřejná správa, mateřská 
škola, základní školství, veřejné stravování, maloobchodní prodej potravin, sportovní 
aktivity) 

- rozšířit stávající sportovní areál v Raškově Dvoře, v Bohdíkově za obecním úřadem a 
u základní školy 

- realizovat nové komerční aktivity na zastavitelných plochách Z22/SK a Z23/SK  
- v plochách smíšeného obytného území doplnit objekty bydlení nerušícími komerčními 

aktivitami 
 

 
-  v souladu s územní studie D6 - modernizace a homogenizace silnice II/369 v úseku 

Jindřichov – Bohumín ( zpracovatel Urbanistické středisko Brno, 12. 2012) realizovat 
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lokální úpravy, které odstraňují dopravní závady na této krajské silnici (zastavitelné 
plochy Z33a-d/DS1, přestavbové plochy P1 a P7) 

- realizovat navrhované doplnění místních komunikací pro zpřístupnění zastavitelných a 
zastavěných ploch (lokality Z9/DS3,Z18/DS3,Z34/DS3, Z36/DS3, přestavbová plocha 
P4) 

- stávající místní komunikace budou upravovány ve stávajících trasách a jejich úpravy 
budou směřovat ke zmírnění a odstranění lokálních dopravních závad, ke zkvalitnění 
povrchů a dodržování kategorijních šířek  

- ve vymezeném koridoru pro vedení dopravní stavby realizovat cyklostezku Bohdíkov – 
Ruda nad Moravou  

- při průtahu silnice III/36914 obcí chybějí chodníky, tyto je navrženo postupně 
dobudovat 

- nevyhovující je dopravní napojení areálu fotbalového hřiště neřízeným úrovňovým 
přejezdem přes železniční trať se šikmým napojením na silnici II/369. Navrženo je řešit 
nové dopravní napojení ze silnice III/36914a z jižního směru v prodloužení stávající 
místní komunikace. Stávající sjezd přes železniční trať je navrženo zrušit; u nového 
dopravního napojení řešit také nové parkovací plochy pro sportovní areál 

- závadné jsou šířkové parametry některých stávajících místních komunikací v Raškově, 
tuto závadu je navrženo řešit zjednosměrněním 

 

 
- chránit koridor územní rezervy pro vedení dálkového vodovodu Hanušovice – 

Moravičany, při dalším upřesnění trasy je třeba respektovat požadavek na dodržení 
minimální vzdálenosti 10m od horní břehové hrany vodního toku a vzdušné paty hráze 
protipovodňových opatření 

- obec má vybudovaný veřejný vodovod, vydatnost vodního zdroje i akumulace je 
dostatečná pro uvažovaný rozvoj  území 

- navrhovaná doplnění vodovodních systémů je nutno podrobněji rozpracovat 
samostatnou dokumentací při konkrétním investičním záměru, navrhovat zaokruhované 
zásobovací řady 

- koncepčním záměrem čištění odpadních vod se zabývá dokument PRVK Olomouckého 
kraje. V řešeném území proběhla výstavba splaškového kanalizace s odváděním 
odpadních vod na ČOV Bohdíkov 

- v místech nově navržených zastavitelných ploch, kde to je technicky možné a 
ekonomicky únosné, jsou navrženy nové splaškové kanalizační řady, napojené do nově 
budovaného soustavného kanalizačního systému obce 

- vybudovat stokovou síť v místní části Raškov Dvůr, k čištění odpadních vod vybudovat 
novou čistírnu na jihovýchodním  okraji zastavěného území – ČOV Raškov Dvůr 

- v okrajových lokalitách obce je vzhledem k rozptýlené zástavbě neekonomické budovat 
soustavnou kanalizační síť. Likvidace odpadních vod je navržena ve stávajících jímkách 
na vyvážení, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry nebo domovních ČOV 

-  plochy určené pro výrobu a skladování řešit samostatnými ČOV dle druhu provozu 

- při budování splaškových systémů je nutno navrhovat i dešťovou kanalizaci, přičemž je 
nutno hydrotechnickým výpočtem ověřit možnost odlehčení dešťových vod z nově 
navrhovaných ploch do stávajících recipientů 

- odvádění dešťových vod z nově zastavěného území do toků bude řešeno tak, aby 
nedošlo ke změně odtokových poměrů a byl zachován stávající odtokový koeficient 
z návrhových ploch. Při likvidaci dešťových vod budou využity všechny možnosti pro 
vsakování, akumulaci a zdržení vody v krajině 
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 - u stávajícího systému VN, který se bezprostředně podílí na zásobování řešeného 

území, je nutné při umisťování konkrétních staveb dodržet ochranné pásmo od vedení 
VN u rozvojových ploch Z4/OS, Z6/SV, Z7/SV, Z12a,b/ZS, Z20a/SV, Z20b/ZS a 
Z22/SK 

   - pro potřeby rozvojových lokalit provést u stávajících TS výměnu transformátorů za   
výkonově vyšší jednotky 

- rozvodný systém NN u bytové výstavby bude řešen zemním kabelovým vedením 

 - objekty (stávající i navrhované) vytápět ekologickým palivem - zemní plyn, el. 
energie, propan, propan - butan, dřevní odpad, biomasa, tepelná čerpadla, ap.  

- omezit využívání fosilních paliv s velkým obsahem síry a nespalitelných látek, které 
při provozu zdrojů tepla znečišťují ovzduší a zhoršují životní prostředí 

 

 
- plochy nezastavěného území jsou členěny podle způsobu využití na následující plochy 

s rozdílným způsobem využití: 
 a) plochy krajinné zeleně: 

a1) plochy lesní (NL) – plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci 
a2) plochy zemědělské (NZ) – plochy intenzivně zemědělsky obhospodařované 
a3) plochy přírodní (NP) – plochy s nejvyšším přírodním potenciálem a potřebou 

ochrany přírodních prvků 
   a4) plochy smíšené nezastavěného území (NS) – plochy funkčně jednoznačně 

nevyhraněné, v řešeném území se jedná zejména o plochy  přírodní a zemědělské, 
zemědělské a rekreační nepobytové 

b)plochy vodní a vodohospodářské (W) – plochy s vodohospodářskou funkcí (řeky, 
potoky, rybníky) 

c)plochy specifické – doprovodná zeleň (X1)- liniové plochy zeleně zejména podél 
komunikací a vodotečí  

c)plochy specifické – protipovodňová opatření (X2)- plochy zeleně v zastavěném i 
nezastavěném území obce, které doplňují 
protipovodňová opatření  

 
Podmínky pro využití výše uvedených ploch jsou stanoveny v kapitole č. 6 této 
textové části. 

 
Vhodná opatření v krajině: 

� obnovení tradice solitérních stromů v krajině (zviditelnění rozcestí, soutoků, hranic 
pozemků apod., vhodné dlouhověké dřeviny), přitom budou respektovány stávající 
významné stromy a skupiny stromů, které spoluvytvářejí charakter krajiny 
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� doplnění liniové zeleně podél komunikačních systémů včetně účelových cest 
(stávajících i navržených) a vodních toků; v územním plánu navržené plochy změn 
jsou označeny jako lokality 

� doplnění mimolesní zeleně ve formě remízků (na hůře využitelné plochy v rozcestí, u 
vodotečí, na vyvýšené kóty nad obcí, keřové k patám stožárů elektrického vedení 
apod., 

�  pro ozelenění jsou vhodné domácí druhy dřevin včetně keřového patra  
� v západní a východní části nezastavěného území je navrhováno v několika menších 

lokalitách doplnění lesních porostů s cílem zajistit kompaktnost hranice lesa – lokality 
 

Všechna doporučená opatření je nutné provádět na základě zpracovaného projektu. 

 

 
Územní plán vymezil s upřesněním skladebné prvky ÚSES– plochy biocenter a trasy 

biokoridorů, které budou respektovány. 
 
V řešeném území se jedná o následující prvky: 
 
a) prvky nadregionálního systému ekologické stability 
- v severní části obce je vymezeno nadregionální biocentrum , 

z kterého západním směrem vychází mezofilní bučinná osa nadregionálního 
biokoridoru 

b) prvky regionálního systému ekologické stability 

- z NRBC 64 západním směrem vychází regionální biokoridor 
) 

- celým řešeným územím je podél toku řeky Moravy veden regionální biokoridor 

 
c) prvky lokálního  systému ekologické stability  
    

- v trase regionálního biokoridoru RBK 891 jsou ve správním území obce Bohdíkov 
vložena lokální biocentra (od severu k jihu) – LBC 2(439), LBC 3(125), LBC 6(134), LBC 
8 (442) a LBC 11(122) 

 - v jihozápadní části obce je lesními porosty veden převážně funkční lokální biokoridor 
LBK 6(337), resp. LBK 8(338), resp. LBK 14(341). V jeho trase jsou vložena dvě funkční 
biocentra – LBC 3 (135) a LBC 5(441) 

 - v jihovýchodní části řešeného území jsou  ve směru východ – západ vymezeny tři 
lokální biokoridory, dva jižnější jsou plně funkční a jsou vedeny lesními masivy. Jedná se 
o LBK 13(107) a LBK 12(114) s vloženým biocentrem LBC 10(133), z kterého pokračuje 
jako LBK 10(115), resp. LBK 11(66). Nejsevernější biokoridor je pouze částečně funkční 
a je veden podél toku Bohdíkovského potoka- LBK 9(340). Na hranicích s Bratrušovem 
ústí do lokálního biocentra LBC 8(142) 

 - v severozápadní části řešeného území, na hranicích s Křivou Vodou, je v lesním masivu 
veden z nadregionálního biocentra Raškov funkční lokální biokoridor LBK 1(256).  
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Biokoridory: 
 
 

označení charakter funkčnost šířka 
délka  charakteristika 

navrhovaná 
opatření 

 
Vodní      Částečně 

funkční                 
min. 40m  

 
Funkční 4,89 
km, 
k založení 
0,88 km 

Břehové porosty 
řeky Moravy, 
v zastavěném 
území zeleň zahrad. 
V nezastavěném 
území pouze 
vegetační úpravy 
toku, údržba a 
doplnění břehových 
porostů, kosení luk 
v nivě, zabránit 
výstavbě v nivě a 
skládkování do 
neudržovaných 
břehových porostů. 
V zastavěném 
území respektovat 
protipovodňová 
opatření,novou 
výsadbu podřídit 
těmto opatřením.  

Vodní  
Převážně 
nefunkční. min 20m 

Funkční 0,37 
km, 
k založení 
1,13 km 

Mezernaté břehové 
porosty podél 
Raškovského 
potoka a místní 
vodoteče, 
zemědělsky 
obdělávané plochy. 
Pouze vegetační 
úpravy toku, údržba 
a doplnění 
břehových porostů 
(alespoň keřové 
patro), zatravnění 
orné půdy.  

Lesní  Převážně 
funkční.  

min 15m 

Funkční 2,46 
km, 
k založení 
0,54 km 

Lesní porosty 
v západní části 
Raškova a severní 
části Komňátky, 
v menším rozsahu 
trvalé travní 
porosty.  
Doplnit zalesnění 
v souladu 
s přirozenou 
dřevinnou skladbou. 

Vodní  
Částečně 
funkční. 

min 20m 

Funkční 0,90 
km, 
k založení 
0,82 km 

Břehové porosty 
podél 
Bohdíkovského 
potoka, místy 
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mezernaté.  
Pouze vegetační 
úpravy toku, údržba 
a doplnění 
břehových porostů 
(alespoň keřové 
patro). 

 
Lesoluční  

Částečně 
funkční.  
 

min. 15 
m  

 
Funkční 0,53 

km, 
k založení 
0,11 km 

Lesní porosty a 
zemědělsky 
obdělávané plochy 
v jižní části 
Komňátky.  
Nefunkční část 
trvale zatravnit, 
vysadit 
stromokeřovou 
vegetaci. 

 
 

Biocentra: 

 

označení charakter funkčnost 
výměra  charakteristika 

navrhovaná opatření 

Lesní      
Převážně 
nefunkční. 

6,82ha,z 
toho 4,20 

ha 
nefunkční  
 

Orná půda, trvalé travní 
porosty a břehové porosty 
řeky Moravy.  
Osázet zemědělskou půdu 
dřevinami – jasanová 
olšina, respektovat přitom 
návrh protipovodňových 
opatření.  

 

Lesní      
Částečně 
funkční. 

3,48ha,z 
toho 1,67 

ha 
nefunkční  
 

Orná půda, trvalé travní 
porosty a břehové porosty 
řeky Moravy.  
Osázet zemědělskou půdu 
dřevinami – jasanová 
olšina, respektovat přitom 
návrh protipovodňových 
opatření.  

� plochy změn v krajině, které představují doplnění (založení) prvků územního systému 
ekologické stability, jsou označeny jako (doplnění LBK 5), (doplnění 
LBK 14) (doplnění LBK 8), (doplnění LBC 6), (doplnění LBC 
8) a (doplnění LBK 6) 

Interakční prvky 
� budou respektovány interakční prvky v podobě liniových prvků v území (drobné 

vodoteče, meze apod.) 
 

Na plochách ÚSES a v jejich blízkosti je nutno vyloučit činnosti, které by mohly vést 
k ochuzení druhové bohatosti a snížení ekologické stability. Veškeré zásahy musí být 
koordinovány s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. 
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- regulativy ploch s rozdílným způsobem využití nezastavěného území umožňují trasovat 
cesty téměř kdekoli v krajině, čímž umožňuje vytvářet varianty podle konkrétních 
potřeb území  

 

 

- protierozní ochranu v území je třeba zajistit změnou osevních postupů s vyloučením 
erozně nebezpečných plodin, ochranným zatravněním a návrhem protierozních 
technických prvků 

Podél toku řeky Moravy bylo vyhlášeno záplavové území rozhodnutím Odboru 
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje dne 10.7.2006 
– č.j. KUOK/49835/04/OŽPZ/7206.  

- do návrhu územního plánu jsou zapracovány prvky protipovodňové ochrany zpracované 
v rámci „ Studie protipovodňových opatření 270 107 Morava, Dolní Bohdíkov hráze a 
zkapacitnění koryta“ -  zpracovatel Hydroprojekt Brno, duben 2007. Navrhovaná opatření 
(ohrázování levého břehu, vytvoření pravobřežní bermy s úpravou toku a levostranná 
hráz) jsou zařazeny do specifické ploch s rozdílným způsobem využití „ Plochy specifické 
– protipovodňová opatření“.  

 

 

- v řešeném území  je vymezen dobývací prostor  -  (označení 
Geofondu),  určený pro těžbu vápence k technickému zpracování. Jeho vlastníkem je 
organizace Vápenka Čertovy schody a.s. Tmáň 

- v řešeném území  je stanoveno chráněné ložiskové území  
(označení Geofondu), kterým je chráněno ložisko vápence. Chráněné ložiskové území 

 nazvané jako  již leží v katastrálním území Hostice, místní 
části Rudy nad Moravou 

- v řešeném území se nachází  jedno vymezené výhradní bilancované ložisko  nerostných 
surovin ve smyslu § 6 zákona č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů (horní zákon). 
Jedná se o výhradní ložisko č. . 

 

V návrhu územního plánu byly prvky geologické ochrany respektovány, rozvojové plochy 
byly zároveň navrženy v částech obce, kde je minimální vliv realizované těžební činnosti. 
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1.A – bydlení – v bytových domech - BH 
1.B – bydlení – v rodinných domech – venkovské - BV 

 
 

2. A – plochy smíšené obytné – venkovské - SV 
2. B – plochy smíšené obytné – komerční - SK 

 
 

3.A – občanské vybavení - veřejná infrastruktura - OV 
3.B – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední - OM 
3.C - občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení - OS 
3.D - občanské vybavení – hřbitovy - OH 

 
 

4.A – výroba a skladování – zemědělská výroba - VZ 
4.B – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD 
4.C – výroba a skladování – lehký průmysl – VL 
4.D – výroba a skladování – plochy skladování – VK 
 

 
5.A – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci – RI 

 
 

6.A – dopravní infrastruktura – silniční – krajské silnice II. třídy – DS1 
6.B – dopravní infrastruktura – silniční – krajské silnice III. třídy – DS2 
6.C – dopravní infrastruktura –silniční – místní a účelové komunikace – DS3 
6.D – dopravní infrastruktura –silniční – doprava v klidu – DS4 
6.E – dopravní infrastruktura – železniční  - DZ 
 

 
7.A – technická infrastruktura – inženýrské sítě- TI 
 

 
8.A – veřejná prostranství – veřejná zeleň - ZV 
 

 

9.A – zeleň – soukromá a vyhrazená – ZS 
9.B – zeleň – přírodního charakteru – ZP 
9.C – zeleň – ochranná a izolační - ZO 
 

10.A – plochy lesní – NL 
10.B – plochy zemědělské - NZ 
10.C – plochy přírodní – NP 
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10.D– plochy smíšené nezastavěného území – NS- z toho: 
                   10.D.1- smíšená plocha přírodní a zemědělská – NSpz 
                   10.D.2- smíšená plocha zemědělská a rekreační nepobytová– NSzr 
                

11.A – plochy vodní a vodohospodářské  - W 
 

12.A – plochy těžby nerostů – nezastavitelné - NT 

13.A – doprovodná zeleň  - X1 
13.B – protipovodňová opatření  - X2 
 

 
Poznámka: pokud záměr není uveden v hlavním, přípustném, nepřípustném ani 

podmíněně přípustném využití, posuzuje jej stavební úřad z hlediska jeho slučitelnosti 
s hlavní funkcí. 
 

 

- bytové domy  
 

- související  zeleň upravená parkovým nebo přírodně krajinářským stylem, včetně 
vodní plochy 

- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační 
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 

- související technická infrastruktura- inženýrské sítě (objekty a liniové stavby 
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území) 

- zařízení pro veřejné ubytování - penziony    
- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště 
- veřejná prostranství  
- domy s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené, pokud splňují 

podmínky prostorové regulace 
- cyklostezky, cyklotrasy 
- je přípustná změna funkčního využití části obytného objektu pro provozování 

podnikatelské činnosti v oboru nerušících  nevýrobních služeb a  maloobchodního 
prodeje 

- výstavba objektů pro bydlení v rodinných domech je přípustná v případě, že 
nepřevýší svým rozsahem 25% celkové plochy lokality  

 
Nepřípustné využití:  
- výrobní objekty  
- samostatné objekty pro skladování 
- velkokapacitní objekty živočišné výroby 
- dálnice a rychlostní silnice 
- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí  
- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem  
-  zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost  
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- výšková regulace – maximálně tři nadzemní podlaží a obytné podkroví 
-  intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 45% 
 

- rodinné domy (izolované, řadové) 
- stávající venkovské chalupy a zemědělské usedlosti s hospodářským zázemím 

v rozsahu pro samozásobení 

- soukromá zeleň (oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i 
užitkovou včetně vodních prvků, ovocné sady určené pro samozásobení)) 

-   doplňkové stavby k rodinnému domu, které musí prostorově splňovat podmínky dané 
platným právním předpisem – garáže, přístřešky pro auta, zimní zahrady, bazény, 
kůlny, skleníky, stavby pro chovatelství; kůlny a stavby pro chovatelství lze umisťovat 
pouze mimo pohledově exponovaný prostor pozemku z hlediska veřejného prostoru 

- stavby určené pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly(do výměry 
250m2) 

- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační 
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 

- související technická infrastruktura- inženýrské sítě (objekty a liniové stavby 
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území) 

- stavby pro rodinnou rekreaci (pouze ve formě rekreačních domků a rekreačních 
chalup, ne rekreačních chat) 

- bytové domy, pokud splňují podmínky prostorové regulace 
- domy s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené, pokud splňují 

podmínky prostorové regulace 
- cyklostezky, cyklotrasy 
- stavby pro veřejné ubytování do 10 osob 
- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb 
- veřejná prostranství  
- vodní toky a plochy 

- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru výrobních a opravárenských služeb do 
výměry 250m2, za podmínky, že svým provozem nesníží kvalitu prostředí a pohodu 
bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením  a nezvyšují nároky na 
nákladní dopravu ve vymezené ploše 

- stavby pro chovatelství do výměry 250m2 za podmínky, že ochranné pásmo 
provozované živočišné výroby nezasáhne pozemky, které nejsou ve vlastnictví 
investora stavby 

- stavby pro maloobchod, pokud jsou umístěny v takovém místě funkční plochy 
(nejlépe na jejím okraji u páteřní komunikace), aby jejich provozem nedocházelo 
k navýšení dopravní zátěže v předmětném území (zásobování) 

- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště; jejich umístěním nesmí být 
narušena kvalita obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, 
výsadbu izolační zeleně 

 

- výrobní a skladovací objekty neslučitelné s bydlením  
- dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace, kapacitní 

parkoviště- více jak 20 parkovacích míst) 
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- zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např. 
vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí) 

- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem 
- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost 
- další stavby a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a nejsou 

s bydlením slučitelné 

- výšková regulace – maximálně dvě nadzemní podlaží a podkroví  
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 40% 
 

 

-stavby pro , a to 
zejména:  

- stavby pro bydlení 
- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních a opravárenských 

služeb 
- zařízení občanského vybavení komerčního charakteru 

 

- soukromá zeleň (oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i 
užitkovou včetně vodních prvků, ovocné sady určené pro samozásobení)) 

- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační 
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 

- související technická infrastruktura- inženýrské sítě (objekty a liniové stavby 
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území) 

- stavby určené pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly 
- doplňkové stavby ke stavbě pro bydlení, které musí prostorově splňovat podmínky 

dané platným právním předpisem – garáže, přístřešky pro auta, zimní zahrady, 
bazény, kůlny, skleníky; kůlny a stavby pro chovatelství lze umisťovat pouze mimo 
pohledově exponovaný prostor pozemku z hlediska veřejného prostoru  

- stavby pro rodinnou rekreaci (pouze ve formě rekreačních domků a rekreačních 
chalup, ne rekreačních chat) 

- domy s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené, pokud splňují 
podmínky prostorové regulace 

- bytové domy, pokud splňují podmínky prostorové regulace 
- veřejná prostranství 
- vodní toky a plochy 
 

- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru výrobních a opravárenských služeb do 
výměry 250m2, za podmínky, že svým provozem nesníží kvalitu prostředí a pohodu 
bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením  a nezvyšují nároky na 
nákladní dopravu ve vymezené ploše 

- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště; jejich umístěním nesmí být 
narušena kvalita obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, 
výsadbu izolační zeleně 

- rodinné farmy 
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- výrobní a skladovací objekty neslučitelné s bydlením  
- dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace, kapacitní 

parkoviště- více jak 20 parkovacích míst) 
- zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např. 

vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí) 
- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem 
- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost 
- další stavby a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a nejsou 

s bydlením slučitelné 
 

- výšková regulace – maximálně dvě nadzemní podlaží a podkroví 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 35% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 30% 

 

- stavby pro  a to zejména:  

- stavby  pro obchod 
- stavby  pro nevýrobní a opravárenské služby  
- stavby pro veřejné stravování a ubytování  
- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení  
 

- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační 
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 

- související technická infrastruktura- inženýrské sítě (objekty a liniové stavby 
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území) 

- doplňkové stavby ke stavbě pro bydlení, které musí prostorově splňovat podmínky 
dané platným právním předpisem – garáže, přístřešky pro auta, zimní zahrady, 
bazény, kůlny, skleníky; kůlny a stavby pro chovatelství lze umisťovat pouze mimo 
pohledově exponovaný prostor pozemku z hlediska veřejného prostoru  

- veřejná   prostranství  
- související soukromá a vyhrazená zeleň   

 
- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru drobné výroby a výrobních služeb 

. 

- pozemky staveb, které vyžadují zvýšenou hygienickou ochranu, zejména  samostatné 
objekty pro bydlení, zdravotnictví, rekreaci, vzdělávání a výchovu, veřejná pohřebiště  

- výšková regulace – optimálně  dvě nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné 
podkroví, v případě vytváření pohledové dominanty bude umístění nové stavby 
prověřeno zákresem v dálkových pohledech, bude prověřován vliv na krajinný ráz a 
pohledové dominanty v území 
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- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 
 

 

- stavby pro , a to zejména : 
 

- stavby pro vzdělávání a výchovu 
- stavby pro kulturu 
- stavby pro zdravotnictví, sociální péči a péči o rodinu 
- stavby pro veřejnou správu 
- stavby pro ochranu obyvatelstva 

 

- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační 
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 

- související technická infrastruktura –inženýrské sítě (objekty a liniové stavby 
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území) 

- plochy vyhrazené zeleně 
- veřejná prostranství 
- integrované prostory pro veřejné stravování nebo maloobchod (např. v kulturních 

zařízeních) 
- stavby pro veřejnou administrativu (peněžní ústavy, poradenská střediska) 
- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení 
- cyklostezky a cyklotrasy 
- stavby pro bydlení s integrovanou občanskou vybaveností 
- stavby pro veřejné stravování a veřejné ubytování 
- stavby pro nevýrobní služby 
 

- rekreační sportoviště, dětská hřiště 
       

 

- stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace, 
hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací, 
zastínění, apod.) by snižovaly pohodu užívání staveb, uvedených v hlavním využití  

- nové samostatné objekty pro bydlení 
- nové objekty pro rekreaci 

- výšková regulace – optimálně dvě nadzemní podlaží a podkroví, v případě vytváření 
pohledové dominanty bude stavba prověřena zákresem v dálkových pohledech 

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 
 

 

 
- stavby , a to zejména:  
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- stavby pro veřejnou administrativu 
- stavby pro obchodní prodej 
- stavby pro nevýrobní a opravárenské služby 
- stavby pro veřejné stravování a ubytování 

 

- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační 
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 

- související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby 
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území) 

- plochy vyhrazené zeleně 
- veřejná prostranství 
- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště 
- stavby pro ochranu obyvatelstva 
- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení 
- sportovní haly, integrovaná sportovní zařízení 
- cyklostezky a cyklotrasy 
- stavby pro bydlení s integrovanou občanskou vybaveností 

- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru drobné výroby a výrobních služeb 

. 

- stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace, 
hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací, 
zastínění, apod.) by snižovaly pohodu užívání staveb, uvedených v hlavním využití  

- nové samostatné objekty pro bydlení 
- nové objekty pro rekreaci 
 

- výšková regulace – optimálně dvě nadzemní podlaží + podkroví, v případě vytváření 
pohledové dominanty bude prověřeno zákresem v dálkových pohledech 

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 

 

- , a to zejména: 
 

- hřiště 
- sportovní haly 
- fitnesscentra 
- koupaliště 
- hipocentra 
- klubovny a šatny 
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- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační 
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 

- související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby 
inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území) 

- vyhrazená a veřejná zeleň 
- stavby pro veřejné ubytování a stravování 
- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení 
- stavby pro maloobchod 
- areály zdraví 
- veřejná tábořiště 
- venkovní scény, taneční parkety 
- cyklostezky a cyklotrasy 

 
 

- stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace, 
hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací, 
zastínění, apod.) by snižovaly pohodu užívání staveb, uvedených v hlavním využití  

 

- výšková regulace – optimálně přízemní objekty, výška dle potřeb sportovního odvětví 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 

 
 

 : 
- veřejná   pohřebiště, např. hroby, hrobky, urnové háje, kolumbária, rozptylové a 

vsypové louky    
  

- smuteční  síně, kaple   
- související dopravní a technická infrastruktura- inženýrské sítě  
- související zeleně a menší plochy sídelní zeleně na veřejných prostranství   
- stavby a zařízení pro obchod – květinářství 
 

- pozemky staveb a zařízení, která snižují pietní charakter prostoru, zejména výrobní a 
skladovací  objekty, komunikace s vysokou intenzitou dopravy, otevřená zařízení pro 
tělovýchovu a sport  

 

- , a to zejména: 
 

- velkokapacitní objekty živočišné výroby (kravín, teletník, odchovna 
mladých dojnic,  vepřín, porodna prasnic, drůbežárna, atp.) 
- objekty pro skladování a zpracování zemědělské produkce 
- sklady zemědělských strojů 
- opravárenské dílny 
- administrativní objekty provozovatelů zemědělské výroby 
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- v případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, 
zápach, apod.) bude k územnímu řízení stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice 
příslušné funkční plochy. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému 
snížení negativního vlivu a v rámci kolaudačního řízení bude doložena účinnost 
provedených opatření. 
 

- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační 
plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 

- související technická infrastruktura (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které 
jsou potřebné pro funkci daného území) 

- izolační a vyhrazená zeleň 
- čerpací stanice pohonných hmot 
- provozovny drobné a řemeslné výroby 
- objekty pro agroturistiku 
 

- obytné objekty a objekty pro rekreaci 
- zařízení pro školství, zdravotnictví a kulturu 
 

- výšková regulace – optimálně přízemní objekty, výškovou hladinu přizpůsobit 
stávajícím objektům, nepřípustné je vytváření pohledových dominant umisťováním 
výškových skladovacích objektů v území  

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 40%; hmotové řešení 
novostaveb a změn staveb bude omezeno hmotovým řešením stávajících staveb 
v areálu  

- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 30% 
 

 

- provozovny výrobních služeb 
- provozovny opravárenských služeb 
 

- v případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, 
zápach, apod.) bude k územnímu řízení stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice 
příslušné funkční plochy. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému 
snížení negativního vlivu a v rámci kolaudačního řízení bude doložena účinnost 
provedených opatření. 

- skladovací objekty potřebné pro provoz předmětné výroby 
- vyhrazená a izolační zeleň 
- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační 

plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 
- související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby 

inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území) 
- stavby pro maloobchod a veřejné stravování 
- byty provozovatelů zařízení 

- objekty pro rekreaci 
- objekty pro školství, zdravotnictví a kulturu 
- objekty živočišné výroby 
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- výšková regulace – max. dvě nadzemní podlaží, celková výška max. 10 m, intenzita 
využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50%, plocha jednoho objektu- 
max 1000m2 

- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 
 

 

- výrobní haly 

- v případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, 
zápach, apod) bude k územnímu řízení stavby doloženo,  že tento vliv nepřekročí 
hranice příslušné funkční plochy. V opačném případě budou navržena a realizována 
opatření k potřebnému snížení negativního vlivu, jejichž účinnost bude prověřena 
v rámci kolaudačního řízení.  

 
 : 

- stavby pro skladování  
- stavby pro správu a řízení podniků  
- stavby hygienického zázemí pracovníků závodu, zařízení společného stravování 
- doprovodná a izolační zeleň  
- související dopravní a technická infrastruktura                       
- zdravotnická zařízení pro pracovníky 
- provozovny opravárenských služeb 
- čerpací stanice PHM 
- zařízení maloobchodu a veřejného stravování   

- samostatné stavby bydlení a rodinnou  rekreaci  
- stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální péči, zdravotnictví a kulturu  
- provozovny omezující pozemky mimo předmětnou plochu prachem, hlukem, pachem 

a jinými škodlivinami, např. živočišná zemědělská výroba  
 

- výšková regulace – dle technologické potřeby, nepřipouští se vytváření stavební 
dominanty v území  

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 45% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 
 
 

 

- skladování materiálů a výrobků na volném prostranství  

- stavby pro skladování do výměry zastavěné plochy  150m 2 
- vyhrazená a izolační zeleň 
- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační 

plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 
- související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby 

inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území) 
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- objekty pro bydlení a rekreaci  
- objekty pro školství, zdravotnictví a kulturu 
- objekty živočišné výroby 

 

- výšková regulace – dle technologické potřeby, nepřipouští se vytváření stavební 
dominanty v území  

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 15% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 
 

 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

- zahrady  s okrasnou, rekreační i užitkovou funkcí 
- související dopravní a technická infrastruktura- inženýrské sítě 
-   stavby, které vhodně doplňují rekreační účel stavby - terasy, pergoly, otevřená   

ohniště, vodní prvky  
 

- výrobní a skladovací objekty  
- dopravní infrastruktura nadmístního významu (hlavní sběrné komunikace, kapacitní 

parkoviště- více jak 20 parkovacích míst) 
- zařízení a liniové stavby technického vybavení regionálního významu (např. 

vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí) 
- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem 
- zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost 
- další stavby a zařízení, které snižují kvalitu rekreačního prostředí a pohodu rekreace  

a nejsou s hlavním užíváním plochy slučitelné 
 

- výšková regulace – maximálně dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a 
podkroví intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30% 

- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 50% 
 
 

 

- , a to zejména:  
 

- krajské silnice II. třídy 
-     krajské silnice III. třídy 
- místní a účelové komunikace 
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- komunikace pro pěší 
- cyklostezky  
- veřejné odstavné a parkovací plochy 
- zastávky autobusů a jejich točny 

 

- doprovodná zeleň 
- čerpací stanice pohonných hmot 
- liniové stavby technické infrastruktury 
- zařízení služeb motoristům 
- stavby pro maloobchod a veřejné  stravování 
 

- objekty pro bydlení a rekreaci 
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví 
 

 

- , a to zejména:  
 

-     krajské silnice III. třídy 
- místní a účelové komunikace 
- komunikace pro pěší 
- cyklostezky 
- veřejné odstavné a parkovací plochy 
- zastávky autobusů a jejich točny 

 

- doprovodná zeleň 
- čerpací stanice pohonných hmot 
- liniové stavby technické infrastruktury 
- zařízení služeb motoristům 
- stavby pro maloobchod a veřejné  stravování 
 

- objekty pro bydlení a rekreaci 
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví 
 

 

- , a to zejména:  
 

- místní komunikace 
-     účelové komunikace 
- komunikace pro pěší 
- cyklostezky 
- veřejné odstavné a parkovací plochy 
- zastávky autobusů a jejich točny 

 



  50

- doprovodná zeleň 
- objekty řadových a hromadných garáží 
- liniové stavby technické infrastruktury 
 

- objekty pro bydlení a rekreaci 
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví 
 

 

- , a to zejména:  
- veřejné odstavné a parkovací plochy 
- účelové komunikace 
- komunikace pro pěší 

- doprovodná zeleň 
- místní komunikace 
- cyklostezky 
- manipulační plochy 
- zastávky autobusů a jejich točny 
- objekty řadových a hromadných garáží 
- liniové stavby technické infrastruktury 
 

- objekty pro bydlení a rekreaci 
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví 
 

 
 : 

 
- železniční stanice pro osobní a nákladní dopravu 
- železniční zastávka  
- železniční trať s veškerým vybavením  
- výhybny                   
- vlečky  s veškerým vybavením  
- železniční přechody a přejezdy, podjezdy a nadjezdy  

- stavby  dopravní infrastruktury silniční  
- liniové stavby sítí  technického vybavení  
- doprovodná zeleň   
- objekty maloobchodu a veřejného stravování  
 

- objekty pro bydlení a rekreaci  
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví  
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 : 

 
- plochy , a to zejména:  
 

- transformovny, rozvodny el. energie                                                                       
- čistírny odpadních vod                       
- přečerpávací stanice                                    
- vodní zdroje a vodojemy, odkyselovací stanice   
- základnové stanice telefonních operátorů  
- regulační stanice plynu            

 

-     v sousedství čistírny odpadních vod komunitní kompostárna 
- související doprovodná a izolační zeleň  
- související dopravní infrastruktura  
 
 

- samostatné stavby pro bydlení a rodinnou  rekreaci  
- stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální péči, zdravotnictví a kulturu 
- výrobní a skladovací objekty 
- stavby pro chov hospodářských zvířat 
- stavby čerpacích stanic pohonných hmot 
 

- výšková regulace –  dle charakteru zařízení 
-  využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 75% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 10% 
 
 

 

 

- plochy veřejně přístupné zeleně většinou parkově upravené 
- plochy sadovnických úprav okolo občanského vybavení - veřejně přístupné 

- vodní toky a plochy 
- drobné sakrální stavby, městský mobiliář, drobná architektura 
- objekty a zařízení dopravní a technické  infrastruktury (inženýrských sítí) potřebné 

pro funkci daného území 
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního 

ruchu (např. cyklostezky, hipostezky, hygienická zařízení, ekologická a informační 
centra, rozhledny) 

- parkovací plochy 
- otevřená rekreační hřiště 
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- stavby nesouvisející s uvedeným přípustným využitím 
 

 

 

- soukromé zahrady - oplocené i neoplocené  
 

- ovocné sady určené pro samozásobení 
- vyhrazená zeleň u občanského vybavení – volně nepřístupná 
- vodní toky a plochy 
- realizace protipovodňových a protierozních opatření  
- související technická infrastruktura – inženýrské sítě (objekty a liniové stavby 

inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci daného území) 
- stavba pro skladování výpěstků, úschovu zahradnického nářadí a krátkodobý úkryt 

před nepřízní počasí do výměry 20m2 a výšky 3m 
 

- parkovací plochy 
- otevřená rekreační hřiště 
 

 

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci 
 

 

-plochy prvků územního systému ekologické stability v zastavěném území 
 

- zeleň přírodního charakteru v zastavěném území obce 
- stávající stavební objekty, nové již neumisťovat  
- vodní toky a plochy 
- na pozemku č. 285/1 a 286 v k.ú. Raškov Ves městský mobiliář 
 

 
- objekty a zařízení dopravní a technické  infrastruktury (inženýrských sítí) potřebné 

pro funkci daného území 
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- v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření 
(např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy 
soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry) 

- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního 
ruchu (např. cyklostezky, hipostezky, hygienická zařízení, ekologická a informační 
centra) 

 
  

 

-    oplocování pozemků v předmětné ploše 
- využití, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně  přípustným využitím  

Poznámka: v grafické části jsou tyto plochy vyznačeny jako součást funkční plochy, která 
důvod ochrany nebo izolace vyvolává. 

- pás stromů a keřů mezi jednotlivými funkčními plochami 
- pás stromů a keřů podél dopravně zatížených komunikací 
Poznámka: 
- rozsah plochy v grafické části je vyznačen pouze orientačně. Přesný rozsah bude 

stanoven v závislosti na způsobu využití základní plochy a potřeby eliminace 
negativních vlivů konkrétního funkčního využití 

- projekt ochranné a izolační zeleně bude zpracován odborníkem na danou 
problematiku 

 

- liniové stavby technického vybavení- inženýrských sítí, které jsou potřebné pro funkci 
daného území 

 

- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci 
 
 

 

- pozemky určené k plnění funkcí lesa (plochy pro zakládání, obnovu a výchovu porostů 
v souladu s příslušným zákonem o lesích) 

 

- myslivecká zařízení 
- stavby lesnických zařízení (svážnice, lanovky) 
- související trvalé travní porosty 
- vodní toky a plochy 
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního 

ruchu o výměře (stavba včetně souvisejícího pozemku)do výměry 50 m2 (netýká se 
liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 

- v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření 
(např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy 
soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry) 
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- stavby pro chov včelstev 
- účelové komunikace (pokud nebyly již vyznačeny v plochách silniční dopravy) 
-  liniové stavby technické infrastruktury- inženýrské sítě 
 

- stavby pro zemědělství (vyjma staveb nezbytných pro obhospodařování zemědělské 
půdy v nezastavěném území, tzn.pro pastevectví (ohradníky, sezónní salaše) a polní 
hnojiště. Ohradníky smějí být umisťovány pouze tak, že nenaruší prostupnost 
nezastavěného území (nezamezí přístup na účelové komunikace) a budou umisťovány 
ve vzdálenosti min 20 m od hranice obytné zástavby  

- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady  
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního 

ruchu o výměře (stavby včetně souvisejícího pozemku) větší jak 50 m2 (netýká se 
liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 

 

 

- pozemky , a to zejména:  
 

- orná půda 
- trvalé travní porosty 
- půda dočasně neobdělávaná 

 

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území, 
tzn.pro pastevectví (ohradníky, sezónní salaše) a polní hnojiště. Ohradníky smějí být 
umisťovány pouze tak, že nenaruší prostupnost nezastavěného území (nezamezí 
přístup na účelové komunikace) a budou umisťovány ve vzdálenosti min 20 m od 
hranice obytné zástavby  

- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území, pro 
pastevectví apod. (např. ohradníky, sezónní  salaše,  apod.) 

- zemědělské účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny 
v plochách silniční dopravy) 

- v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření 
(např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy 
soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry) 

- doprovodná zeleň zemědělských komunikací 
- vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň 
- nelesní dřevinné porosty v krajině 
- stavby pro chov včelstev 
- liniové stavby technické infrastruktury- inženýrské sítě 
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního 

ruchu (např. cyklostezky, hipostezky, hygienická zařízení, ekologická a informační 
centra)do výměry(stavby včetně souvisejícího pozemku) 50 m2 (netýká se liniových 
prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 

- ve vhodných lokalitách bude možná změna kultury na les 
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- ve vhodných lokalitách ovocné sady  

- objekty příslušné do zastavěného území obce a také stavby pro zemědělství 
neuvedené v první odrážce přípustného využití (tzn. objekty pro trvalé ustájení zvířat, 
pro umístění zemědělské techniky, apod.) 

- oplocování volných pozemků kromě ohradníků pro pasení dobytka  
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady  
- odstraňování odpadů, které nemají původ v daném území  
- provádět činnosti, které nenávratně poškozují půdní povrch  
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního 

ruchu o výměře (stavby včetně souvisejícího pozemku) větší jak 50 m2 (netýká se 
liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 

 

- plochy prvků územního systému ekologické stability v nezastavěném území  
 

-    zeleň s převažující přírodní funkcí 
- objekty a liniové stavby technické infrastruktury- inženýrské sítě 
- v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření 

(např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy 
soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry) 

- jiné stavby (povolené v době vydání územního plánu) 
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního 

ruchu (např. cyklostezky, hipostezky, hygienická zařízení, ekologická a informační 
centra)do výměry(stavby včetně souvisejícího pozemku)  50 m2 (netýká se liniových 
prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 

- umisťování staveb příslušných do zastavěného území  
- stavby pro zemědělství  
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady 
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního 

ruchu o výměře (stavby včetně souvisejícího pozemku) větší jak 50 m2 (netýká se 
liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 

- intenzivní formy hospodaření  
- rozšiřování nepůvodních druhů rostlina a živočichů 
- terénní úpravy většího rozsahu, těžba nerostných surovin, nakládání s odpady, 

především skladování  a zneškodňování  
 

 

- plochy nezastavěného území funkčně nevyhraněné, v daném případě kombinace 
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přírodního a zemědělského využití

- plochy zeleně s převažující přírodní funkcí mimo prvků ÚSES (rozptýlená zeleň 
v krajině, remízky, lada) 

- plochy zemědělské produkce na zemědělském půdním fondu, s preferencí extenzivní 
produkce (převážně trvalé travní porosty)

- účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny v plochách 
silniční dopravy) 

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury- inženýrské sítě  
- vodní toky a plochy 
- v souladu s charakterem území realizace protipovodňových a protierozních opatření 

(např. protierozní meze, záchytné průlehy, svodné průlehy, stabilizace dráhy 
soustředěného odtoku, zasakovací travnaté pásy, profily retenčního prostoru, poldry) 

- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního 
ruchu (např. cyklostezky, hipostezky, hygienická zařízení, ekologická a informační 
centra)do výměry(stavby včetně souvisejícího pozemku)  50 m2 (netýká se liniových 
prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 

 

- ve vhodných lokalitách bude možná změna kultury na les 

 
 

- stavby pro zemědělství (vyjma staveb nezbytných pro obhospodařování zemědělské 
půdy v nezastavěném území, tzn.pro pastevectví ( ohradníky, sezónní salaše) a polní 
hnojiště. Ohradníky smějí být umisťovány pouze tak, že nenaruší prostupnost 
nezastavěného území (nezamezí přístup na účelové komunikace) a budou umisťovány 
ve vzdálenosti min 20 m od hranice obytné zástavby  

- stavby a  zařízení  pro těžbu nerostů  
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního 

ruchu o výměře (stavby včetně souvisejícího pozemku) větší jak 50 m2 (netýká se 
liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 

- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady  

 
 : 

- zatravněné plochy pro sjezdové lyžování  
  

- prvky pro lyžařskou akrobacii 
- lyžařské vleky  
- zařízení pro zasněžování lyžařských ploch 
- související dopravní infrastruktura, nesmí snižovat bezpečnost pohybu po 

sjezdových plochách  
- objekty a liniové stavby  technické infrastruktury potřebné pro funkci daného 

území, u liniových staveb pouze podzemní vedení  
 

- intenzivní zemědělské obhospodařování ploch, zornění ploch 
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- stavby pro zemědělství  
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu - nakládání s odpady  
- sociální zázemí sportovních ploch, zařízení veřejného stravování (pro potřeby 

předmětného území bude řešeno v sousedících plochách zastavěného nebo 
zastavitelného území) 

- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely nepobytové rekreace a 
cestovního ruchu o výměře (stavby včetně souvisejícího pozemku) větší jak 100 
m2 (netýká se liniových prvků - značených cyklotras, hipostezek) 

 

- vodní toky (řeky, potoky, vodoteče povrchových vod tekoucí vlastním spádem 
v korytě trvale nebo po převažující část roku) 

- vodní plochy s ekologicky stabilizační, retenční nebo rybochovnou funkcí 

- břehová zeleň  
- komunikační propojení – mosty, lávky pro pěší 
- liniové stavby technické infrastruktury- inženýrské sítě  
- související vodohospodářské stavby – hráze, jezy a zdrže 
- stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu 
 

- neodůvodněné zpevňování břehů a napřimování trasy koryta 
- realizace staveb nesouvisejících s hlavním nebo přípustným využitím 
 

-  stavby, objekty a zařízení bezprostředně související s těžbou a zajištěním těžebního 
provozu 
 

- skladovací plochy 
- stavby pro mechanizační prostředky 
- administrativní stavby (kanceláře, sociální zázemí) 
- stavby a zařízení technického vybavení  
- účelové komunikace 
- odstavné a parkovací plochy   
-     doprovodná a izolační zeleň       

 
 

 
- obytné objekty a objekty pro rekreaci  
- zařízení občanského vybavení                
 



  58

- liniová výsadba stromů a keřů podél komunikací a při vodních tocích – aleje a 
stromořadí 

- skupiny stromů a keřů v krajině 
- porosty na svazích terénních zlomů a erozních rýh 
 

- liniové stavby technického vybavení- inženýrské sítě 
 

- využití, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím  
 

- protipovodňová opatření podél toku řeky Moravy 
 

-    zeleň s  přírodní funkcí realizovaná tak, aby nenarušovala účinnost protipovodňových 
opatření  

- objekty a liniové stavby technické infrastruktury- inženýrské sítě 
- liniové stavby dopravní infrastruktury- cyklostezky, pěší komunikace  

- využití, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím  
- na protipovodňových hrázích nebudou realizovány cyklostezky 

 
 

 
 – holičství, kadeřnictví, čistírna, mandlování, kosmetické provozovny, 

pedikúra, úklidové služby, sauny, zakázkové šití oděvů (výrobní 
služba, která je však charakterem provozu bližší nevýrobním 
službám), apod. 

 – truhlářství, tesařství, zámečnictví, klempířství, sklenářství, kamenictví, 
autoopravny, apod. 

 – tzn. volně přístupné, jeho dostupnost není 
podmíněna členstvím ve sportovní organizaci (tzn. 
organizovaná tělesná výchova) nebo návštěvou školského 
zařízení (tzn. školská tělovýchova) 

hřiště, které je vybudováno ve volném prostoru, nechráněno další 
stavbou a tedy vykazující větší hlukovou zátěž na okolní 
prostředí 

stavba technického vybavení, jejíž délkový 
rozměr převyšuje šířkový takovým způsobem, že bude její 
znázornění mít ve výkresové části územního plánu tvar ne 
plochy, ale přímky nebo křivky (vodovodní řady, kanalizační 
sběrače, plynovodní vedení, telekomunikační vedení, apod.) 

 – hotely, motely, ubytovací hostince, penziony, turistické ubytovny, 
domovy mládeže (internáty) 

 – pohostinství, restaurace, bufety, veřejné jídelny, apod. 
prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a kožené 

galanterie, prodejna textilu, a galanterie, prodejna oděvů, 
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prodejna elektrospotřebičů, prodejna knih a zvukových 
nosičů, zlatnictví a hodinářství, prodejna domácích potřeb 

 klubová zařízení, diskotéky, letní kina a 
venkovní scény, v nichž je provozována produkce (především 
hudební), která svou úrovní přesahuje hygienické normy 
stanovené pro obytné území 

– plochy sadovnických úprav okolo občanského vybavení přístupné 
pouze klientům daného zařízení  

 – stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva o jednom 
nadzemním podlaží a zastavěné ploše do 16m2 a do 5m 
výšky 

 (novostavba  (stavební úpravy objektu původně 
trvalého bydlení nebo hospodářského využití) – jedná se o 
objekty individuální rekreace, hmotově odpovídající 
rodinnému domu), velikost zastavěné plochy objektu není 
omezena, objekty je možno podsklepit, mohou mít nejvýše 
dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno podzemní podlaží a 
obytné podkroví 

 - zastavěná plocha včetně verand, vstupů a podsklepených teras nebývá 
větší než 25 m2, smějí se podsklepit a smějí mít jedno 
nadzemní podlaží a podkroví, obestavěný prostor části stavby 
nad upraveným terénem nepřekračuje 110m3. 

poměr plochy zastavěné budovami k celkové ploše pozemků 
jednoho vlastníka  

 podíl ploch zeleně na regulovaném pozemku k celkové ploše tohoto 
pozemku  

 
- zemědělský hospodářský soubor spolu s obydlím v sousedství 

zemědělské půdy, kterou obhospodařuje jedna rodina někdy ještě 
s námezdními silami. V turisticky atraktivních oblastech může rodinná 
farma sloužit také pro ubytování hostů.  

 
 

 
 
     
 
Kód  Charakteristika  

 



  60

 

 
  

    V územním plánu nebyly vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejná 
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.  
 

 
    Kompenzační opatření nebyla stanovena, územní plán nemá významný negativní vliv 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti některé evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti.  

 
Výčet ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití území studií 
podmínkou pro rozhodování: 
 

US1 Z13a/BV - na základě projednání návrhu vypuštěna 
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US2 Z16/BV - bydlení – v rodinných domech – venkovské  

struktura zástavby: 
-      stavební objekty budou realizovány v pásu podél 

krajské silnice v návaznosti na stávající zástavbu, druhý 
pás staveb je možné umístit podél západního okraje 
lokality 

- bude stanovena uliční čára a plocha pro umístění 
konkrétních staveb, bude určena  orientace objektů na 
pozemku vůči uliční čáře, bude upřesněna parcelace 

- budou konkretizovány  regulativy zástavby – typ 
zastřešení, barva střešní krytiny, bude charakterizována 
forma oplocení pozemků  

veřejná infrastruktura:  
- bude upřesněno trasování obslužných komunikací v 

lokalitě, návrh musí splňovat platné normativní 
požadavky  

- bude navrženo doplnění technické infrastruktury 
v území 

- v rámci územní studie bude vymezena plocha 
souvisejícího veřejného prostranství v souladu s platnou 
legislativou 

 
 

US3 Z19/SV - plochy smíšené obytné – venkovské      

struktura zástavby: 
-      bude stanovena uliční čára a plocha pro umístění 

konkrétních staveb, bude určena  orientace objektů na 
pozemku vůči uliční čáře, bude upřesněna parcelace 

- budou konkretizovány  regulativy zástavby – typ 
zastřešení, barva střešní krytiny, bude charakterizována 
forma oplocení pozemků  

veřejná infrastruktura:  
- bude upřesněno trasování obslužných komunikací v 

lokalitě, návrh musí splňovat platné normativní 
požadavky  

- bude navrženo doplnění technické infrastruktury 
v území 

- v rámci územní studie bude vymezena plocha 
souvisejícího veřejného prostranství v souladu s platnou 
legislativou 
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Lhůta pro pořízení studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence 
územně plánovací činnosti jsou 4 roky od nabytí účinnosti Územního plánu Bohdíkov.  

 
 

 

Č. 1 Z13a/BV  -  na základě projednání návrhu vypuštěna 

Č. 2 Z16/BV  - Dohoda bude zpracována v souladu s přílohou č. 
12 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

- Podkladem pro novou parcelaci bude územní 
studie; požadavek na její zpracování je uveden 
v kapitole 10. 

 
Č. 3 Z19/SV    - Dohoda bude zpracována v souladu s přílohou č. 

12 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 
- Podkladem pro novou parcelaci bude územní 

studie; požadavek na její zpracování je uveden 
v kapitole 10. 

 

 
 

 
 

koridor územní rezervy pro vedení dálkového vodovodu Hanušovice – Moravičany  
 

  plocha územní rezervy pro bydlení v rodinných domech venkovského typu 
na okrajích  zastavěného území v Raškově Dvoře, zkompaktnění hranice 
zastavěného území  

   plocha územní rezervy pro bydlení v rodinných domech venkovského typu 
v severovýchodní části Dolního Bohdíkova (Pod Vaškovou horou)  

   plocha územní rezervy u přeložky krajské silnice II. třídy na východním okraji 
zastavěného území v Raškově Vsi  

 
   plocha územní rezervy pro smíšené bydlení u kapličky v Raškově Vsi 

 
Při prosazování zásad územního plánu je třeba zajistit, aby nebyla dále ztěžována 

možnost využití předmětné plochy pro výstavbu, např. realizací tras regionálních vedení 
technické infrastruktury; při rekonstrukci stávajících tras prověřit možnost jejich 
přemístění do okrajových částí území. 

Bez provedení změny územního plánu nelze plochy územních rezerv pro uvažované 
budoucí využití využívat. 
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Výčet staveb:  
 

 
 

 Odůvodnění: 
Lokality se nacházejí v přímém sousedství kostela Bohdíkov, který je vymezen jako 
kulturní památka a dominanta zástavby v předmětném prostoru. Je třeba zajistit, aby 
tato hodnota nebyla narušena, ale naopak novou zástavbou posílena 

 
 

 
 Odůvodnění: 
Důvodem je zachování urbanistické hodnoty uvedených prostorů. Dle možností také 
jejich další zhodnocení, odstranění rušivých prvků v území.  
 
 

 
 
 
Počet listů textové části územního plánu:63 
 
Počet výkresů grafické části: 
 
A.2.1. Výkres základního členění území        M 1 : 5 000 – 4 listy 
A.2.2. Hlavní výkres                    M 1 : 5 000 - 4 listy 
A.2.3. Výkres koncepce technické infrastruktury                         M 1 : 5 000 – 4 listy 
A.2.4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací     M 1 : 5 000 - 4 listy 
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Práce na předmětné dokumentaci započaly na základě usnesení Zastupitelstva obce 
Bohdíkov  dne 17.12. 2012, které schválilo pořízení  ÚP Bohdíkov4 pro celé správní území 
obce, které je tvořeno 4 katastrálními územími:  Dolní Bohdíkov, Komňátka, Raškov Dvůr 
a Raškov Ves. Obec uzavřela na základě výběrového řízení smlouvu o dílo na zpracování 
územního plánu s Ing. Arch. Dagmar Vaníčkovou, bytem Jablonné nad Orlicí a požádala 
Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, ÚP a investic o pořízení ÚP 
Bohdíkov.  
    Pořizovatel po vypracování návrhu zadání ÚP Bohdíkov oznámil veřejnou vyhláškou 
jeho vystavení a projednání, a to od 24.10.2013 do 11.11.2013.  
Zastupitelstvo obce Bohdíkov po projednání a zapracování připomínek schválilo svým 
usnesením č.17/57/b) dne 16.12. 2013 Zadání ÚP Bohdíkov.  
 
   Společné jednání o návrhu ÚP Bohdíkov se uskutečnilo dne 11.11.2015 na Městském 
úřadě Šumperk. Návrh ÚP byl vystaven po dobu 30 dnů na MěÚ Šumperk a OÚ Bohdíkov, 
a to od 5.10.2015 do 5.112.2015. Došlá stanoviska a připomínky byly vyhodnoceny a 
zapracovány. Samostatné jednání proběhlo s orgánem ochrany ZPF a Povodí Moravy. Po 
přepracovaném návrhu ÚP  bylo vydáno ze strany KÚOK, odboru životního prostředí a  
zemědělství, dne 23.3.2016 pod č.j. KUOK 30022/2016, kladné stanovisko a ze strany 
Povodí Moravy kladné vyjádření pod zn.PM0028843/2016 ze dne 23.2.2016.  
Stanovisko k návrhu ÚP Bohdíkov k veřejnému projednání vydal Krajský úřad 
Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, dne 10.5.2016 pod č.j. KUOK 
46778/2016. Oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhu územního plánu bylo 
oznámeno veřejnou vyhláškou. Návrh byl vystaven po dobu 30 dnů, tj. od 26.5. 2016 do 
28.6.2016, ústní veřejné projednání s odborným výkladem projektanta se konalo dne 
27.června 2016 od 15 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bohdíkov. 
 
   Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic Městského úřadu Šumperk 
(dále jen „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 podaných 
k návrhu územního plánu, v souladu se stanovisky dotčených orgánů. Tyto návrhy 
rozhodnutí o námitkách pořizovatel doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako 
nadřízenému orgánu a vyzval je, aby k nim ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnily 
stanoviska.  Souhlasné stanovisko zaslali dne 19.7.2016 pod č.j. KUOK 74232/2016 
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního 
plánování a dne 14.7.2016 pod č.j.KUOK 72584/2016 Krajský úřad Olomouckého kraje, 
odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, nikdo jiný 
žádné stanovisko neuplatnil.  
 
   Územní plán Bohdíkov byl vydán Zastupitelstvem obce Bohdíkov na veřejném jednání 
dne 29.8.2016 včetně schválení rozhodnutí o námitkách, které byly podány po veřejném 
projednání.  Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění  je v kapitole 15.   
 
    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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   Návrh Územního plánu Bohdíkov je v souladu s 

 (PÚR ČR 2008), která byla schválena Vládou České republiky 
usnesením Vlády České republiky č. 929 ze dne 20.07.2009, ve znění  ze 
dne 15.4.2015 č.usnesení 276. 
   
   Obec Bohdíkov neleží v žádné rozvojové oblasti ani ose, vymezené PÚR ČR. Obec 
Bohdíkov  Specifické 
oblasti jsou vymezovány v územích, ve kterých se v porovnání s ostatním územím ČR 
dlouhodobě projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, tj. problémy se 
zajištěním vyváženého vztahu příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a 
soudržnosti společenství. Účelem vymezení je, aby v nich správní úřady v rámci svých 
působností vytvářely podmínky pro odstranění problémů. 

     V dané oblasti jsou politikou  územního rozvoje pro územní plány stanoveny 
následující úkoly: 
 
a) identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje  oblasti a vytvářet  zde 

územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, 
bydlení a občanského vybavení  

Řešení Územního plánu Bohdíkov:  
- v návrhu územního plánu jsou obsaženy plochy pro rozvoj funkce bydlení 
různých forem i  občanského vybavení . V návaznosti na plánovaný územní 
rozvoj je řešen i rozvoj veřejné infrastruktury  
 

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

     Řešení Územního plánu Bohdíkov:  
- do návrhu územního plánu jsou zapracovány směrové úpravy trasy na krajské 
silnici II. třídy, jejich realizace zvýší bezpečnost a rychlost dopravy  

 
c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a 

propojení systému se sousedním Polskem 
Řešení Územního plánu Bohdíkov:  
- v území je uvažováno s vybudováním cyklostezky do Rudy nad Moravou, 
konkrétní trasa nebyla v územním plánu vymezena, cyklistická doprava byla 
uvedená v přípustném využití ploch s rozdílným způsobem využití  a je vymezen 
koridor pro její vedení mezi tratí ČD a silnicí II. třídy v jižní části řešeného území  

  
d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, 

dřevozpracujícího průmyslu a ekologického zemědělství, zejména vymezením 
vhodných území pro tyto aktivity 

      Řešení Územního plánu Bohdíkov:  
- v návrhu územního plánu jsou rozšiřována ve třech lokalitách sportovní a 
tělovýchovná zařízení, návrhem jsou respektována zvláště chráněná území 
přírody, která přispívají k rekreačnímu potenciálu území  

 
e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského 

charakteru, zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství 
            Řešení Územního plánu Bohdíkov:  
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- z hlediska zemědělského využití byly plochy v řešeném území členěny na 
dva druhy- plochy zemědělské a plochy smíšené nezastavěného území 
(přírodní a zemědělské) 

Zbývající dva body nejsou v kompetenci Územního plánu Bohdíkov:  
 
f) prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu horských masivů Jeseníku a Králického Sněžníku  
g) řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu  

 
 
- návrh Územního  plánu  Bohdíkov  respektuje  také   územního 

plánování, které jsou uvedeny v kap. 2.2., zejména pak odst.: 
 
(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.  

Řešení Územního plánu Bohdíkov:  
- v návrhu jsou stanoveny podmínky, které chrání přírodní  a kulturní hodnoty v území a 
současně vytváří podmínky pro rozvoj civilizačních hodnot. Zachování rázu krajiny, resp. 
jeho ochrana je provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu 
s principy udržitelného rozvoje 

 
(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.  

Řešení Územního plánu Bohdíkov:  
Vzhledem k velkému množství limitů v předmětném území  (záplavové území, 
rozsáhlá zvláště chráněná území přírody, zastavěné území a jeho sousedství leží na 
nejúrodnějších půdách), bylo třeba přistupovat k návrhu změn v území komplexně.  

 
(17)Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn 

lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v 
hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto 
územích.  

  
(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.  

Řešení Územního plánu Bohdíkov:  
Nově navrhované zastavitelné plochy byly vymezovány s cílem zajištění kompaktnosti 
zastavěného území obce. Nebyla navrhována nová rozptýlená zástavba ve volné 
krajině. Bylo navrženo nové využití již nefunkční cihelny.  

 
(23)Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a 

zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. 
Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a 
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minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, 
umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí 
nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i 
prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými 
vhodnými opatřeními v území.  

 
Řešení Územního plánu Bohdíkov: 
Návrh územní rezervy koridoru dálkového vodovodu Hanušovice – Moravičany je veden 
z převážné části v souběhu s již stabilizovaným koridorem dopravní infrastruktury – 
silnice II. třídy, železniční  trať  
  

(25)Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před 
potenciálními riziky  a přírodními katastrofami v území  (záplavy, sesuvy půdy, 
eroze) s cílem minimalizovat rozsah případných škod.  

Řešení Územního plánu Bohdíkov: 
V návrhu územního plánu je podél toku Moravy vymezena specifická plocha pro realizaci 
protipovodňových opatření. Toto opatření jsou  současně uvedena jako veřejně 
prospěšná.         
 

(26)Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat v nich 
veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných 
případech.   

Řešení Územního plánu Bohdíkov: 
Zastavitelné plochy byly přednostně vymezovány v územích, které není zasaženo 
záplavou (Raškov Dvůr, Raškov Ves, Komňátka).Při rozvoji vlastního Bohdíkova byly 
zastavitelné plochy vymezeny s ohledem na stupeň ohrožení povodňovým rizikem..  
 

 

Z vydaných Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZUR OK), které schválilo 
zastupitelstvo kraje usnesením UZ/21/32/2008 ze dne 22.2.2008 s č.j. 
KÚOK/8832/2008/OSR-1/274 ve znění  Aktualizace č. 1 vydané opatřením obecné 
povahy č.j. KUOK 28400/2011 dne 22.4.2011, které nabylo účinnosti 14.7.2011 vyplývají 
pro správní území obce Bohdíkov následující požadavky:  

 
- řešené území (k.ú. Dolní Bohdíkov, k.ú. Komňátka, k.ú. Raškov Ves a k.ú. Raškov 

Dvůr) leží mimo hlavní rozvojové osy a oblasti stanovené v ZUR OK 

- je potvrzována poloha obce ve  specifické oblasti SOB 3 Jeseníky – Králický 
Sněžník, vymezené Politikou územního rozvoje ČR (viz bod 2.1 výše) 

- obec leží mimo hlavní dopravní koridory evropského významu vymezované v ZUR 
OK  

- v územním plánu je třeba chránit územní rezervu pro vodovodní přivaděč 
Hanušovice – Moravičany (vedený přes Hanušovice, Bohdíkov, Rudu nad Moravou, 
Zábřeh a Mohelnici do Moravičan); úkolem tohoto vodovodu je přivádět pitnou 
vodu z oblasti Ramzovského nasunutí až do Litovle, včetně propojení s Olomoucí 

Řešení Územního plánu Bohdíkov: 
  Trasa koridoru byla ze ZUR OK předána v šířce 200m. V návrhu územního plánu 
bylo provedeno její zpřesnění dle konkrétních podmínek v území na šířku 20m. 
Podkladem pro toto zpřesnění byla liniová trasa, schválená ve Změně č. 1 ÚPO 
Bohdíkov a Územní studie–VP4 od Ag POL s.r.o. Olomouc z roku 2011. Trasa 
schválená změnou č.1 lépe respektuje stávající zastavěné území obce a jeho 
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rozvojové možnosti, dochází také k menší fragmentaci krajiny, z uvedeného 
důvodu byla upravena pouze v prostoru Raškova Dvora, kde obchází zastavěné 
území po severozápadním okraji tak, aby respektovala koridor vymezený v ZUR 
OK a v okrajových částech (sever, jih) tak, aby nebylo znemožněno využít návrh 
územní studie AgPolu sousedními obcemi – viz textová část této studie“ za 
závazné jsou považovány body trasy křížící hranice správních území obcí“.  

- v rámci koncepce územního systému ekologické stability jsou v řešeném území 
vymezeny následující prvky nadregionálního a regionálního systému ekologické 
stability: 

a) v severní části řešeného území  

 v západní části řešeného území 

 ve střední části v severojižním směru 

Řešení Územního plánu Bohdíkov: 
Uvedené prvky jsou návrhem respektovány a zapracovány do územního systému 
ekologické stability obce.  

- ZUR OK vymezuje v řešeném území následující plochy a koridory nadmístního 
významu: 

a) plochy ložisek nerostných surovin (1x plochu, kterou nelze využít z důvodu 
ochrany přírodu, 2x plochu, kterou lze využít pouze částečně) 

Řešení Územního plánu Bohdíkov:  
Uvedené plochy jsou návrhem územního plánu respektovány, nejsou zde 
vymezovány nové zastavitelné plochy.  

- v dokumentaci ZUR OK jsou vymezovány následující veřejně prospěšné stavby, 
opatření a asanace, pro které je možné využít institut vyvlastnění: 

a) prvky regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability 
(vedeny jako veřejně prospěšná opatření)  

Řešení Územního plánu Bohdíkov:  
Je zapracováno do seznamu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací ÚP 
Bohdíkov.  

 

-dle dokumentace ZUR OK jsou vymezovány v řešeném území dvě oblasti se 
shodným   krajinným typem, a to: 

- severní a střední část obce leží v Hanušovickém údolí 

- jižní okraj pak v Mohelnické brázdě  

 

 
   Obec Bohdíkov  leží v severní části Olomouckého kraje, sousedí s městem Šumperk, 
který vykonává v území funkci obce s rozšířenou působností.  
 
   Vedle města Šumperk  Bohdíkov sousedí  také s městem Hanušovice a  obcemi Ruda 
nad Moravou, Kopřivná a Bratrušov.   
 
Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území je řešena následujícím 
způsobem: 
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Šumperk  
(k.ú. Temenice) 

 

 Návaznost vychází z ÚPD: - Změny č. 1 ÚP Šumperk  – zpracovatel Knesl + 
Kynčl s.r.o. Brno, prosinec 2014 

Návaznost funkčních ploch: - sousedí  pouze nezastavěným územím 
Návaznost dopravní 
infrastruktury: 

- stávající krajská silnice  

Návaznost technické 
infrastruktury: 

- nejsou navrhována nová propojení   

Územní systém ekologické 
stability:  

- je zajištěna návaznost prvků lokálního 
územního systému ekologické stability LBK 10 
a LBK 11 

  
Ruda nad Moravou  
(k.ú. Hrabenov, k.ú. Hostice, 
k.ú. Štědrákova Lhota,  

 

 Návaznost vychází z ÚPD: - návrhu ÚP Ruda nad Moravou – zpracovatel 
Urbanistické středisko Brno, srpen 2014 

Návaznost funkčních ploch: - sousedí stabilizovaným výrobním i obytným 
územím, nové zastavitelné plochy v ÚP Bohdíkov 
na hranici obcí nejsou vymezovány                             

Návaznost dopravní 
infrastruktury: 

- stávající krajská silnice a železnice 

Návaznost technické 
infrastruktury: 

- návaznost koridoru územní rezervy dálkového 
vodovodu Hanušovice - Moravičany                            

Územní systém ekologické 
stability:  

- návaznost lokálních prvků územního systému 
ekologické stability, konkrétně LBK 6, LBK 13 
a LBK 14 

- návaznost nadregionálního biokoridoru K80 a 
nadregionálního biocentra NRBC Raškov 64   

 
Malá Morava 
(k.ú. Vysoký Potok, k.ú. 
Podlesí – město, k.ú. Křivá 
Voda, k.ú. Vlaské   

 

 Návaznost vychází z ÚPD: - ÚP Malá Morava – zpracovatel SURPMO a.s. 
Praha, srpen 2012 

Návaznost funkčních ploch: - sousedí pouze nezastavěným územím  
Návaznost dopravní 
infrastruktury: 

- stávající  účelová komunikace  

Návaznost technické 
infrastruktury: 

- nejsou navrhována nová propojení                            

Územní systém ekologické 
stability:  

- návaznost lokálního prvku – LBK 1, není 
zajištěna návaznost v ÚPD Malá Morava na 
vymezené LBC 35, při příští aktualizaci je 
třeba doplnit 

-  návaznost regionálního biokoridoru 832 a 
nadregionálního biocentra NRBC Raškov  

 
Hanušovice 
(k.ú. Hanušovice, k.ú.  

 

 Návaznost vychází z ÚPD: - ÚP Hanušovice (návrh pro opakované veřejné 
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projednání) – zpracovatel Arch. Design, s.r.o. 
Brno, duben 2015 

Návaznost funkčních ploch: - sousedí pouze nezastavěným územím  
Návaznost dopravní 
infrastruktury: 

- stávající krajská silnice II. třídy, návrh směrové 
úpravy  

Návaznost technické 
infrastruktury: 

- návaznost koridoru územní rezervy dálkového 
vodovodu Hanušovice - Moravičany                             

Územní systém ekologické 
stability:  

-  návaznost regionálního biokoridoru 891 a 
nadregionálního biocentra NRBC Raškov 

 
Kopřivná 
(k.ú. Kopřivná, k.ú. Lužná u 
Hanušovic)  

 

 Návaznost vychází z ÚPD: ÚPO Kopřivná – schválen 2005, návrh zadání 
nového územního plánu  

Návaznost funkčních ploch: - sousedí pouze nezastavěným územím                    
Návaznost dopravní 
infrastruktury: 

- nejsou navrhována nová propojení  

Návaznost technické 
infrastruktury: 

- nejsou navrhována nová propojení                            

Územní systém ekologické 
stability:  

- návaznost nadregionálního biocentra NRBC 
Raškov 

 
Bratrušov  
(k.ú. Bratrušov)  

 

 Návaznost vychází z ÚPD: ÚP Bratrušov – zpracovatel SURPMO a.s. Praha, 
březen 2015       

Návaznost funkčních ploch: - sousedí pouze nezastavěným územím                        
Návaznost dopravní 
infrastruktury: 

- stávající silnice III. třídy   

Návaznost technické 
infrastruktury: 

- nejsou navrhována nová propojení                            

Územní systém ekologické 
stability:  

- návaznost lokálního biocentra LBC 7(142)              

Návrh územního plánu Bohdíkov  je v souladu s cíli územního plánování ve smyslu 
ustanovení § 18 stavebního zákona, neboť: 
- vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 

vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby 
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích 

- zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území 
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- jsou koordinovány veřejné a soukromé záměry změn v území, výstavba a jiné 
činnosti ovlivňující rozvoj území a je konkretizována ochrana veřejných zájmů 
vyplývající ze zvláštních právních předpisů 

- jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví 

- je chráněna krajina jako podstatná složka prostředí života obyvatel 
- jsou určeny podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištěna 

ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků, zastavitelné plochy 
jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného 
území. 

 
 

Návrh územního plánu Bohdíkov je v souladu s úkoly územního plánování ve smyslu 
ustanovení § 19 stavebního zákona, neboť: 
- zjišťuje a posuzuje stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
- stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 

hodnoty a podmínky území 
- prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, 

jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní 
prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její 
hospodárné využívání 

- stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a 
prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání 
a řešení staveb 

- stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména pro umístění a 
uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území 

- stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení 
- vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů 
- uplatňuje poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování 

a ekologie a památkové péče 
 
 

 
Návrh územního plánu je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu s 
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a v 
souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v 
platném znění. 

 

Návrh zadání územního plánu Bohdíkov byl projednán s dotčenými orgány chránícími 
soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, jejich stanoviska byla zapracována do 
zadání územního plánu a na základě schváleného zadání byl pořízen návrh územního 
plánu Bohdíkov.  

Zadání územního plánu Bohdíkov bylo předloženo k posouzení Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, který provedl zjišťovací 
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řízení podle §10i, odstavce 3 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí s následujícím závěrem : územní plán Bohdíkov není nezbytné a účelné 
komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Dále krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán 
ochrany přírody posoudil koncepci . návrh zadání územního plánu Bohdíkov a v souladu s 
§ 45i odst.1 zákona č.114/1992/Sb., o ochraně přírody a krajiny vydal stanovisko, že 
koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality. 

Na základě výše uvedeného nebylo zpracováno vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj 
území, vyhodnocení vlivů na životní prostředí ano posouzení vlivů na evropsky 
významnou lokalitu či ptačí oblast. 

-      Ministerstvo průmyslu a obchodu (stanovisko ze dne 5.10.2015, č.j.MPO 
47219/2015)  

Neuplatňuje žádné připomínky. 

- Ministerstvo životního prostředí (stanovisko ze dne 19.10.2015, č.j. 
68363/ENV/151562/570/15) 

Na úseku ochrany nerostných ložisek nemá připomínky, pouze upozornění na ložisko 
stavebního kamene Bohdíkov – Komňátka. 

- Státní  plavební správa (stanovisko ze dne 12.10.2015, č.j. 3399/PR/15) 

Souhlas bez připomínek. 

- Obvodní báňský úřad (stanovisko ze dne 9.12.2015, č.j. SBS 30948/2015/OBÚ-05) 

Požadavek na zjištění ochrany dobývacího prostoru s názvem Dolní Bohdíkov – 
ev.č.60082. hranice vyznačena v koordinačním výkrese. 

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje (stanovisko ze dne 2.11.2015, 
č.j.KHSOC/23268/2015/SU/HOK) 

Souhlasí bez připomínek. 

- Ministerstvo obrany (stanovisko ze dne 23.11.2015, č.j. 60834/2015-8201-OÚZ-
BR)  

Požadavek na respektování a zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do 
textové a grafické části územního plánu. Zapracováno v koordinačním výkrese.  

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství 
(stanovisko ze dne 7.10.2015, č.j.KUOK 89314/2015) Souhlas bez připomínek. 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
(stanovisko ze dne 4.12.2015, č.j.KUOK 30022/2016) Požadavek na redukci 
zastavitelných ploch z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – nové kladné 
stanovisko vydáno dne 23.3.2016 pod č.j.KUOK 30022/2016.  

- Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí (stanovisko ze dne 9.12.2015, č.j. 
MUSP 91213/2015) – požadavek respektování ochranného pásma památného 
stromu Fetkova lípa v lokalitě Z17a/BV. Lokalita byla vypuštěna z důvodu 
požadavku Povodí Moravy, neboť se nachází v záplavovém území a dále byla 
součástí redukce ploch z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu. 

- Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče (vyjádření 
ze dne 4.11.2015, č.j. MUSP 101174/2015) Souhlas s požadavkem na opatření 
úpravy textu a doplnění výčtu památek místního významu. Bylo doplněno 
v kap.2.2.2. Ochrana urbanistických a kulturních hodnot v území.     

  

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno (vyjádření ze dne 11.12.2015, 
č.j.PMO52990/2015-203Hoj) nesouhlas s lokalitami umístěnými do záplavového území. 
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Po redukci těchto ploch nové vyjádření ze dne 23.2.2015, č.j.PMO02843/2016-203/Hoj. 
Podmínky pro jednotlivé lokality jsou zapracovány v textové části  dle vyjádření Povodí 
Moravy. 

- RWE Gas Net, s.r.o., vyjádření ze dne 10.11.2015, č.j. 5001205154, bez připomínek.  

 

V rámci společného jednání o návrhu Územního plánu Bohutín nebyla uplatněno žádné 
vyjádření sousedních obcí. 

 

Ze společného jednání o návrhu Územního plánu Bohdíkov nevyplynuly žádné požadavky 
na řešení rozporů. 

 

 

- Ministerstvo životního prostředí (stanovisko ze dne 31.5.2016, č.j. 
35618/ENV/16946/570/16) 

Na úseku ochrany nerostných ložisek nemá připomínky, pouze upozornění na ložisko 
stavebního kamene Bohdíkov – Komňátka. 

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje (stanovisko ze dne 6.června 2016, 
č.j.KHSOC/12927/2016/SU/HOK) 

Souhlasí bez připomínek. 

- Ministerstvo obrany (stanovisko ze dne 1.června 2016, č.j. 66793/2016-8201-OÚZ-
BR)  

Bez připomínek.  

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství 
(stanovisko ze dne 27.5.2016, č.j.KUOK 53897/2016) Souhlas bez připomínek. 

- Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče (vyjádření 
ze dne 14.6.2016, č.j. MUSP 61439/2016) Souhlas s požadavkem na úpravu a 
doplnění  textu. Bylo opraveno a doplněno.     

 

 
Souhlasné stanovisko zaslali dne 19.7.2016 pod č.j. KUOK 74232/2016 Krajský úřad 
Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování a 
dne 14.7.2016 pod č.j.KUOK 72584/2016 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor 
dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, nikdo jiný žádné 
stanovisko neuplatnil.  
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    Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s §58 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu. Nově zastavěné pozemky byly aktualizovány 
k období dokončení doplňujících průzkumů a rozborů -  tzn. 3. ledna 2014. 

Rozšíření zastavěného území oproti intravilánu bylo vymezeno v souladu s aktuálním 
stavem využití pozemků po hranici parcel, ve výjimečných případech po spojnicích 
lomových bodů těchto hranic nebo bodů na těchto hranicích.  
 

 
Správní území obce Bohdíkov je tvořeno čtyřmi místními částmi, ve směru od 

severu k jihu se jedná o Raškov Dvůr, Raškov Ves a vlastní Bohdíkov, v jihozápadní části 
s Bohdíkovem sousedí Komňátka. Zastavěné území Bohdíkova je víceméně stavebně 
srostlé se zastavěným územím Komňátky v prostoru křižovatky krajských silnic II. a III. 
třídy, se zastavěným územím Raškov Ves pak prostorem občanského vybavení 
v sousedství vodního zdroje Bohdíkov.  Zastavěné území Raškova Dvora si zachovalo 
izolovanou polohu.  

 
Raškov Dvůr 

Dobře zachovaný základ pravidelného založení této místní  s veřejným prostorem 
uprostřed. Kompaktní zástavba,která se směrem k severozápadu rozvolňuje. Převážná 
část zastavěného území zařazena do plochy bydlení v rodinných domech – venkovské. 
Východní část, v které se nacházejí i zařízení občanského vybavení, je vymezena jako 
plocha smíšená obytná venkovská. Plochy zahrad- úzký pás mezi silnicí a řekou Moravou 
zasažený záplavovým územím je v předkládaném územním plánu vymezen již jen jako 
soukromá zeleň bez možnosti realizace obytné zástavby. Na tento pás zeleně navazuje 
na západě stávající areál letních slavností, v územním plánu je zařazen do plochy 
občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení s možností dalšího územního 
rozvoje.  

  
 
Raškov Ves 
 
  U místní komunikace mezi částmi Raškov Dvůr a Raškov Ves je situován v izolované 
poloze areál zemědělské výroby. Využití areálu je v současné době dle sdělení vlastníka 
stabilizované, nepředpokládá se zvýšení kapacity stájových objektů v území. Izolovaná 
poloha areálu je v územním plánu zachovávána.  
   Vlastní zástavba Raškova Dvora má protáhlý charakter, jedná se vlastně o oboustranné 
obestavění páteřní komunikace vedené ve směru severozápad – jihovýchod, z velké části 
vedené údolím Raškovského potoka. Ve 1/3 zástavby je vymezen veřejný prostor 
s objekty občanského vybavení (kostel, maloobchod). V tomto prostoru také došlo 
k rozšíření zastavěného území jihozápadním a severovýchodním směrem.  
   V předkládaném územním plánu je západní a severozápadní část zastavěného území 
vymezena jako plochy bydlení v rodinných domech – venkovské, východní část včetně 
zástavby kolem veřejného prostranství a zastavěného území  sousedícího se silnicí II. 
třídy jako smíšené plochy obytné – venkovské. Vlastní funkční plochou je vymezen areál 
mateřské školy a kostela (občanské vybavení – veřejná infrastruktura) a menší sportovní 
areál (občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení).  
  V jižní části k.ú. Raškov Ves se nachází centrální prostor celého správního území, 
vymezený již v platném územním plánu. Jedná se o menší zastavěnou plochu u silnice II. 
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třídy, vymezenou jako smíšené obytné plochy – komerční. Bohužel vzhledem k přírodním 
podmínkám bez možnosti výraznějšího územního rozvoje. Plochy občanského vybavení 
byly v nedávné době doplněny také plochami veřejné zeleně.  
  Prostor mezi krajskou silnicí II. třídy a tokem Moravy na jihozápadním okraji k.ú. 
Raškov Ves je využit stabilizovaným plochami pro výrobu a skladování – lehký průmysl. 
 
Komňátka 
 
  Založením údolní lánová ves podél páteřní komunikace vedené ve směru  severozápad 
– jihovýchod  podél Komňáteckého potoka. Vzhledem k četnému výskytu hospodářských 
objektů u obytné zástavby jsou na území této obce vymezeny plochy smíšené obytné – 
venkovské. Veřejný prostor vznikl ve střední části obce v prostoru u kaple a souvisejícího 
veřejného pohřebiště. V sousedství se nacházejí také menší stabilizované výrobní a 
skladovací plochy (drobná a řemeslná výroba). Na jihozápadním okraji zástavby u silnice 
II. třídy je v předkládaném územním plánu vymezována nová funkční plocha „ smíšené 
obytné plochy – komerční“.  
 
Dolní Bohdíkov 
 
  Svým založením také původně údolní lánové ves, zastavěné území se protáhlo po levém 
břehu l řeky Moravy ve směru sever – jih v délce cca 3 km. Páteřní komunikační osu tvoří 
silnice III. třídy.  Liniová struktura zástavby je ve čtyřech lokalitách narušena 
oboustranným obestavěním komunikace vedené ve směru východ - západ. Toto řešení 
není pro  území příliš vhodné, vzhledem k rozlivům řeky Moravy. Kompaktní zástavba 
vedená v tomto směru pak tvoří umělou bariéru toku.  Příznivější je pásové řešení  
zástavby s paralelně vedenými komunikacemi.  
  Převážná část zastavěného území je využívána pro bydlení v rodinných domech – 
venkovské. Zařízení občanského vybavení – veřejné infrastruktury (kostel, veřejné 
pohřebiště, základní a mateřská školy)  jsou soustředěna v jižní části obce, nedaleko 
sjezdu do obce ze silnice II. třídy. Pro tento druh zařízení je vhodná tato klidová poloha. 
Prodejna potravin a objekt obecního úřadu jsou umístěny u páteřní komunikace ve 
střední části obce. V této části se také nachází jediná plocha bydlení v bytových domech. 
Toto centrum obce je doplněno sportovním areál (zčásti zasahuje i do k.ú.Komňátka). 
V předkládaném územním plánu je uvažováno s jeho rozšířením jižním směrem, zčásti 
také na základě přestavby již nevyužívaných výrobních ploch.  
   Mezi obytnou zástavbou jsou potvrzovány menší historicky vzniklé plochy výroby a 
skladování- drobná a řemeslná výroba.  

   Výrobní zónu obce představuje tzv. Aloisov, jejím jádrem je areál papíren. Jsou 
zde vymezeny výrobní a skladovací plochy – lehký průmysl a plochy skladování. 
Vzhledem k záplavovému území bez možnosti územního rozvoje. Rozptýlená zástavba 
v severní části Aloisova je zahrnuta do smíšeného obytného území – venkovského a do 
plochy bydlení v rodinných domech – venkovské. V souvislosti s řešením dopravních 
závad na trase silnice II. třídy je zapracována i úprava komunikačního napojení tohoto 
území.   
 
Nezastavěné území obce  
 
   Plochy prvků územního systému ekologické stability a plochy zvláště chráněných území 
přírody jsou vymezeny v předkládaném územním plánu jako plochy přírodní, na kterých 
je prioritou ochrana přírody a krajiny. V řešeném území je to zejména významná plocha 
nadregionálního biocentra v severní části. Tento účel byl předřazen i hospodářskému 
využití pozemků určených k plnění funkcí lesa.   
  Plochy zemědělské (intenzivní zemědělské obhospodařování) jsou vymezovány na 
kvalitních zemědělských půdách zejména podél toku řeky Moravy. Svažité pozemky 
převážně zatravněné na horších půdách jsou zařazeny do plochy smíšené nezastavěného 
území s funkcí přírodní a zemědělskou.  
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  V severovýchodní části k.ú. Komňátka je potvrzována plocha funkčního lomu – plochy 
těžby nezastavitelné. V nezastavěné části tohoto katastru je vymezena také plocha 
využívaná pro sjezdové lyžování – plocha smíšená nezastavěného území zemědělská a 
rekreační nepobytová.  
                                  

 
   V souladu s §7 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
v platném znění, je třeba v územním plánu pro každé dva hektary zastavitelné plochy pro 
bydlení, rekreaci, občanské vybavení nebo smíšené obytné vymezit související plochu 
veřejného prostranství o výměře 1000m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní 
komunikace. V návrhu územního plánu plocha tohoto rozsahu vymezena nebyl, výše 
uvedená povinnost tedy nevznikla.  
   Na základě stanovené urbanistické koncepce místní části Komňátka je v sousedství 
centra v návaznosti na plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury navrhována 
realizace plochy veřejné zeleně – lokalita Z21/ZV.  
 

 
 

 rozvoj obytného 
území  

 - je součástí zastavitelné plochy Z3/BV  

 rozvoj plochy pro volný 
čas, sport a rekreaci 
v jihovýchodní části území  

- je  součástí zastavitelné plochy Z4/OS 

 
 – rozvoj obytného 

území na východním okraji  
 - lokalita částečně využita, zbývající část 
zařazena do zastavitelných ploch Z5/SV a 
Z6/SV, nejvýchodnější část vypuštěna 
(blízkost zemědělského areálu a záplavového 
území)  

 – rozvoj obytného 
území v jihovýchodní části  

 - severní část již zařazena do 
stabilizovaných ploch, jižní část vypuštěna 
v souvislosti s realizací farmového chovu 
zvěře v daném prostoru  

 – rozvoj obytného 
území na jihozápadním 
okraji  

 - zařazena jako zastavitelná plocha Z10/BV, 
rozvojová plocha pro občanskou vybavenost 
(penzion pro seniory) již konkrétně 
nespecifikovány, realizace přípustná na 
základě regulativů plochy  

- rozvoj obytné 
zástavby, oboustranné 
obestavění komunikace  

-  vypuštěna v souvislosti s realizací 
farmového chovu zvěře v daném prostoru 

 
- rozvoj obytného 

území na severovýchodním 
okraji obce  

 - zástavba částečně realizována, západní 
část vypuštěna na základě požadavku 
vlastníka pozemků, jižní část je součástí 
zastavitelné plochy Z19/BV 
 

rozvoj obytné 
zástavby                                 

 -zástavba částečně realizována, část 
vymezena jako zastavitelné plochy Z14/BV a 
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Z15/BV, část vypuštěna na  základě 
projednávání z důvodu záplavového území  

 – rozvoj obytné 
zástavby  

 - lokalita převzata do návrhu, vymezena 
jako rozvojová plocha Z16/Bv, využití 
lokality z důvodu záplavového území 
podmíněno realizací lokálních 
protipovodňových opatření  

Rozvoj 
obytné zástavby  

 - lokalita již využita  

rozvoj obytné zástavby   - lokalita již využita  
 rozvoj ploch pro volný 

čas, sport a rekreaci 
v sousedství základní školy  

 - lokalita již využita  

 rozvoj plochy pro volný 
čas, sport a rekreaci 
v sousedství fotbalového 
hřiště 

 - plocha převzata do návrhu jako 
zastavitelná plocha Z24/OS   

- rozvoj ploch občanského 
vybavení v sousedství 
kostela  

 - vymezení zastavitelné plochy zachováno, 
navrhován však rozvoj bydlení – Z25b/BV 

 - rozvoj obytné 
zástavby   

 - území již zařazeno jako stabilizované 
plochy pro bydlení                                       

 - rozvoj obytné 
zástavby   

 - zástavba z převážné části realizována, 
zbývající část vymezena jako zastavitelná 
plocha Z31/BV 

 rozvoj obytné 
zástavby   

 zástavba z převážné části realizována, 
zbývající část vypuštěna z důvodu záplavy  

 
 
   

 
V rámci urbanistické koncepce obce byly při vymezení ploch s rozdílným způsobem 
využity , členěné dále podle konkrétního způsobu využití na plochy zeleně  - 
soukromé a vyhrazené, zeleně – ochranné a izolační a zeleně – přírodního charakteru.  
  Důvodem pro doplnění těchto ploch do funkčního využití území byla potřeba vymezení 
systému sídelní zeleně, požadovaná v příloze č. 7, části I, odst. 1, písm. C vyhlášky 
č.500/2006 Sb.  
   Samostatným vymezením ploch zeleně je v územním plánu také sledována ochrana 
příslušné plochy jako specifické urbanistické hodnoty.    

 

  Obec Bohdíkov byla historicky založena podél toku řeky Moravy, stávající zastavěné 
území je tedy z velké části zasaženo záplavovým územím tohoto toku. Při vymezování 
zastavitelných ploch bylo využito map povodňového ohrožení poskytnutých správcem 
toku – Povodím Moravy s.p. Brno. 
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  Mapy povodňového ohrožení jsou zpracovávány s cílem racionalizace využívání území 
ohrožených povodňovým nebezpečím v zájmu zvládání možných povodňových rizik. 
Cílem je dosáhnout trvalého odstranění nebo zmírnění nepříznivých účinků povodní na 
lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost.  

Záplavové území je rozděleno do čtyř částí v závislosti od míry ohrožení povodňovým 
nebezpečím. Kategorie ohrožení jsou následující: 

Kategorie ohrožení  Doporučení  

VYSOKÉ Doporučuje se  novou  
stávající zástavbu, ve které se zdržují lidé nebo 
umísťují zvířata. Pro stávající zástavbu je třeba 
provést návrh povodňových opatření, která zajistí 
odpovídající snížení rizika, nebo zpracovat program 
vymístění této zástavby.  

STŘEDNÍ  Výstavba  vycházejícími 
z podrobného posouzení nezbytnosti funkce objektů 
v ohroženém území a z potenciálního ohrožení 
objektů povodňovým nebezpečím. Nevhodná je 
výstavba citlivých objektů (např. zdravotnická 
zařízení, hasiči, apod.). Nedoporučuje se rozšiřovat 
stávající plochy určené pro výstavbu.  

NÍZKÉ  Výstavba , přičemž vlastníci dotčených 
pozemků a objektů musí být upozorněni na 
potenciální ohrožení povodňovým nebezpečím. Pro 
citlivé objekty je třeba přijmout speciální opatření, 
např. traumatologický plán ve smyslu krizového 
řízení.  

REZIDUÁLNÍ  Otázky spojené s povodňovou ochranou se zpravidla 
doporučuje řešit prostřednictvím 

 se zaměřením na zvláště citlivé 
objekty (zdravotnická zařízení, památkové objekty 
apod.). Snahou je vyhýbat se objektům a zařízením 
se zvýšeným potenciálem škod. 

 

Vymezení zastavitelných ploch bylo ještě před zahájením projednávání konzultováno se 
správcem toku.  

Zastavitelné plochy  
Vymezené v záplavovém 
území: 
 

Zdůvodnění:  

- lokalita vymezena ve středním až nízkém stupni 
povodňového ohrožení 

- využití lokality je podmíněno zpracováním územní 
studie – stavební objekty je třeba směřovat do 
území s nízkým stupněm ohrožení 

- lokalita již schválena v platném územním plánu  
- 
- lokalita vymezena ve středním stupni povodňového 
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ohrožení  
- využití lokality je podmíněno zpracováním územní 

studie – stavební objekty je třeba situovat tak, aby 
nevytvářely bariéru toku 

-  lokalita schválena již v platném územním plánu  
- 

 
- lokality vymezeny ve středním stupni  povodňového 

ohrožení 
- využití stavebních proluk v zastavěném území, pro 

využití lokalit je uvedena podmínka, že umístění 
konkrétních objektů musí respektovat stávající 
stavební čáru v území 

-   
- část lokality ve středním stupni povodňového 

ohrožení, část v reziduálním stupni ohrožení 
- je stanovena podmínka, že plocha ve středním 

stupni ohrožení bude využívána pouze jako 
související zeleň  

- lokalita ve vysokém stupni ohrožení 
- předmětem je rozšíření stávajícího sportovního 

areálu – realizace nových otevřených sportovišť, 
případně parkovacích ploch  

- plocha vymezena již v platném územním plánu  
- 

 
- lokalita vymezena v reziduálním (nejnižším) stupni 

povodňového ohrožení 
- zástavba schválena v dané lokalitě již v rámci 

platného územního plánu   
- lokalita vymezena ve středním stupni povodňového 

ohrožení  
- v podmínkách je uvedena přípustnost využití pouze 

pro otevřená hřiště (rozšíření zázemí školského 
zařízení) 

- 

 
- lokalita vymezena ve vysokém stupni povodňového 

ohrožení 
- realizace jednoho obytného objektu je podmíněna 

splněním podmínek vodoprávního úřadu  
- využití lokality schváleno již v platném územním 

plánu  
-  
- lokalita vymezena ve středním stupni ohrožení 
- zastavitelná plocha je určena pro rozvoj stávajícího 

výrobního areálu v území – je třeba zajistit funkční 
návaznost 

-  
- lokalita vymezena ve vysokém stupni povodňového 

ohrožení  
- předmětem je rozvoj  hospodářského zázemí u 

stávajícího obytného objektu – funkční návaznost  
- 
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- lokalita vymezena ve vysokém stupni povodňového 

ohrožení 
- předmětem je rozšíření ploch technické 

infrastruktury v předmětném území  
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Do návrhu územního plánu jsou zapracovány prvky protipovodňové ochrany zpracované 
v rámci „Studie protipovodňových opatření 270 107 Morava, Dolní Bohdíkov hráze a 
zkapacitnění koryta“ -  zpracovatel Hydroprojekt Brno, duben 2007. 
 V řešeném území je navrhována realizace levobřežní hráze (resp. betonové zdi).Na 
pravém břehu bude koryto Moravy rozšířeno o bermu, jejíž povrch by měl být 0,2 m pod 
hladinou jednoleté vody Q1. Tok Bohdíkovského potoka by se měl v době povodní 
odklonit a odvést pod zastavěnou část. Pomocí shybky a protipovodňové zdi se vytvoří 
prostor pro novou výstavbu – zastavitelná plocha Z30/BV. Tok Drážského potoka se 
během povodně odkloní do souběžně vedeného potrubí, které ho tlakovým průtokem 
přivede do ohrázované Moravy. Ojedinělá zástavba v jižní části obce bude chráněna 
zemními hrázemi. 
 

Silnice II. třídy jsou v majetku a správě Olomouckého kraje. Zájmovým územím 
je vedena silnice II. třídy č. 369: 

II/369 Dolní Lipová - Hanušovice - Zábřeh 

Tato komunikace velkého regionálního významu tvoří dopravní osu území ve 
směru sever - jih, je součástí páteřní komunikační sítě kraje. Silnice II/369 tvoří také 
alternativní trasu k silnici I/44 Šumperk - Jeseník. Silnice prochází až na výjimky 
nezastavěným území a prakticky tvoří západní obchvat Bohdíkova. 

Vzhledem k významu silnice II/369 byla prověřována modernizace a 
homogenizace tohoto silničního tahu v úseku Jindřichov - Bohutín (Územní studie D6 - 
modernizace a homogenizace silnice II/369 v úseku Jindřichov - Bohutín, zpracovatel 
Urbanistické středisko Brno, 12. 2012). 

Silnice II/369 je řešena v zájmovém území v návrhové kategorii S7,5/70. 
V katastru obce jsou řešeny lokální úpravy, které odstraňují dopravní závady na silnici 
II/369: 

Alojzov 

Z důvodu směrových dopravních závad (směrové oblouky o velmi malém 
poloměru) je navržena přeložka silnice II/369 v délce 1,3 km, mimo zastavěné území 
Alojzova. Vyrovnání dvou protisměrných oblouků o malých poloměrech je navrženo 
napřímením trasy silnice II/369 v celém problematickém úseku tak, aby bylo docíleno 
homogenizace trasy na uvažovanou návrhovou kategorii. Na trase přeložky je navržena 
pouze jedna úrovňová průsečná křižovatka, obsluhující Alojzov, Bohdíkov a Hostice. 
Stávající průjezdní úsek Alojzovem bude převeden do kategorie místních komunikací a na 
jižní straně bude od silnice II/369 odpojen. 

 
Alojzov – Komňátka  

Navržena je homogenizace trasy v kategorii S 7,5/70. 

Komňátka 

Silnice prochází zastavěnou částí ve velmi krátkém úseku. Je navržena přestavba 
křižovatky se silnicí III/36914 a místní komunikací do Komňátky. Dopravně závadná je 
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odsazená křižovatka silnic II/369, III/36914 a místní komunikace. Navržena je úprava 
křižovatky na průsečnou nebo okružní, podmínkou pro úpravu je asanace přilehlého 
objektu v místě křižovatky č.p. 62. 

Komňátka - Bohdíkov 

U výjezdu z bohdíkovského lomu je navržena přeložka s úpravou křižovatky. 
Připojení účelové komunikace z lomu na silnici II/369 nesplňuje dostatečné rozhledové 
poměry. Návrh řešení představuje nahrazení nevyhovujícího směrového vedení silnice 
II/369 jedním směrovým obloukem. Celková délka přeložky silnice II/369 je 0,68 km. Ve 
zbylém úseku je navrženo provést homogenizaci trasy v kategorii S 7,5/70 (úprava 
nevyhovujícího šířkového uspořádání, korekce směrového a výškového průběhu trasy). 

Bohdíkov 

Zástavba kolem průjezdního úseku silnice II/369 je pouze po levé straně (ve 
směru na Hanušovice), jedná se převážně o objekty občanské vybavenosti. Navrženo je 
ponechání průtahu zastavěným územím ve stávající stopě, navrženy jsou pouze lokální 
úpravy pro zvýšení bezpečnosti (zpomalovací prvky na obou vjezdech do obce, opatření 
pro zvýšení bezpečnosti provozu a rozhledových poměrů v křižovatce a přechodu pro 
chodce apod.). 

Bohdíkov – Raškov Ves  

Navržena je homogenizace trasy v kategorii S 7,5/70 (úprava nevyhovujícího 
šířkového uspořádání, korekce směrového a výškového průběhu trasy). 

Raškov Ves 

Silnice prochází okrajem místní části v nevyhovujících směrových parametrech. 
Je navržena přeložka silnice II/369 v délce 0,45 km. Vyrovnání dvou protisměrných 
oblouků o malých poloměrech je navrženo napřímením trasy silnice II/369 tak, aby bylo 
docíleno homogenizace trasy na uvažovanou návrhovou kategorii.  

Raškov Dvůr 

Navrženo je ponechání průtahu zastavěným územím ve stávající stopě, navrženy 
jsou pouze lokální úpravy pro zvýšení bezpečnosti a homogenizaci trasy silnice II/369.  

Raškov Dvůr – Hanušovice 

Na hranicích správních území obce Bohdíkov a města Hanušovice je navržena 
směrová přeložka silnice II/369 v délce 0,38 km.  

Silnice III. třídy jsou v majetku a správě Olomouckého kraje. Přes řešené území 
jsou vedeny následující silnice III. tříd: 

III/36914  Bohdíkov - Šumperk 

III/36914a  Bohdíkov -sil. II/369 (propojení) 

Silnice III. třídy zahušťují silniční síť, propojují jednotlivá sídla a 
zprostředkovávají přímou dopravní obsluhu jednotlivých sídel. Významu těchto 
komunikací odpovídají návrhové prvky. Směrové a výškové parametry silnice III/36914 
v zájmovém území jsou přizpůsobeny náročné konfiguraci terénu.  

Silnice III/36914 prochází přímo obcí a umožňuje napojení obce na město 
Šumperk.  

Uvedené tahy silnic III. tříd lze považovat za stabilizované a nepředpokládá se 
jejich zásadní směrová úprava. 
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Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při 
posuzování a navrhování silniční sítě či jejích úseků. Sčítání dopravy je cyklicky 
prováděno Ředitelstvím silnic ČR pravidelně jednou za pět let. Zahrnuje dálnice, všechny 
silnice I. a II. třídy a vybrané silnice III. třídy a místních komunikací.  

Veškeré údaje jsou uváděny ve skutečných vozidlech za 24 hodin v obou 
směrech a představují celoroční průměr. Výhledové intenzity jsou extrapolovány dle TP 
225 Prognóza intenzit automobilové dopravy. 

Na silnici III/36914 dopravní sčítání prováděno nebylo. Lze důvodně 
předpokládat, že intenzity nepřekročí hodnoty 600 až 800 vozidel za 24 hodin 
průměrného dne v roce. 

Pro řešené území je využitelný sčítací úsek č. 7-0956 na silnici II/369: 
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 Místo Bohdíkov 
 Posuzovaný 
profil 7-0956  

 Číslo komunikace II/369  Typ komunikace II. 

1  Výchozí rok      2014 

2  Výhledový rok       2030 

       skupina vozidel 

       LV TV SV 

3  Výchozí intenzita dopravy  lD (voz/den) 1420 275 1695 

4 
 Koeficient vývoje intenzit dopravy pro 
výchozí rok  ko   1.00 1.00   

5 
 Koeficient vývoje intenzit dopravy pro 
výhledový rok  kv   1.46 1.04   

6  Koeficient prognózy intenzit dopravy  kp   1.46 1.04   

7  Výhledová intenzita dopravy  lD (voz/den) 2074 286 2360 
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Na silnici III/36914 dopravní sčítání prováděno nebylo. Lze důvodně 
předpokládat, že intenzity nepřekročí hodnoty 600 až 800 vozidel za 24 hodin 
průměrného dne v roce. 

 

Pro místní dopravu jsou využívány průtahy silnic III. tříd, tyto komunikace 
umožňují přímou obsluhu objektů. Na krajské silnice jsou napojeny obslužné místní 
komunikace k zástavbě různých délek a různých parametrů. V okrajových částech obce 
mají komunikace charakter cest se zpevněným nebo nezpevněným povrchem v šířce 
kolem 2,5 - 3 m vycházející z terénních podmínek a fixované zástavbou. 

Kvalita krytů vozovek je rozdílná, od živičných po nezpevněné cesty. 

Síť místních komunikací doplňuje síť polních a lesních cest.  

Většina místních komunikací má charakter zklidněných komunikací se smíšeným 
pěším a motorovým provozem. 

Závadné (nevyhovující rozhled, úhel křížení) je napojení některých místních 
komunikací a sjezdů na silnici III/36914. Uspořádání těchto komunikací je však fixováno 
zástavbou i konfigurací terénu.  

Stávající místní komunikace budou upravovány ve stávajících trasách a jejich 
úpravy budou směřovat ke zmírnění a odstranění lokálních dopravních závad, ke 
zkvalitnění povrchů a dodržování kategorijních šířek. Navrženo je dopravní zklidnění s 
doplněním o jednotlivé prvky dopravního zklidnění, dobudování výhyben a osazení 
silničních zrcadel v místě nevyhovujícího rozhledu.  

Při průtahu silnice III/36914 obcí chybějí chodníky, tyto je navrženo postupně 
dobudovat. 

Nevyhovující je dopravní napojení areálu fotbalového hřiště neřízeným 
úrovňovým přejezdem přes železniční trať se šikmým napojením na silnici II/369. 
Navrženo je řešit nové dopravní napojení ze silnice III/36914a z jižního směru 
v prodloužení stávající místní komunikace. Stávající sjezd přes železniční trať je navrženo 
zrušit.  

Závadné jsou šířkové parametry některých stávajících místních komunikací 
v Raškově, tuto závadu je navrženo řešit zjednosměrněním. 

Další návrh místních komunikací sestává z doplnění stávající a návrhové sítě 
komunikacemi obsluhujícími zástavbu v zastavitelných a přestavbových plochách. Tento 
návrh, který bude proveden v územních studiích popř. dokumentacích pro řízení 
v následujících stupních, musí splňovat následující požadavky: 

- ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo 
souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace 
šířky nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby. 

- dopravní připojení staveb musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost, 
parkování a přístup požární techniky. Úpravy dopravní sítě je nutno 
realizovat s ohledem na přístup vozidel osob zdravotně postižených, vozidel 
záchranných sborů (hasiči, zdravotníci) a služeb (svoz odpadu). 

- při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet 
požadované parametry a ustanovení příslušných platných ČSN a souvisejících 
předpisů. Nutné je zachování rozhledových parametrů křižovatek v souladu 
s ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110. 

- nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace 
zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu 
lze tuto šířku snížit až na 10,5 m.  

- nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace 
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zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu 
lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. 

Navrhované úpravy a doplnění komunikační sítě jsou patrné z výkresové 
dokumentace. 

 

Kategorie silnice II/369 je (dle "Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 
v ČR“ - zpracovatel Ředitelství silnic a dálnic ČR) . 

Silniční kategorie vyjadřuje číslicí volnou šířku vozovky lomenou návrhovou 
rychlostí v kilometrech za hodinu. 

Do kategorizace nejsou zahrnuty silnice III. tříd. U nich však lze s ohledem na 
jejich dopravní zatížení a jejich význam uvažovat se silniční kategorií .  

Kategorie místních komunikací jsou v závislosti na funkční skupině určeny ČSN 
736110 Projektování místních komunikací. Šířkové uspořádání dle ČSN je u některých 
místních komunikací nedostačující, je však dostačující provozu po nich 
uskutečňovanému. Tento rozpor je nutno řešit v odůvodněných případech změnou 
způsobu provozu motorových vozidel a jejich souběhu s pěšími ve společném prostoru 
místní komunikace.  

Funkční skupina stávajících průtahů krajských silnic II a III. tříd má úroveň B až 
C. Místní komunikace mají funkční skupinu C, obytné zóny skupinu D1. Komunikace 
nepřístupné provozu silničních motorových vozidel (stezky, pruhy a pásy pro cyklisty, 
stezky pro chodce a chodníky) mají funkční skupinu D2. 

Návrh nových a zařazení stávajících komunikací do režimu obytných zón musí 
splňovat podmínky jejich uspořádání dle příslušných ČSN a TP. 

 

Parkování a odstavování vozidel je uskutečňováno převážně na soukromých 
pozemcích a v profilu komunikací.  

Samostatná parkovací plocha je před areálem papírny při silnici II/369, před 
obecním úřadem při silnici III/36914 a před kostelem v Komňátce a Raškově. Nově 
vybudované parkoviště je při objektu Kulturního domu. 

Nová parkovací plocha je řešena při fotbalovém hřišti, v návaznosti na  nově 
navrhované dopravní napojení ze silnice III/36914a z jižního směru v prodloužení 
stávající místní komunikace.  

Dostatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno 
dimenzovat u všech potenciálních cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a 
administrativních zařízení, škol a zařízení občanské vybavenosti. Majitelé navržených 
staveb si musí řešit parkování i odstavování vozidel na vlastním pozemku. Potřeba 
parkovacích a odstavných stání se stanoví výpočtem dle ČSN 736110. 

Garážovací stání jsou reprezentována garážemi na vlastním pozemku, tento stav 
je třeba preferovat i v budoucnosti.  

 

Hromadná doprava osob je v řešeném území prováděna prostředky autobusové 
a železniční dopravy. Zájmové území je zahrnuto do systému integrované dopravy 
(IDSOK). 
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Autobusové zastávky jsou umístěny v zájmovém území v jednotlivých místních 
částech. 

Zastávky budou stavebně upraveny ve smyslu požadavků ČSN 736425-1 
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - část 1: 
Navrhování zastávek. 

U zastávek je potřebné řešit chybějící úpravy pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  

Na železniční trati č. 292 Šumperk - Krnov je v zájmovém území zřízena 
železniční stanice Bohdíkov a železniční zastávka Komňátka. 

 

Zájmovým územím prochází následující značená cyklotrasa (značení dle jednotné 
klasifikace Klubu českých turistů), které jsou vedeny převážně po méně zatížených 
silnicích III. třídy nebo zpevněných cestách: 

  č. 51  Hanušovice - Bohdíkov - Bludov - Mohelnice - Olomouc 

Další neznačené místní trasy jsou vedeny po stávajících zpevněných nebo 
částečně zpevněných cestách s minimální intenzitou automobilové dopravy. 

Vzhledem k nižší dopravní zátěži není uvažováno vyvedení cyklodopravy mimo 
profil komunikací. Při aplikaci prvků dopravního zklidnění dle příslušných předpisů lze 
cyklodopravu provozovat v zájmovém území v rámci společného profilu s motorovou 
dopravou.  

V rámci zavádění integrovaného dopravního systému je nutná podpora 
dovybavení železničních stanic a zastávek zařízeními pro bezpečné parkování jízdních kol 
cestujících.  

 

Chodníky jsou v obci vybudovány pouze v minimální míře.  

Chodníky je navrženo postupně dobudovat, především při průtahu silnice II/369 
(propojení mezi Rudou nad Moravou a Bohdíkovem, průtah místní částí Dvůr Raškov) a 
při průtahu silnice III/36914 (Bohdíkov)). 

Chodníky, včetně přechodů přes vozovky a přístupů na autobusové zastávky, je 
nutno budovat dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích, zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

U zastávek je potřebné řešit chybějící úpravy pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace, vlastní nástupiště a přístupy k zastávce.  

Z důvodů terénních a kompaktní zástavby existuje v obci několik pěších spojení 
v samostatných trasách, které umožňují zkrácení cest. 

Zájmovým územím prochází značené turistické trasy (pásové značení Klubu 
českých turistů): 

žlutá - Králíky - Komňátka - Šumperk 

žlutá - Bohdíkov - Nový hrad 

zelená - Štědrákova Lhota - Bohdíkov - Kopřivná - Šumperk 

modrá - Hanušovice - Nový hrad  -Velké Losiny 

 

Řešeným územím prochází celostátní železniční trať č. 292 Šumperk - Jeseník - 
Krnov. V řešeném území je zřízena železniční stanice Bohdíkov a železniční zastávka 
Komňátka. 

Trať je jednokolejná, trakce motorová. 
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Na trati je provozována v současné době osobní doprava v počtu 34 spojů za den 
v obou směrech a nákladní doprava v počtu cca 4 souprav za den v obou směrech.  

Připravována je modernizace a výhledová elektrifikace železniční trati č. 292 
v úseku Šumperk - Bludov ve stávající trase, včetně rekonstrukce nástupišť. Součástí 
modernizace bude rovněž oprava mostů a propustků a rekonstrukce železničních 
přejezdů, včetně nového zabezpečení. 

 

Letecká, ani vodní doprava není v zájmovém území provozována. 

 

Silnice 

Problematiku silničního ochranného pásma upravuje Zákon č.13/1997 o 
pozemních komunikacích. Silniční ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na 
ní mimo souvisle zastavěné území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební 
činnost, která by mohla ohrozit vlastní komunikaci nebo provoz na ní. Výjimky uděluje v 
odůvodněných případech příslušný silniční správní orgán. 

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami 
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 

silnice II/369 a III/36914   .......   od osy vozovky 

 

Železnice 

Železniční ochranné pásmo je stanoveno Zákonem o drahách č. 266/94 Sb. a 
tvoří prostor po obou stranách dráhy do vzdálenosti  od osy krajní koleje, nejméně 
však do vzdálenosti  od  hranic obvodu dráhy.  

U vlečky je ochranné  pásmo  od osy krajní koleje.  

V ochranném pásmu je dovoleno stavět pouze drážní stavby, výjimky lze povolit 
pro stavby pozemních komunikací, vodních děl, zařízení vedení, měřičských znaků a 
signálů a jen v odůvodněných případech pro ostatní pozemní stavby. Výjimky povoluje 
Drážní správní orgán, který přitom stanoví podmínky.  

 

 

 

 

 
Obec Bohdíkov (zahrnující vedle Dolního Bohdíkova také místní části Komňátka, 

Raškov Ves a Raškov Dvůr) má vybudován systém zásobování vodou z veřejného 
vodovodu, který je ve vlastnictví obce. 

 
Zdroje vody 

 
    Jako zdroj vody je využíván vývěr vody o vydatnosti 51l/s, situovaný v blízkosti 
občanské vybavenosti u silnice II. třídy v k.ú. Raškov Ves. Maximální povolený odběr je 
16l/s.  
   Vodní zdroj Bohdíkov  je chráněn ochranným pásmem I.  a II. stupně – viz grafická 
část územního plánu.  
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Tlakové poměry a akumulace 
   Ze zdroje je voda čerpána do vodojemu Raškov, situovaném severozápadně od 

vodního zdroje, s akumulací 2x400 m3. Z tohoto vodojemu je zásoben vlastní Bohdíkov, 
místní části Raškov Ves a Raškov Dvůr a dolní část Komňátky. Ve střední části 
zastavěného území Komňátky je umístěna zrychlovací čerpací stanice, která dočerpává 
vodu do vodojemu Komňátka s akumulací 2x 30 m3. Ten slouží pro střední tlakové 
pásmo.  U vodojemu je čerpací stanice, která zásobuje vodou horní část Komňátky (horní 
tlakové pásmo).  
  
Rozvodné řady 
 
 Páteřní vodovodní řad, vedený ve směru sever – jih je LT DN 200.  Rozvodné řady po 
obci pakz potrubí PVC DN 80-100.  

Poznámka: rozvodné řady byly do grafické části územního plánu zakresleny dle podkladů obce. Tyto se liší od 
územně analytických podkladů ORP Šumperk, které jsou však dle v terénu zřetelných zařízení vodovodní sítě 
(umístění vodojemu Komňátka) zřetelně nepřesné. 

Dálkový vodovod 
 

   Řešeným územím je navrhováno vedení trasy dálkového vodovodu Hanušovice – 
Moravičany (zasahuje správní území obcí Hanušovice, Bohdíkov, Ruda nad Moravou, 
Olšany, Bohumín, Chromeč, Vyšehoří, Postřelmůvek, Zábřeh,  Rájec, Zvole, Lukavice, 
Mohelnice, Moravičany, a dále  Palonín, Bílou Lhotu, Mladeč a Litovel) v délce cca 54 km. 
Přivaděč by měl sloužit pro přivedení vody z oblasti Ramzovského nasunutí do Litovle.  
   Trasa přivaděče  je zakreslena v grafické části formou koridoru v etapě územní 
rezervy.  
 
Zásobování obce 

V současné době žije v Bohdíkově 1366 obyvatel, v návrhovém období je 
uvažováno s počtem cca 1400 trvale bydlících obyvatel. 

 
Orientační výpočet potřeby vody 

 
   Výpočet potřeby vody je zpracován dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.  Specifická potřeba 
vody je uvažována pro bytový fond 96 l/os.den,  pro rodinné domy je potřeba navýšena 
o 1,0 m3/r  a je dle odst. 1. pro možnost údržby okolí domu. Potřeba vody pro občanskou 
a technickou vybavenost je uvažována dle směrnice č. 9/73. Procento napojení obyvatel 
na vodovod je pro  výhledové období uvažováno 100 % .  

 A. Potřeba vody pro bytový fond 

 1400 ob. á 96 l/ob.den              134,40 m3 /d  

 500domů á 2,74 l/d.den              13,70 m3/d 

  B. Potřeba vody pro obč. a tech. vybavenost 

  - jedná se o lokalitu nad 1 000 obyvatel 

  1400 ob. á 30 l/ob.den              42,00 m3/d 

  C. Potřeba vody pro průmysl 

   
V zájmovém území se nacházejí plochy lehkého průmyslu a drobné a řemeslné 
výroby, je navrhován rozvoj drobné výroby a výrobních služeb.  

250prac. á 154 l/ob.den            38,50 m3/d  

D. Potřeba vody pro zemědělství 
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 Pro potřeby rezerv je uvažováno s potřebou 20,0 m3/d. 
 
 

Nerovnoměrnost spotřeby vody 
Nerovnoměrnost spotřeby vody je zohledněna součinitelem denní nerovnoměrnosti kd a 
součinitelem hodinové nerovnoměrnosti kh, které jsou stanoveny takto:   
 součinitel denní nerovnoměrnosti   kd = 1,4 
 součinitel hodinové nerovnoměrnosti              kh = 1,8 

maximální denní potřeba     Qm= Qp *  kd 

maximální hodinová potřeba     Qh= Qm *  kh 

 
  

 

 (m3/d) (m3/d) (l/s) (l/s) 
obyvatelstvo 148,1 207,3 2,39 4,30 
vybavenost 42,0 58,8 0,68 1,22 
průmysl 38,5 38,5  0,44 0,44 
zemědělství 20,0 20,0 0,23 0,23 

 
 
   Při uvažovaném urbanistickém rozvoji obce bude nutno zajistit pro návrhový počet 
obyvatel cca 3,74 l/s max. denního množství vody. Vzhledem k  vydatnosti vývěru  a 
povoleném odběru lze  konstatovat, že vodní zdroje  bude dostatečný i pro návrhové 
období. 
 

 Dle ČSN 736650 by měl obsah akumulace odpovídat 60 – 100 % denního maxima, 
v případě obce Bohdíkov se jedná o cca 195-325 m3, stávající akumulace je vyhovující. 

 
Rozvodné řady 
 
V lokalitách navrhovaných investičních aktivit jsou buď stávající rozvodné 

vodovodní řady, nebo jsou zde navrženy vodovodní řady nové. U nově navržených řadů, 
kde to bylo možné, byla navržena vodovodní síť okruhová, v ostatních případech 
vodovodní síť větvená. Jsou navrženy vodovodní řady průtočných profilů DN 80 – DN 
100. 

V dalších stupních dokumentace budou vodovodní řady navrženy dle z. č. 274/2001 
Sb. § 11, vyhl. č. 428/2001Sb., ČSN 755401, TNV 755402.  

Navrhovaná doplnění vodovodních systémů je nutno podrobněji rozpracovat 
samostatnou dokumentací při konkrétním investičním záměru. 

Potrubí veřejného vodovodu nesmí být propojeno s vodovodními řady soukromých 
zdrojů. 

Pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby upravit a udržovat 
odběrná místa u vodotečí, rybníků a požárních nádrží - dle ČSN 736639. 

Dle z. č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena ochranná 
pásma vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na 
každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, - 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, - 2,5 m. 

V intravilánu obce jsou vodovodní řady navrhovány i dle ČSN 730873 – zásobování 
požární vodou. Dle konkrétního investičního záměru bude volena i dimenze zásobovacího 
potrubí. 
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Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže 
 

1. Rod. domy a 
nevýrobní  
    objekty do 120 m2 

 
80 

 
4 

 
7,5 

 
14 

2. Nevýrobní objekty 
    120 – 1500m2 

výr. objekty a 
sklady 
do 500 m2 

 
100 

 
6 

 
12 

 
22 

3. Nevýrobní objekty 
    větší než 1500m2 

výr. objekty a 
sklady 
500 – 1500 m2 

otevř. tech. zařízení 
do 1500 m2 

 
 

125 

 
 

9,5 

 
 

18 

 
 

35 

4. Výrobní objekty, 
sklady 
    a otevř. tech. 
zařízení 

do 1500 m2 

 
150 

 
14 

 
25 

 
45 

5. Výrobní objekty a 
sklady 
    s vys. pož. 
zatížením 
    větší než 2500 m2 

 
200 

 
25 

 
40 

 
72 

 

1. Rod. domy a 
nevýrobní  
    objekty do 120 m2 

200/400 600/1200 3000/5000 600 

2. Nevýrobní objekty 
    120 – 1500m2 

výr. objekty a 
sklady 

do 500 m2 

150/300 400/800 2500/5000 400 

3. Nevýrobní objekty 
    větší než 1500m2 

výr. objekty a 
sklady 
500 – 1500 m2 

otevř. tech. zařízení 
do 1500 m2 

120/240 300/600 2000/4000 300 

4. Výrobní objekty, 
sklady 
    a otevř. tech. 
zařízení 

100/200 200/400 1500/3000 200 
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do 1500 m2 

5. Výrobní objekty a 
sklady 
    s vys. pož. 
zatížením 
    větší než 2500 m2 

80/160 120/240 1000/2000 150 

 
  
Pozn.: u položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet 

Obec Bohdíkov má vybudovanou stokovou síť, kterou je odkanalizováno území 
s největší hustotou obyvatelstva.   

V Bohdíkově a místních částech Raškov Ves a Komňátka je realizována gravitační 
splašková kanalizace s lokálním čerpáním odpadních vod, zakončená obecní čistírnou, 
situovanou na jižním okraji zastavěného území.   
  
 

 
V místech nově navržených zastavitelných ploch, kde to bude technicky možné a 

ekonomicky únosné, byly navrženy nové splaškové kanalizační řady, které bude možné 
napojit do vybudovaného soustavného kanalizačního systému obce. 

Stoková síť není v současné době vybudována v soustředěné zástavbě Raškova Dvora. 
V platném územním plánu a také v PRVK Olomouckého kraje je uvažováno s výstavbou 
kanalizační sítě napojené do stávajícího systému veřejné kanalizace obce s čištěním 
odpadních vod na ČOV Bohdíkov. Při tomto řešení vychází délka stoky procházející 
nezastavěným územím (dle trasy navrhované v platném územním plánu) cca 1600m. 
S ohledem na značné finanční náklady na realizaci této stoky je v předkládaném návrhu 
prověřována možnost realizace stokové sítě pouze v zastavěném území Raškova Dvora 
s odváděním odpadních vod na novou čistírnu Raškov Dvůr, situovanou jihovýchodně od 
zastavěného území. Délka hlavní stoky vychází cca 680 m. 

 

V okrajových lokalitách obce je vzhledem k rozptýlené zástavbě neekonomické budovat 
soustavnou kanalizační síť. Likvidace odpadních vod bude v tomto území řešena ve 
stávajících jímkách na vyvážení, ve stávajících septicích doplněných zemními filtry nebo 
domovních ČOV. Bezodtoké jímky a septiky musí vyhovovat ČSN 750905 Zkoušky 
vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení. Přečištěné vody ze septiků nebo 
domovních ČOV budou napojeny do stávajících dílčích úseků jednotné kanalizace, příp. 
budou vypouštěny do vod povrchových nebo zasakovány do vod podzemních. 
Vypouštěná přečištěná odpadní voda z těchto zařízení musí splňovat nařízení vlády 
č.229/2007, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění odpadních a povrchových vod.  Odpadní vody z jímek a kaly ze 
septiků a domovních ČOV budou likvidovány na obecní ČOV.   

U soliterních objektů lze využít individuelní čištění i v souladu s vl. nař. č. 416/2010 Sb. 
s možností vypouštění odpadních vod do vod podzemních. 

Dle z.č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena  ochranná pásma   
vodorovnou vzdáleností od vnějšího  líce  stěny  potrubí  nebo  kanalizační  stoky na 
každou stranu 

a) u vodovodních  řadů  a  kanalizačních  stok  do  průměru 500 mm  včetně, - 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok  nad průměr 500 mm, - 2,5 m. 
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            Zásobování předmětného území elektrickou energií je řešeno z napájecího bodu 
TR 110/22 kV Hanušovice vedením VN 392 Pro omezení vlivu provozních poruch  je 
vedení VN 392 propojeno s VN systémem napojeným na TR Šumperk. Rozvod systému 
sítí VN v řešeném území je proveden nadzemním vedením. Kabelové vedení VN je 
uplatněno v malém rozsahu  u zaústění systému do TS 9034.  Mimo výše uvedených 
nadzemních vedení a odboček k jednotlivým TS, neprochází řešeným územím  další 
vedení. Provozovatelem  systému   VN a NN, je ČEZ  Distribuce a.s., Děčín.    

Zásobování řešeného území el. energií zajišťuje 20 el.stanic (TS)  22/0,4 kV s 
celkovým instalovaným transformačním výkonem 4140 kVA. Z uvedeného počtu je 
v majetku provozovatele energetického systému ČEZ a.s. 14 TS. Průmyslový odběr 
zajišťuje 6 TS  (1000 kVA). V těsné blízkosti stávající el. stanice č. 9036, je ve výstavbě 
nová TS, která je součástí nově budované malé vodní elektrárny (MVE). Přehled o 
stávajících el. stanicích situovaných na jednotlivých kat. územích, včetně místních názvů  
je uveden v následujících tab. 
      

Číslo TS Název Druh TS Rok 
výstavb

y 

Instalovaný 
transformátor 
kVA 

Majitel 

   Dolní Bohdíkov      
7    - ZD              1sl.- bet 2011 250 ČEZ 

904    - Alojsov příhradov
á 

1957 160 ČEZ 

905    - Směr Alojsov   2sl.- bet 1985 160 ČEZ 
913    - U Jesan 2sl.- bet. 1985 250 ČEZ 
914    - U Kadeřnictví 2sl.- bet.  1985 160 ČEZ 
915    - Na Drahách 2sl.- bet. 1985 250 ČEZ 
9034    - Jesan   kabelová - 2x160 cizí 
9035    - Jesan příhradov

á 
-  160 cizí 

9037    - Armabeton 1sl.- bet. - 160 cizí 
 Komňátka     

907    - Komňátka 2sl.- bet. 1982 250 ČEZ 
908    - U Kaple 4sl.- bet. 1951 250 ČEZ 
909    - Horní příhradov

á 
2010 250 ČEZ 

9050    - Komňátka příhradov
á 

- 100 cizí 

 Raškov Ves     
916    - U Uzenářství 2sl.- bet. 1985 250 ČEZ 
917    - Polesí příhradov

á 
1977 100 ČEZ 

918    - MŠ 2sl.- bet. 1996 400 ČEZ 
919    - U Kostela              příhradov

á 
1992 250 ČEZ 

9036    - Korek 2sl.- bet. - 160 cizí 
 Raškov Dvůr     

920    - Raškov Dvůr příhradov
á 

1992 160 ČEZ 

9062    - ZD příhradov
á 

- 100 cizí 

Celkový instalovaný transformační výkon v TS 3140/1000 kVA ČEZ/cizí 
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Zásobování všech částí řešeného území (Dolní Bohdíkov, Raškov Ves, Raškov Dvůr, 
Komňátka),  el. energií, nevykazuje zásobovací problémy. S ohledem na technické 
možnosti stávajících stanic, lze současné výkonové požadavky obyvatelstva a 
podnikatelských aktivit zásobovaných ze sítě NN zajistit. V případě vyšších výkonových 
požadavků, zvýšením instalovaného transformačního výkonu 
 Rozvodný systém NN, který je provozován normalizovanou soustavou 230/400 V, 50 Hz, 
TN-C, AC. Podstatný rozvod sítě je řešen nadzemní sítí. V současné době je trvale 
obydleno 371 domů s 490 byty. V oblasti podnikatelských služeb je v obci evidováno 7 
podnikatelských a 6 zemědělských  subjektů. Stanovení současné el. příkonu řešeného 
území nelze určit vzhledem k tomu, že provozovatel energetického systému (ČEZ) 
neposkytuje odbytové údaje o dosažených maximálních zatíženích v jednotlivých TS. 
 

               Návrh rozvoje řešeného území zahrnuje posílení bytové výstavby o 42  RD   a 
vymezuje plochu pro  drobnou výrobu.  Z hlediska zajištění el. energie, je situace 
příznivá vzhledem k tomu, že navrhovaná výstavba je situována v blízkosti stávajících el. 
stanic, které  vykrývají řešené území a mají rezervu ve zvýšení  transformačního výkonu. 
U navrhované výstavby lze předpokládat běžný bytový odběr el. energie. Přestože 
v rámci řešeného území je realizováno dvoucestné zásobování energiemi (elektřina a 
zemní plyn), využití plynu je u stávajících domácností minimální. Očekávaný soudobý el. 
příkon za předpokladu, že RD odpovídá 1b.j.  je uvažován ve výši 2,3 kW. Celkový 
výkonový nárůst vlivem navrhované výstavby  vyžádá si zajištění cca 97 kW el. výkonu
Elektrické vytápění   u nové výstavby se nepředpokládá.  
 
Dolní Bohdíkov   
 
            Výhledová výstavba je navržena do  blízkosti TS 905, TS 913 a TS 915.  Jelikož 
se jedná o výstavbu situovanou mezi 3 el. stanicemi s celkovým požadavkem na zajištění 
el. výkonu cca 50 kW, bude zásobování  rozvojových ploch bytové výstavby  řešeno  
rozšířením sítě NN, případně zvýšením instalovaného transformačního výkonu 
v exponované TS.  
 
Komňátka 
              Rozvoj této lokality předpokládá realizaci nové zástavby v blízkosti TS 908, 
s odhadovaným nárokem na zajištění  16 kW el. příkonu.  Zásobování  navrhované 
výstavby el. energií, bude řešeno   rozšířením sítě NN.  Pro uvolnění rozvojové plochy 
Z20a/BV v těsné blízkosti TS 908 od vedení VN, navrhuje se provést přeložku VN 
přípojky k TS 908 v délce cca 100 m, případně zachovat stávající trasu vedení VN, ale 
použít izolovaných vodičů na vedení VN.  
 
 Raškov Ves 
             Územní plán obce navrhuje realizaci obytné zástavby  v okrajových plochách 
centrální části této lokality.  Napojení navrhované výstavby RD na rozvojových plochách 
na rozvodný systém,  nevyžaduje realizaci další TS. Výhledová zástavba je situována 
v blízkosti el. stanic TS 918, TS 919 a TS 917. Zásobování el. energií bude řešeno 
rozšířením místní sítě NN.  Stávající rozvod systému VN omezuje navrhovanou výstavbu 
RD v prostoru u TS 919. Při  výstavbě  RD v prostoru u TS 919,  musí být dodrženo 
ochranné pásmo od nadzemního vedení VN v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. §46. 
Pro zmenšení ochranného pásma, lze v exponovaném úseku použít na vedení VN 
izolovaných vodičů.  
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Raškov Dvůr 
               Zásobování rozptýlené výstavby na rozvojových s předpokládaným nárokem 
na zajištění 16 kW el. příkonu, bude  zásobování navrhované výstavby řešeno  z TS 920 
rozšíření sítě NN  
  
Rozvod systém NN 
           V souladu s požadavky provozní složky ČEZ Distribuce, a.s., bude napojení nové 
bytové výstavby na rozvodný systém NN řešeno v souladu s požadavky provozovatele 
sítě, který stanoví  upřesňující podmínky připojení, s ohledem na změny způsobené 
časovým odstupem mezi tmto závěrem a vlastní realizací bytové výstavby.  
 
Ochranná pásma elektrizační soustavy 

           Dle zákona č. 458/2000, Sb. ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), s platností od 1. 1. 2001, dle § 46 a v souladu s § 98, odst. 2, který 
potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma dle zákona 
č. 79/1957 a zákona č. 222/1994 Sb., § 19 (s účinností od 1. 1. 1995) jsou pro zařízení 
v elektroenergetice platná následující ochranná pásma. 

 
                        Zařízení   Dle zákona  

   č. 
79/1957 
       

  Dle zákona 
  č. 
222/1994 
     

  Dle zákona  
  
č.458/2000 
                

nadzemní vedení do 35 kV- vodiče bez 
izolace 

10 7 7 

podzemní kabelové vedení do 110 kV, vč. 
měřicí  a zabezpečovací techniky 

 
1 

 
1 

 
1 

elektrické stanice 30 20 - 
stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV 10  

+- 
7 

zděné elektrické stanice s převodem  do 52 
kV 

- - 2 

 
Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na 

obě strany. Ochranné pásmo pro podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV 
včetně vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního 
kabelu.  
            
   

 

Obec Bohdíkov je v současné době plynofikována. Plynofikace byla realizována 
v návaznosti na plynofikaci obce Ruda nad Moravou. Plynofikováno je celé zastavěné 
území, tzn. vlastní Bohdíkov, i místní části Komňátka,Raškov Ves a Raškov Dvůr.  

 

OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Energetický zákon č. 458/2000 Sb. stanovuje ochranná pásma pro plynárenská zařízení 
takto:  

       - plynovody a přípojky do DN 200 mm včetně .............. 

                              od DN 200 mm do DN 500 mm včetně   

                              nad DN 500 mm ................... 
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       - nízkotlaké a středotlaké plynovody v zastavěném 

         území obce ...........................................  

       - technologické objekty ................................  

       - u vysokotlakých a velmi vysokotlakých plynovodů 

         v lesních průsecích jsou vlastníci a uživatelé 

         pozemků povinni udržovat volný pruh území na 

         obě strany od osy plynovodu v šířce ..................  

  B e z p e č n o s t n í   p á s m a : 

      Uvedený  zákon stanovuje  pro plynárenská  zařízení ještě pásma     bezpečnostní 
takto : 

       - odpařovací stanice zkapalněných plynů ............... 

       regulační stanice vysokotlaké .......................  

       - vysokotlaké plynovody do DN 100 mm ..................  

                               do DN 250 mm ..................  
                               nad DN 250 mm .................

 

 Podle § 4 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
zajišťuje vymezení systému ekologické stability uchování a reprodukci přírodního 
bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření 
základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků 
a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na 
kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát. 
         Do řešeného území zasahují prvky nadregionálního, regionálního a lokálního 
systému ekologické stability. Generel lokálního územního systému ekologické stability byl 
zpracován firmou Ekoservis Podlesí – RNDr. Leo Bureš v listopadu 2006. 

   Převážná část nezastavěného území v severní části obce leží v nadregionálním 
biocentru NRBC 64 Raškov. Do severozápadní části k.ú. Raškov Ves zasahuje v menším 
rozsahu mezofilní bučinná osa nadregionálního biokoridoru K80 (Raškov Ves – 
Štědrákova Lhota). Severně od tohoto biokoridoru vychází z NRBC 64 západním směrem 
regionální biokoridor RBK 832 (Bohdíkov – Vysoký Potok). 

   Nejvýznamnějším regionálním prvkem v území je biokoridor RBK 891 (Bohdíkov – 
Hrabenov), vedený řešeným územím od severu k jihu podél toku řeky Moravy. Ve 
správním území obce Bohdíkov jsou na něm vymezena následující biocentra (od severu 
k jihu) – LBC 2(439), LBC 3(125), LBC 6(134), LBC 8 (442) a LBC 11(122).  

 V jihozápadní části obce je lesními porosty veden převážně funkční lokální biokoridor 
LBK 6(337), resp. LBK 8(338), resp. LBK 14(341). V jeho trase jsou vložena dvě funkční 
biocentra – LBC 3 (135) a LBC 5(441). 

 V jihovýchodní části řešeného území jsou  ve směru východ – západ vymezeny tři lokální 
biokoridory, dva jižnější jsou plně funkční a jsou vedeny lesními masivy. Jedná se o LBK 
13(107) a LBK 12(114) s vloženým biocentrem LBC 10(133), z kterého pokračuje jako 
LBK 10(115), resp. LBK 11(66). Nejsevernější biokoridor je pouze částečně funkční a je 
veden podél toku Bohdíkovského potoka- LBK 9(340). Na hranicích s Bratrušovem ústí do 
lokálního biocentra LBC 8(142).  

  V severozápadní části řešeného území, na hranicích s Křivou Vodou, je v lesním masivu 
veden z nadregiolnálního biocentra Raškov funkční lokální biokoridor LBK 1(256).  
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V předkládaném návrhu územního plánu byly provedeny následující úpravy prvků ÚSES: 

- v generelu územního systému ekologické stability (listopad 2006) bylo 
uvedeno, že funkčnost regionálního biokoridoru vedeného podél toku Moravy 
je velmi sporná, zejména při jeho průchodu zastavěným územím. 
Z uvedeného důvodu vymezil tento generel v sousedství lokální návrhové 
prvky pro alespoň částečné posílení funkčnosti regionálního biokoridoru. 
Jedná se o navrhovaný lokální biokoridor LBK 7(339)  s vloženým biocentrem 
LBC 4 (440). Dle zpracovatele územního plánu je zajištění funkčnosti nových 
prvků stejně problematické jako zajištění funkčnosti již vymezeného 
regionálního biokoridoru vzhledem k tomu, že lokální biokoridor je ze 75% 
také veden zastavěným územím, navíc v severní části přímo přes stavební 
parcely. Naopak  zastavěné území u regionálního biokoridoru je k toku 
Moravy obráceno spíše soukromou zelení zahrad. Podmínky pro rozvoj 
zastavěného území jsou v Bohdíkově poměrně složité, vzhledem k tomu, že 
se převážná část zastavěného území nachází v záplavě. Je tedy nevhodné, 
vytvářet si v něm ještě další omezení. Návrh územního plánu se soustředil 
tedy spíše na zajištění funkčnosti vlastního regionálního biokoridoru, a ne na 
vymezování jeho  souběžných nefunkčních prvků. K úpravě využití 
zastavěného území u toku Moravy přispívá také potřeba realizace 
protipovodňových opatření. Navrhované doplnění nefunkčních prvků lokálního 
systému ekologické stability (LBK 7(339) a LBC 4(440) bylo z návrhu 
vypuštěno). V předmětné trase byl vymezen interakční prvek, který má 
menší prostorové parametry.  

- byla upravena trasa nefunkčního lokálního biokoridoru LBK 5(336) v prostoru 
Raškova Dvora. Trasa byla původně vymezena podél západního okraje 
zastavěného území této místní části a asi v 1/3 zastavěným územím 
procházela. Realizace tohoto návrhového prvku byla problematická. Trasa 
byla posunuta západním směrem podél sousední vodoteče, která prochází 
výhradně nezastavěným územím. Napojení na nadregionální biocentrum 
Raškov bylo zachováno 

- rozsah nadregionálního biocentra NRBC 64 Raškov byl vymezena v souladu 
s grafickou částí Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. V zadání 
územního plánu bylo upozorňováno na připravovanou úpravu rozsahu tohoto 
prvku. Z hlediska obce Bohdíkov je sporné zarovnání hranic v jihozápadní 
části tohoto biocentra, kdy se součástí územního systému ekologické stability 
stává i severozápadní část zastavěného území místní části Raškov Ves. Při 
projednání úpravy vymezení je třeba, aby obec upozornila na nevhodnost 
tohoto řešení  

 

Biokoridory: 
 
 

označení charakter funkčnost šířka 
délka  charakteristika 

navrhovaná 
opatření 

Lesní   
V řešeném 
území funkční.  

min. 40 
m 

 
V řešeném 
území cca 
0,65 km.         

 
 

Rozsáhlé lesní 
porosty na 
severozápadním 
okraji řešeného 
území.  
Při obnově porostů 
podpořit přirozenou 
dřevinnou skladbu.  
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Lesní               
V řešeném 
území funkční.  

min. 40 
m 

 
V řešeném 
území 0,40 

km. 

Rozsáhlé lesní 
porosty na 
severozápadním 
okraji řešeného 
území.  
Při obnově porostů 
podpořit přirozenou 
dřevinnou skladbu.  

 

Lesní  V řešeném 
území funkční.      

min. 15 
m  

 
V řešeném 
území 0,40 

km. 

Rozsáhlé lesní 
porosty na 
severozápadním 
okraji řešeného 
území.  
Při obnově porostů 
podpořit přirozenou 
dřevinnou skladbu.  

 
Vodní      Částečně 

funkční                 
min. 40m  

 
Funkční 4,89 
km, 
k založení 
0,88 km 

Břehové porosty 
řeky Moravy, 
v zastavěném 
území zeleň zahrad. 
V nezastavěném 
území pouze 
vegetační úpravy 
toku, údržba a 
doplnění břehových 
porostů, kosení luk 
v nivě, zabránit 
výstavbě v nivě a 
skládkování do 
neudržovaných 
břehových porostů. 
V zastavěném 
území respektovat 
protipovodňová 
opatření,novou 
výsadbu podřídit 
těmto opatřením.  

Vodní  
Převážně 
nefunkční. 

min 20m 

Funkční 0,37 
km, 
k založení 
1,13 km 

Mezernaté břehové 
porosty podél 
Raškovského 
potoka a místní 
vodoteče, 
zemědělsky 
obdělávané plochy. 
Pouze vegetační 
úpravy toku, údržba 
a doplnění 
břehových porostů 
(alespoň keřové 
patro), zatravnění 
orné půdy.  

Lesní  Převážně 
funkční.  

min 15m 

Funkční 2,46 
km, 
k založení 
0,54 km 

Lesní porosty 
v západní části 
Raškova a severní 
části Komňátky, 
v menším rozsahu 
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trvalé travní 
porosty.  
Doplnit zalesnění 
v souladu 
s přirozenou 
dřevinnou skladbou. 

Lesní  Funkční.  min 15m 

Funkční 0,87 
km.  

Lesní porosty nad 
silnicí II. třídy. 
Při obnově porostů 
podpořit přirozenou 
dřevinnou skladbu. 

Vodní  
Částečně 
funkční. min 20m 

Funkční 0,90 
km, 
k založení 
0,82 km 

Břehové 
porostypodél 
Bohdíkovského 
potoka, místy 
mezernaté.  
Pouze vegetační 
úpravy toku, údržba 
a doplnění 
břehových porostů 
(alespoň keřové 
patro). 

Lesní  Funkční.  min 15m 

Funkční 0,52 
km.  

Lesní masiv 
v jihovýchodní části 
řešeného území.  
Při obnově porostů 
podpořit přirozenou 
dřevinnou skladbu. 

Lesní  Funkční.  min 15m 

Funkční 0,79 
km.  

Lesní masiv 
v jihovýchodní části 
řešeného území.  
Při obnově porostů 
podpořit přirozenou 
dřevinnou skladbu. 

Lesní  Funkční.  min 15m 

Funkční 0,56 
km.  

Lesní masiv 
v jihovýchodní části 
řešeného území.  
Při obnově porostů 
podpořit přirozenou 
dřevinnou skladbu. 

Lesní  Funkční.  min 15m 

Funkční 1,36 
km.  

Lesní masiv 
v prostoru Skleného 
vrchu.                 
Při obnově porostů 
podpořit přirozenou 
dřevinnou skladbu. 

 
Lesoluční  

Částečně 
funkční.  
 

min. 15 
m  

 
Funkční 0,53 

km, 
k založení 
0,11 km 

Lesní porosty a 
zemědělsky 
obdělávané plochv 
v jižní části 
Komňátky.  
Nefunkční část 
trvale zatravnit, 
vysadit 
stromokeřovou 
vegetaci. 
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Biocentra: 

 

označení charakter funkčnost 
výměra  charakteristika 

navrhovaná opatření 

Lesní         
V řešeném 
území funkční. 

1145ha 
(v 

řešeném 
území  
ha) 

Rozsáhlé lesní porosty 
v severní části řešeného 
území, niva a tok řeky 
Moravy. 
Při obnově porostů 
podpořit přirozenou 
dřevinnou skladbu.  

Lesoluční. Funkční.  3,30ha  

Olšina,rákosina a  nálet 
dřevin v jižní části Raškova 
Vsi, zahrnut je také tok 
řeky Moravy.  
Rákosinu, olšinu a břehové 
porosty ponechat 
přirozenému vývoji, nálet 
doplnit dřevinami –
jasanová olšina.  

 
Lesní a vodní  Funkční      6,50 ha   

Morava s břehovými 
porosty, niva, převážně 
listnatý les na navazujícím 
svahu.            
Les a břehové porosty 
ponechat přirozenému 
vývoji, eliminovat smrk, 
louku osázet dřevinami – 
jasanová olšina.  

Lesní      Funkční. 
4,60 ha  

 

Smíšený les na prudkých 
svazích nad silnicí II. třídy. 

Postupný přechod 
k acidofilním bučinám.  

Lesní      
Převážně 
nefunkční. 

6,82ha,z 
toho 4,20 

ha 
nefunkční  
 

Orná půda, trvalé travní 
porosty a břehové porosty 
řeky Moravy.  
Osázet zemědělskou půdu 
dřevinami – jasanová 
olšina, respektovat přitom 
návrh protipovodňových 
opatření.  

Lesní      Funkční.              

0,78 ha 
(pouze 

v řešeném 
území) 

 

Lesní porosty ve východní 
části řešeného území nad 
silnicí III. třídy.  
Při obnově porostů 
podpořit přirozenou 
dřevinnou skladbu.  

 

Lesní      
Částečně 
funkční. 

3,48ha,z 
toho 1,67 

ha 
nefunkční  
 

Orná půda, trvalé travní 
porosty a břehové porosty 
řeky Moravy.  
Osázet zemědělskou půdu 
dřevinami – jasanová 
olšina, respektovat přitom 
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návrh protipovodňových 
opatření.  

Lesní      Funkční.            
5,81 ha   

 

Břehové porosty řeky 
Moravy, ponechaliny a 
lesní porosty.    
Eliminovat smrk, cílový 
stav – v nivě jasanová 
olšina, na svahu 
dobohabřina. 

Lesní      Funkční.            
5,81 ha   

 

Smíšené porosty 
v jihovýchodní části 
řešeného území.                   
Eliminovat smrk a modřín, 
cílový stav – kyselé bučiny. 

Lesní      Funkční. 
4,95 ha  

 

Břehové porosty řeky 
Moravy, ponechaliny.    
Břehové porosty ponechat 
přirozenému vývoji,  cílový 
stav – v nivě jasanová 
olšina, na svahu 
dobohabřina. 

 
   Řešeným územím prochází zájmové území elektronického komunikačního zařízení 
Ministerstva obrany, které je nutné respektovat podle ustanovení §175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – jev 81. 
 V zájmovém území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu 
jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.  

 Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování 
níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona 183/2006 Sb. Na celém 
správním území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: 

 
-  výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací a silnic I., II., 
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 včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží  
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 
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      Předkládaný dokument se zabývá požadavky obsaženými v Návrhu zadání 

územního plánu Bohdíkov. Toto zadání bylo schváleno usnesením zastupitelstva Obce 
Bohdíkov č. usnesení 57písm b) ze  dne 16.12.2013. 

Požadavky uvedené v zadání jsou do územního plánu zapracovány následujícím 
způsobem:  

a)požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 
v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti 
veřejné infrastruktury 

  Zapracování požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR 2008  je uvedeno 
v kapitole 2.1 Textové části – odůvodnění územního plánu.  

  Zapracování požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Olomouckého  kraje  
je uvedeno v kapitole 2.2 Textové části – odůvodnění územního plánu.  

 Je zajištěna koordinace řešení územního plánu s územně plánovacími dokumentacemi 
sousedních obcí – viz kapitola č. 3 Textové části – odůvodnění územního plánu.  

  Jsou respektovány limity využití území vymezené v územně analytických podkladech 
ORP Šumperk. Limity jsou zakresleny v grafické příloze č. B.2.2 – Koordinační výkres.  

a.1. požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a 
prostorovéhouspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch 
 
- součástí stanovení podmínek pro využití ploch v kapitole 6. Textové části odůvodnění je 
i vymezení podmínek prostorové regulace 
- návaznost řešení na platný územní plán obce je uveden v kapitole 7.1.4 této textové 
části  
- zdůvodnění urbanistické koncepce je uvedeno v kapitole 7.2.1 této textové části, 
podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou uvedeny v kapitole č. 6 
Textové části územního plánu 
- vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch je obsahem kapitoly č. 9 Textové části – odůvodnění územního 
plánu 
- - podrobný popis vymezení zastavitelných ploch pro bydlení, výrobu a skladování, 
občanské vybavení, dopravní a technickou infrastrukturu  je uveden v kapitole č. 3 
Textové části územního plánu 
 

1. Kubíček Jan, Ing., 
Bohdíkov 69, 
Kubíčková Jana, 
Bohdíkov 69, 
Šubianková Anna, 
Bohdíkov 69, 
Gronychová Radka, 
Ing., Bohdíkov 94, 
Gronych Petr, 
Bohdíkov 94 

p.č. 873/1, 873/11, 
873/12, 873/13 a 
873/14 v k.ú. Dolní 
Bohdíkov

Vypustit návrh parkoviště a  
přístupové komunikace s obratištěm; 
vymezit území pro výstavbu 
rodinných domů. 
Stanovisko zpracovatele ÚP: 
v platném ÚP vedeno území jako 
plocha územní rezervy pro rozvoj 
obytného území; v současné době již 
území využíváno – drobné stavby; 
pozemky p.č. 873/12,13,14 nejsou 
v současné době samostatně 
komunikačně přístupné, území 
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zasaženo záplavou – zařazení jako 
stabilizované obytné plochy. 

2. Pavelková Vlasta, 
Bohdíkov 188 

p.č.1083/41 v k.ú. 
Dolní Bohdíkov 

Přístavba dílny 
Stanovisko zpracovatele ÚP: na p.č. 
1083/41 se nachází stavba stp. 236 
vedená v KN jako rodinný dům,jedná 
se tedy již o stabilizované území pro 
bydlení, dílnu v rozsahu pozemku 
1083/4 lze přistavět. 

3. Pavelková Vlasta, 
Bohdíkov 188 

p.č.1083/25 v k.ú. 
Dolní Bohdíkov 

Realizace příjezdové komunikace a 
sjezdu ze silnice ke stávající 
nemovitosti na stp. 236 čp. 369  
Stanovisko zpracovatele ÚP: 
v současné době nemovitost 
přístupná z jihu po soukromých 
pozemcích velkého počtu majitelů a 
nastávají komplikace. V návrhu bylo 
uvažováno s realizací nové 
komunikace na základě přípustnosti  
v rámci regulativů příslušné plochy. 
V době projednání návrhu bylo 
zjištěno, že předmětné území se 
nachází na půdách vyšší kvality a dle 
vyjádření orgánu ochrany půdního 
fondu nelze prokázat veřejný zájem 
při realizaci přístupové komunikace. 
Z uvedeného důvodu byla dle 
podkladů předaných investorem 
v území vymezena konkrétní 
zastavitelná plocha pro realizaci 
účelové komunikace Z39/DS3. 

4. Málková Jana, 
Bohdíkov 101      

p.č.165/1, 167/1 a 
168/4 v k.ú. Dolní 
Bohdíkov 

Realizace bydlení  
Stanovisko zpracovatele ÚP: 
pozemky se nacházejí v zastavěném 
území, oploceny, je prováděna 
hospodářská činnost – území je 
zařazeno jako stabilizované smíšené 
obytné území (p.č. 168/4) a zeleň – 
soukromá a vyhrazená (p.č. 165/1 a 
167/1)v sousedství vodoteče.   

5. Novotní Eva a Petr, 
Bohdíkov 241 

p.č. 461/1 v k.ú. 
Dolní Bohdíkov 

Realizace garáže a kůlny na dřevo.  
Stanovisko zpracovatele ÚP: 
v současné době se již pozemek 
nachází ve stabilizovaném obytném 
území venkovského charakteru.  

6. Kašparovi Daniel a 
Jana, Bohdíkov 267 

p.č. 635/2 v k.ú. 
Dolní Bohdíkov 

Realizace obytného objektu.  
Stanovisko zpracovatele ÚP: jedná 
se o proluku – ornou půdu 
v zastavěném území, plocha se 
nachází v záplavovém území,  
žadatelé již vlastní nemovitost na 
sousední parcele p.č. 635/4 stp. 
398. Pro rozšíření zázemí výše 
uvedeného obytného objektu je 
v územním plánu rozšiřována plocha 
soukromé a vyhrazené zeleně.  

7. Diviš Martin, Ing. p.č. 878/8, 878/7 a Rozvoj funkce bydlení.  
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Bohdíkov 185 878/5 v k.ú. Dolní 
Bohdíkov 

Stanovisko zpracovatele ÚP: 
v současné době již pozemky p.č. 
878/7 a 878/5 zastavěny stavbou 
rodinného domu, na  p.č. 878/8 
vymezena zastavitelná plocha 
Z31/BV.  

8. Gronych Petr, 
Bohdíkov 94 

p.č. 836/1, 836/8, 
1146 a 622 (správně 
asi 662) v k.ú. Dolní 
Bohdíkov 

Rozvoj bydlení a řemeslného 
podnikání.  
Stanovisko zpracovatele ÚP: 
v sousedství se nacházejí výrobní 
objekty, rozvoj bydlení nevhodný, 
v území vymezena zastavitelná 
plocha Z29/VD s podmíněně 
přípustným využitím vzhledem 
k tomu, že se celá nachází 
v záplavovém území. 

  
9. Maus Vítězslav, 

Bohdíkov 84 
p.č.1056/4 a 1062 
v k.ú. Dolní 
Bohdíkov 

Realizace vodní plochy a 
hospodářského zařízení.  
Stanovisko zpracovatele ÚP:  
Pozemek 1056/4 se nachází 
v záplavovém území s nejvyšším 
stupněm ohrožení, požadavku 
nevyhověno, v blízkosti navržena 
plocha pro rozvoj smíšeného 
obytného území Z32/SV (plocha se 
nachází v sousedství domu žadatele, 
z hlediska záplavy má však 
příznivější podmínky). 
Realizace vodní plochy je přípustná 
na základě regulativů. 

10. Maus Vítězslav, 
Bohdíkov 84 

p.č.1056/4 v k.ú. 
Dolní Bohdíkov 

Realizace přístřešku pro ovce a 
umístění zemědělské techniky o 
půdorysu cca 7x10m.  
Stanovisko zpracovatele ÚP: 
Pozemek se nachází v záplavovém 
území s nejvyšším stupněm 
ohrožení, požadavku nevyhověno, 
v blízkosti navržena plocha pro 
rozvoj smíšeného obytného území 
Z32/SV (plocha se nachází 
v sousedství domu žadatele, 
z hlediska záplavy má však 
příznivější podmínky). 

11.  Diviš Bedřich, 
Komňátka 53 

p.č. 603/4       v k.ú. 
Komňátka        

Vypustit zastavitelnou plochu na p.č. 
603/4, zachovat zemědělskou 
prvovýrobu.  
Stanovisko zpracovatele ÚP: 
pozemek v KN nenalezen, ve 
vlastnictví žadatele jsou v současné 
době pozemky 611/7, 611/2, 
611/10. Tyto pozemky jsou ze 
zastavitelných ploch vyjmuty. 
Poznámka - p.č. 611/10 a část 
611/7 již zastavěna.  

12. Mazák Alois, Ing., p.č. 304/13 část      Rozvoj obytné zástavby.  
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Komňátka 81 v k.ú. Komňátka        Stanovisko zpracovatele ÚP: 
v předmětném území vymezena 
zastavitelná plocha Z20a/SV a 
Z20b/ZS.  

13. Fleischer Adolf, 
Raškov 134 

p.č.200/2    v k.ú. 
Raškov Dvůr    

Rozšířit plochu bydlení.  
Stanovisko zpracovatele ÚP: Je 
vymezeno jako nová zastavitelná 
plocha Z3/BV. 

14. Gronych Stanislav, 
Raškov 70 

p.č.277/10   v k.ú. 
Raškov Ves     

Zařadit pozemek jako místní 
komunikaci – je tak již delší dobu 
užíván. 
Stanovisko zpracovatele ÚP: již 
v platném ÚP zařazen jako 
komunikace.  

15. Pavelkovi Vlasta a 
Libor, Bohdíkov 188 

p.č.309,310,311, 
739/3 a 739/1 v k.ú. 
Raškov Ves  

Realizace malé vodní elektrárny.  
Stanovisko zpracovatele ÚP: v době 
zpracování návrhu výstavba již 
povolena.  

16. Divišová Lenka, 
Raškov 58 

p.č. 254/3, 256/4č., 
256/6č., 256/1č. 
v k.ú. Raškov Ves  

Realizace jezdeckého areálu – 
venkovní kolbiště.  
Stanovisko zpracovatele ÚP: území 
se nachází v ploše smíšené obytné 
venkovské a v ploše zeleně – 
soukromé a vyhrazené. Realizace 
výše uvedeného záměru pro 
soukromé potřeby možná na základě 
regulativů těchto ploch. Poznámka: 
proběhla ústní konzultace 
s žadatelem.  

17. Hodková Petra,  
Raškov 122 

p.č. 523/2, 524/3 
v k.ú. Raškov Ves  

Rozšířit plochu bydlení.  
Stanovisko zpracovatele ÚP: území 
je zařazeno do zastavitelné plochy 
Z5/SV.  

18. Plaňava Ivan, Raškov 
5 

p.č.371/1, 371/2 
v k.ú. Raškov Ves  

Rozšířit plochu bydlení.  
Stanovisko zpracovatele ÚP: území 
je zařazeno do zastavitelné plochy 
Z8/BV.   

19. Markovský Roman, 
Raškov 91 

p.č.370/6 v k.ú. 
Raškov Ves  

Rozšířit plochu bydlení.  
Stanovisko zpracovatele ÚP: území 
je zařazeno do zastavitelné plochy 
Z8/BV.   

20. Lesy ČR, Ruda nad 
Moravou  

p.č.374/6 v k.ú. 
Raškov Ves  

Změna využití území pro bydlení.  
Stanovisko zpracovatele ÚP: je  
zařazeno do plocha smíšené obytné  
venkovské.  

21. Vrubel Pavel, Raškov 
120 

p.č.335/1 část v k.ú. 
Raškov Ves – viz 
grafická příloha 

Rozšíření zastavitelné plochy pro 
bydlení.  
Stanovisko zpracovatele ÚP: 
zastavitelná plocha je rozšířena.   

22.  Krikel František, 
Raškov 33 

Stp.124 v k.ú. 
Raškov Ves  

Změna využití stavby pro bydlení a 
řemeslnou provozovnu.  
Stanovisko zpracovatele ÚP: žadatel 
není vlastníkem stavby, vlastník 
žádá pouze pro bydlení – je 
zařazeno do plochy smíšené obytné 
venkovské. 
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23.  Pavelek Libor, 
Bohdíkov 188, 
zastoupený 
zmocněncem, 
společností MVE 
Moravia s.r.o. Brno 

p.č. 554 a 553 v k.ú. 
Raškov Dvůr  

Realizace malé vodní elektrárny.  
Stanovisko zpracovatele ÚP: území 
se nachází v ploše nadregionálního 
biocentra, na základě schválených 
Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje je toto využití 
nepřípustné.  

 
V průběhu zpracování návrhu byly doručeny ještě další požadavky občanů na úpravu 
územně plánovací dokumentace:  
 

24. Mazák Alois, 
Komňátka 81  

p.č. 200/1 a 207/8 
v k.ú. Komňátka 

Rozvoj bydlení.  
Stanovisko zpracovatele ÚP: 
pozemky se nacházejí u 
frekventované silnice II. třídy, 
v prostoru je uvažováno s úpravou 
křižovatky (odstranění dopravní 
závady). Území nevhodné pro rozvoj 
obytné funkce, na základě ústního 
jednání s žadatelem navržena 
zastavitelná plocha smíšeného území 
komerčního charakteru –Z22/SK 

25. Mazák Alois, 
Komňátka 81  

p.č. 301/6 v k.ú. 
Komňátka 

Umístění skladovacích prostor pro 
zemědělství, lesnictví a 
dřevozpracující průmysl.  
Stanovisko zpracovatele ÚP: 
uvedená funkce v tomto území již 
stabilizována.  

26. Markovský Josef, 
Raškov 91   

p.č. 279/4 v k.ú. 
Raškov Ves

Rozvoj bydlení.  
Stanovisko zpracovatele ÚP: 
uvedená parcela nenalezana. 
Žadatel kontaktován obecním 
úřadem, avšak bez reakce. V k.ú. 
Raškov Ves dohledány plochy ve 
vlastnictví žadatele, které se však 
nacházejí mimo zastavěné území 
obce a zasahují do prvků územního 
systému ekologické stability.  

27. Jílek Lukáš, Raškov 
Dvůr 

p.č. 105/2 v k.ú. 
Raškov Dvůr 

Rozšířit plochu bydlení.  
Stanovisko zpracovatele ÚP: území 
je zařazeno do zastavitelné plochy 
Z1a/BV a Z1b/ZS. 

28. Svoboda Tomáš, 
Václavkova 364/22, 
Praha 

p.č. 201/1 v k.ú. 
Raškov Dvůr 
 
 
p.č. 728/1 v k.ú. 
Komňátka 

Rozšířit plochu bydlení.  
Stanovisko zpracovatele ÚP: 
pozemek se již nachází ve 
stabilizovaném obytném území. 
Vymezit plochu rekreace – vodácký 
kemp. 
Stanovisko zpracovatele ÚP: 
pozemek se je součástí prvků 
územního systému ekologické 
stability- regionální biokoridor a 
lokální biocentrum, navrhované 
využití je pro toto území nevhodné.  
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a.2. požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na uspořádání veřejné 
infrastruktury a možnosti jejich změn 
- řešení koncepce dopravní a technické infrastruktury je popsáno v kapitole č. 4 Textové 
části územního plánu a odůvodněno pak v kapitolách 7.2-7.4 této textové části 
- z hlediska odpadového hospodářství obec v současné době provozuje sběrné místo 
v sousedství budovy obecního úřadu, s realizací sběrného dvora v dohledné době 
neuvažuje. V případě potřeby je možné tuto aktivitu umístit ve vymezených plochách pro 
výrobu a skladování 
 
- vymezení ploch veřejných prostranství je popsáno v kapitole 7.1.3 této textové části 
 
a.3 požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání nezastavěného území a na 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 
 
- zapracování požadavků je uvedeno v kapitole č. 2.2 a č.5 Textové části územního plánu 
- plochy pro fotovoltaické elektrárny a větrné elektrárny nejsou vymezovány 
- v kapitole č. 6  Textové části – územního plánu je v podmínkách využití ploch 
upřesněna u jednotlivých ploch nezastavěného území možnost umístění staveb,zařízení a 
jiných opatření podle §18 odst. 5 stavebního zákona 
- odůvodnění záboru zemědělských a lesních ploch je uvedeno v kapitole 14. Textové 
části - odůvodnění 
 
b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prověřit,  

Uvedené plochy jsou popsány v kapitole 12. Textové části územního plánu.  
 
c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,  

  Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření je uvedeno v kapitole č. 7 a 8. 
Textové části územního plánu a graficky je znázorněno v příloze A.2.4 – Výkres veřejně 
prospěšných staveb, opatření a asanací.  
                  
d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzavřením dohody o parcelaci 

 V návrhu územního plánu je obsažen jeden požadavek na zpracování územní studie – 
viz kapitola 10. Textové části územního plánu.  
 
e) případný požadavek na zpracování variant řešení,  

Variantní řešení nebylo požadováno.                                         
 
f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,  

 
  Požadavky na obsah a počet vyhotovení dokumentace byly dodrženy.  
 
g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území. 

Viz kapitola 10 Textové části – odůvodnění územního plánu.  
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        Návrhu nových zastavitelných ploch v území předcházel terénní průzkum 
zpracovatele a následný urbanistický rozbor, který prokázal velkou proměnlivost 
v intenzitě využití zastavěného území. Tato proměnlivost však odpovídá charakteristice 
plochy daného funkčního využití. V území převládají plochy bydlení – v rodinných domech 
– venkovské a plochy smíšené obytné venkovské. Z terénního průzkumu dále vyplynulo, 
že u stabilizovaných ploch nelze příliš uvažovat se zvyšováním intenzit zástavby.  
 
  
UKAZATELÉ DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE OBCE  

 

Vývoj počtu obyvatel a domů  

(údaje z ÚAP ORP Šumperk) 

Bohdíkov  1869   1900 1930 1950    
1970 

   
1980 

   
1991 

 2001 2011 

počet 
obyvatel/ 
rok   

 2414   2680  2283   1633   1577    
1516 

   
1395 

 1407 1366 

počet 
domů/rok 

272  354   408   425   377   369   410   429   445 

                  
  V posledních dvou desetiletích je počet obyvatel v obci stabilizován na počtu 
cca 1400 obyvatel.        

 

Hustota obyvatel 

- počet obyvatel na 1 km2 

h  =  1366 /26,22 ob / km2  = 52,09 ob /km 2 

   Hustota osídlení Bohdíkova  odpovídá venkovskému sídlu.  

Věková struktura obyvatelstva  

- ekonomické třídění podle zapojení do výrobního procesu 
(údaje Českého statistického úřadu k 31.12.2011) 

 

           

    

 Rok 2011     
abs. 

            212              939               216 

                           %             15,4             69,2              15,4 

   

   Průměrný věk obyvatel obce je 40,8  let.  
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   Ukazatelé věkové struktury v obci jsou poměrně příznivé, zastoupení obyvatelstva 
v poproduktivním věku je téměř shodné s obyvatelstvem  v dětském věku, pokud se 
podaří zamezit výrazné migraci obyvatelstva do jiných sídel, lze i v budoucnu uvažovat 
se stabilizovaným počtem obyvatel.   

 
:  

 
a) výpočet dle metodického pokynu 
 
Stávající počet obyvatel                                                  1366 

obyvatel 
Návrhový počet obyvatel                                                  1400 

obyvatel 
Požadavky vyplývající z demografického 
vývoje 
 (při obložnosti bytu 3 obyv./byt) 

  ( 1400-1366:4)                           8 bytů       

Požadavky vyplývající z nechtěného soužití   (542hospod.dom.–493TOB)          49bytů       
Potřeba nových bytů                                                   cca  57 

bytů 
 
b) výpočet vycházející ze statistických údajů rozvoje bytového fondu v obci   
Počet domů postavených nebo 
rekonstruovaných v letech 2001-2011        

                                                 26 domů  

Předpokládaná výstavba v letech 2016-
2026 

                                             cca   30 
domů  

 

:  
 
V území je uvažováno pouze o rozvoji bydlení v rodinných domech.  

                         
Lokalita Z1a/BV         0,31                 1 
Lokalita Z2/BV         0,18                 2 
Lokalita Z3/BV    zmenšena         0,19                 1 
Lokalita Z8/BV         0,45              2 
Lokalita Z10/BV         1,56              7 
Lokalita Z14/BV         0,25              1 
Lokalita Z15/BV         0,20              1 
Lokalita Z16/BV         1,12              6 
Lokalita Z25b/BV         0,14              1 
Lokalita Z28a/BV         0,22              1 
Lokalita Z30/BV         0,98              5 
Lokalita Z31/BV         0,22              1 
CELKEM ZA BYDLENÍ 
VENKOVSKÉ: 

        5,82            29 

  

Lokalita Z5/SV        0,76                 3 
Lokalita Z6/SV        0,24                 1 
Lokalita Z7/SV        0,44                 2 
Lokalita Z19/SV          1,44              4 
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Lokalita Z20a/SV          0,66              3 
Lokalita Z32/SV        0,42      Pouze hospodářské 

zázemí ke stávajícímu 
obytnému objektu. 

CELKEM ZA SMÍŠENÉ 
OBYTNÉ PLOCHY 

       3,96            13 

       9,78 

       Na zastavitelných plochách je možné realizovat celkem 42 bytů, což představuje 140 
% zjištěné potřeby. Důvodem vytváření převisu je obava z neochoty některých vlastníků 
k prodeji vhodných pozemků a zájem na tom, aby nebyla nadmíru navyšována cena za 
odkup zastavitelných ploch. 

Další plochy s rozdílným způsobem využití jsou rozvíjeny již jen v omezeném počtu 
lokalit:  
 

Číslo zastavitelné plochy Výměra (ha) 
Smíšené komerční území   
Z22/SK 0,36 
Z23/SK 0,35 
CELKEM: 0,71 

 
Číslo zastavitelné plochy Výměra (ha) 
Občanské vybavení   
Z4/OS 0,38 
Z24/OS 0,53 
CELKEM: 0,91 

 
Číslo zastavitelné plochy Výměra (ha) 
Technická infrastruktura   
Z38/TI 0,44 
CELKEM: 0,44 
 

Číslo zastavitelné 
plochy 

Výměra 
(ha) 

Sídelní zeleň    
Z1b/ZS 0,09 
Z2b/ZS 0,26 
Z12a,b/ZS 0,09 
Z13b/ZS 0,32 
Z20b/ZS 0,25 
Z21/ZV 0,25 
Z25a/ZS 0,28 
Z25c/ZS 0,08 
Z28b/ZS 0,22 
Z37/ZS 0,01 
CELKEM: 1,85 
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  Dle stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství č.j. KUOK/92787/2013 ze dne 29.10.2013 

  samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi   na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 
  Dle stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství č.j. KUOK/102719/2013 ze dne 29.11.2013 návrh Územního plánu  Bohdíkov 

 komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí.  

Vzhledem k tomu, že nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu 
na udržitelný rozvoj, nebylo toto stanovisko uplatněno.

 Vzhledem k tomu, že nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu 
na udržitelný rozvoj, nebylo toto stanovisko uplatněno a následně k němu nebylo třeba 
zpracovávat výše uvedené sdělení.  

 
V rámci předkládaného územního plánu nejsou vymezovány žádné záležitosti 

nadmístního významu, které by se již neobjevily v zásadách územního rozvoje, řešeny.  
 
 

 
   Kvalita zemědělské půdy je charakterizována bonitovanými půdně ekologickými 
jednotkami (BPEJ), v řešeném území se nacházejí půdy s následujícími kódy:   

 

    kód  BPEJ    třída ochrany       kód  BPEJ       třída ochrany 

     7. 29. 11              I.      7. 40. 68              V. 

     7. 29. 14              III.      7. 40. 78              V. 

     7. 29. 41              IV.      7. 40. 89              V. 
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     7. 29. 44              V.      7. 40. 99              V. 

     7. 29. 54              V.      7. 41. 67              V. 

     7. 32. 41              V.      7. 50. 11              III. 

     7. 32. 44              V.      7. 55. 00              II. 

     7. 37. 16              V.       7. 56. 00              I. 

     7. 37. 46              V.      7. 58. 00              II. 

     7. 40. 67              V.      7. 75. 41              V. 

  

     

Charakteristika ochrany půd podle tříd je následující: 
I. třída  -  bonitně nejcennější půdy v jednotlivých  klimatických regionech, převážně v 

plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze 
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s 
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu 

II. třída - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů 
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního 
fondu jde o půdy vysoce chránění, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní 
plánování také jen podmíněně zastavitelné 

III. třída -  půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, 
které je možno v územním plánování využít event. pro výstavbu 

IV. třída - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných 
klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu 

V. třída - půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, 
hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde 
o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze 
předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm 
ochrany s výjimkou ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany 
životního prostředí 

 

Podrobnější charakteristiky vyskytujících se BPEJ:   
 

** 29 **     Kambizemě modální eubazické až mezobazické, včetně slabě oglejených 
variet, na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až 
středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s převažujícími 
dobrými vláhovými poměry 

** 32 **    Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, 
propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, 
granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšších obsahem 
grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu  

**  37 **    Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rančerové a rankery 
modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně 
skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici 
středně lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách 

**  40 **    Půdy se sklonitostí vyšší než 12°; kambizemě, rendziny, pararendziny, 
rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně 
těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a 
expozici  

**  41 **    Půdy jako u HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké 
s poněkud příznivějšími vláhovými poměry  
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**  50 **  Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných 
pevných horninách (které jsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až 
středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému 
zamokření  

** 55 **    Fluvizemě psefitické,arenické stratifikované, černice arenické i pararendiny 
arenické na lehkých nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla 
písčité, výsušné  

** 56 **    Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, 
koluvizemě modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, 
středně těžké lehcí až středně těžké , zpravidla bez skeletu, vláhově 
příznivé  

** 58 **    Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, 
středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina 
vody níže 1m, vláhové poměry po odvodnění příznivé  

** 75 **    Kambizemě oglejené, kambizemě glejové, pseudogleje i gleje, půdy 
dolních částí svahů, zamokření výraznější než u HPJ 74, obtížně 
vymezitelné přechody, na deluviích hornin a svahovinách, až středně 
skeletovité 

  

 
 
 k.ú. Raškov Dvůr  
 
  Zastavěné území této místní části je realizováno na půdách vyšších tříd ochrany- I. a II. 
třída. Zpracovatel návrhu ctil zásadu, že nové zastavitelné plochy je třeba vymezovat 
v návaznosti na stávající zastavěné území, nevytvářet nové izolované lokality ve volné 
krajině, u kterých je třeba nově budovat veřejnou infrastrukturu.  
 

 – zajištění kompaktnosti zastavěného území obce, blízkost veřejné 
infrastruktury, lokalita zařazena na základě konkrétního požadavku – 
výstavba na pozemku příbuzné osoby               

 – plochy soukromé zeleně – rozšíření zázemí obytného objektu, který má být 
realizován v ploše Z1a/BV  

– proluka v zastavěném území obce, vymezena nově s cílem zajištění 
kompaktnosti zastavěného území, dobrá dostupnost veřejné infrastruktury  - 
na základě projednání návrhu zmenšena, severní část vymezena jako plocha 
soukromé zeleně  

– plocha soukromé zeleně, rozšíření zázemí obytného objektu, navrhovaného 
realizovat v ploše Z2a/BV    

                 
– začlenění menšího dosud izolovaného zastavěného území do zástavby celé místní 

části, dobrá dostupnost veřejné infrastruktury, část pozemku již zařazena jako 
zastavitelná v platném územním plánu – na základě projednání návrhu 
zmenšena 

– rozšíření již fungujícího rekreačního areálu, předpokládána je realizace 
parkoviště                                      
– návrh směrových úprav na silnici II. třídy, vychází ze studie, zpracované na 
základě zadání krajského úřadu  

 
k.ú. Raškov Ves  
 

Půdy horších kvalit se nacházejí v severní části zastavěného území Raškova Vsi, jižní 
část již realizována na půdách vyšších tříd ochrany. Rozvoj zastavěného území v severní 
části je však nereálný, v sousedství zastavěného území se nacházejí lesní porosty, 
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vymezené jako nadregionální biocentrum. Na rozdíl od vlastního Bohdíkova není 
zastavěné území téměř zasaženo záplavou řeky Moravy.  

– rozšíření zastavěného území na východním okraji této místní části, lokalita 
schválena již v platném územním plánu, dobrá dostupnost veřejné 
infrastruktury  

– rozšíření zastavěného území na východním okraji této místní části, lokalita 
schválena již v platném územním plánu, dobrá dostupnost veřejné 
infrastruktury  
 rozšíření zastavěného území na západním okraji této místní části, dobrá 
dostupnost veřejné infrastruktury, pozemek ve vlastnictví státu 

 zajištění kompaktnosti zastavěného území na jihozápadním okraji Raškova Vsi, 
dobrá dostupnost veřejné infrastruktury, zařazeno do návrhu na základě 
konkrétních požadavků vlastníků pozemků  

  návrh místní komunikace, zajištění dopravní dostupnosti lokality Z8/BV 
 rozvojová plocha schválena již v platném územním plánu, realizace zástavby 
zahájena.  

 zástavba proluky v zastavěném území, v současné době neudržovaná zahrada 
a trvalé travní porosty – na základě projednání návrhu převedena do územních 
rezerv 

využití zbytkových ploch, vzniklých při směrové úpravě silnice II. třídy 
(odstranění dopravních závad) jako zeleň soukromá 

 - návrh směrových úprav na silnici II. třídy, vychází ze studie, zpracované na 
základě zadání krajského úřadu 

 
k.ú. Komňátka      
 
Zastavěné území realizováno na horších půdách, kvalitní zemědělská půda zasahuje 
pouze do jižní části – niva toku řeky Moravy.  
 

 – úprava trasy stávající účelové komunikace – úprava napojení na silnici II. 
třídy  

 – rozvoj obytné zástavby ve střední části Komňátky, území rozvíjeno již 
v platném územním plánu, dobrá dostupnost veřejné infrastruktury 

 zkompaktnění zastavěného území ve střední části Komňátky, lokalita zařazena 
na základě požadavku vlastníka pozemku,blízkost veřejné infrastruktury 

– návrh realizace soukromé zeleně mezi výrobní a obytnou plochou         
 – proluka v zastavěném území, doplnění ploch veřejné zeleně u občanského 

vybavení v centru Komňátky 
 – zkompaktnění zastavěného území v jižní části, využití exponovaného území u 

silnice II. třídy pro komerční aktivity  
 –  rozšíření stávajícího sportovního areálu, je třeba, aby plochy na sebe funkčně 

navazovaly. Rozvoj území schválen již v platném územním plánu. 
 - návrh směrových úprav na silnici II. třídy, vychází ze studie, zpracované na 
základě zadání krajského úřadu 

 – úprava napojení dobývacích ploch,požadavek vznikl na základě směrové 
úpravy silnice II. třídy  

 
k.ú. Dolní Bohdíkov  
 
Zastavěné území Bohdíkova  je situováno v nivě řeky Moravy, na půdách s kódem 
7.55.00 a 7.58.00, které patří do II. třídy ochrany. Rozvojové plochy byly vymezovány 
tak, aby na zastavěné území navazovaly a umožňovaly tak využívat stávající veřejnou 
infrastrukturu.  
 

 rozšíření obytné zástavby v prostoru Draha, lokalita již schválena v platném 
územním plánu  - na základě projednání návrhu VYPUŠTĚNA 
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vymezení ploch zeleně soukromé podél toku Pražského potoka   na základě 
projednání návrhu VYPUŠTĚNA 

                                    
 zkompaktnění zastavěného území v daném prostoru, dobrá dostupnost veřejné 
infrastruktury, lokalita schválena v platném územním plánu 

 zkompaktnění zastavěného území v daném prostoru, dobrá dostupnost veřejné 
infrastruktury, lokalita schválena v platném územním plánu 

 zástavba proluky v zastavěném území, dobrá dostupnost veřejné 
infrastruktury, lokalita schválena v platném územním plánu 

   
– zástavba proluk v zastavěném území, dobrá dostupnost veřejné 

infrastruktury na základě projednání návrhu VYPUŠTĚNA 
 

 využití exponovaného území u silnice II. třídy pro komerční aktivity, možnost 
rozšíření stávajících ploch  

 zkompaktnění zastavěného území v daném prostoru, dobrá dostupnost 
veřejné infrastruktury 

 zkompaktnění zastavěného území v daném prostoru, dobrá dostupnost 
veřejné infrastruktury, lokalita schválena pro zástavbu již v platném územním 
plánu  

 zkompaktnění zastavěného území v daném prostoru, dobrá dostupnost 
veřejné infrastruktury, lokalita schválena pro zástavbu již v platném územním 
plánu  
 zástavba proluky v zastavěném území, rozšíření sportovního zázemí sousedící 
základní školy                                                      

 zkompaktnění zastavěného území v daném prostoru, dobrá dostupnost veřejné 
infrastruktury, lokalita schválena pro zástavbu již v platném územním plánu na 
základě projednání návrhu VYPUŠTĚNA 

 
zkompaktnění zastavěného území v daném prostoru, dobrá 

dostupnost veřejné infrastruktury  
 rozšíření stávajícího výrobního areálu, je třeba zachovat funkční návaznost na 
základě projednání návrhu VYPUŠTĚNA 

 
 oboustranné obestavění stávající místní komunikace, dobrá dostupnost 

veřejné infrastruktury, v platném územním plánu lokalita vedena jako územní 
rezerva 
dobrá dostupnost veřejné infrastruktury, lokalita schválena pro zástavbu již 
v platném územním plánu  
 - návrh směrových úprav na silnici II. třídy, vychází ze studie, zpracované na 
základě zadání krajského úřadu 

 – úpravy účelové a místní komunikace, vyvolané směrovými 
úpravami na silnici II. třídy   

 – rozšíření technické infrastruktury v sousedství čistírny odpadních vod, 
zachování funkční návaznosti   

 - návrh účelové komunikace ke stávajícímu obytnému objektu  

   Podrobnější charakteristika využití jednotlivých ploch je uvedena v textové části 
územního plánu v kapitole č. 3.2. Nároky na plochy pro jednotlivé rozvojové lokality jsou 
podle způsobu využití vyčísleny v tabulce. 

Poznámka: Přeložka silnice II. třídy je navrhována v kategorii 7,5/70. Šířka vozovky by 
tedy měla být 7,5m. Pro výpočet záborů zemědělského půdního fondu byla využita 
„Územní studie D6 - modernizace a homogenizace silnice II/369 v úseku Jindřichov - 
Bohutín, zpracovatel Urbanistické středisko Brno, 12. 2012“. V této studii byl zpřesněn 
průběh přeložky včetně zářezů, náspů a příkopů. 
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 V návrhu územního plánu jsou vymezovány následující zastavitelné plochy, které mají 
vliv na pozemky určené k plnění funkcí lesa:  

a) - plocha směrové úpravy na silnici II. třídy (řešení dopravních závad) 

 

Číslo pozemku dotčeného záborem  Výměra pozemku (ha) 

717 v k.ú. Komňátka 0,07 

687/1 v k.ú. Komnatka  0,04 

 

b) - vymezení plochy soukromé zeleně s cílem zkompaktnění hranice 
zastavěného území  

 

Číslo pozemku dotčeného záborem  Výměra pozemku (ha) 

477 v k.ú. Dolní Bohdíkov  0,01 

 

   V předkládaném územním plánu je navrhováno sedm lokalit vhodných k zalesnění 
s celkovou výměrou 2,76 ha.   

  Při realizaci konkrétní zástavby v lokalitách 
je třeba respektovat ochranné pásmo lesa, případně získat výjimku z tohoto 

ochranného pásma.  
 
  



Katastrální území                         

Z1a/BV Plochy bydlení  0,31 0,31      0,12   0,19   

Z2a/BV Plochy bydlení  0,18 0,18      0,18      

Z3/BV Plochy bydlení  0,19 0,19       0,19     

Z4/OS Plochy občanského vybavení  0,38 0,24     0,14  0,38    

Z1b/ZS Plochy soukromé zeleně  0,09 0,09         0,09  
Z2b/ZS Plochy soukromé zeleně  0,26 0,16     0,10 0,23    0,03  

 

Z33d/DS
1 

Plochy dopravní infrastruktury 0,10      0,10  0,10    
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Katastrální území                        

Z8/BV Plochy bydlení  0,45 0,05   0,27  0,13 0,45      

Z10/BV Plochy bydlení  1,56 1,35     0,21 1,56      

Z5/SV Plochy smíšené obytné       0,52      0,52    0,52   

Z6/SV Plochy smíšené obytné       0,24      0,24  0,15  0,09  0,04 

Z7/SV Plochy smíšené obytné       0,44    0,44   0,01   0,43   

Z11/SV Plochy smíšené obytné    

- převedena do ploch 
územních rezerv 

             

Z12a,b/Z
S 

0,07 0,07       0,07   

  
Z9/DS3 0,05 0,01   0,02  0,02 0,05     
Z33c/DS
1 

0,28 0,25     0,03  0,28    
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Katastrální území                  

Z13a/BV              

Z14/BV 0,25    0,17  0,08  0,20   0,05  

Z15/BV 0,20      0,20  0,07   0,13  

Z16/BV 1,12 0,77     0,35  1,12     

Z17a/BV              

Z17b/BV              

Z17c/BV              

Z17d/BV              

Z25b/BV 0,14 0,14       0,14     

Z27/BV              

Z28a/BV 0,17      0,17     0,17  

Z30/BV 0,76 0,76       0,76     

Z31/BV 0,22 0,22          0,22  

Z23/SK 0,33      0,33  0,33 

Z32/SV 0,42 0,39   0,03    0,42 

Z26/OS 0,42 0,42       0,42   
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Katastrální území                 

Číslo 
lokality 

Způsob využití plochy Celkový 
zábor ZPF 
(ha) 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany 
(ha) 

Investice 
do půdy 
(ha) 

orná 
půda 

chmelnice vinice zahrady ovocné 
sady 

trvalé 
travní 
porosty 

  I.   II.   III.    IV.     V.  

Z13b/ZS Plochy soukromé zeleně - 
vypuštěna 

             

Z25a/ZS Plochy soukromé zeleně  0,28 0,27     0,01  0,28     

Z25c/ZS Plochy soukromé zeleně  0,08 0,08       0,08     

Z28b/ZS Plochy soukromé zeleně  0,21 0,21          0,21  

Plochy soukromé zeleně celkem: 0,57 0,56     0,01  0,36   0,21  

Z29/VD Plochy výroba a skladování - 
vypuštěna 

             

Plochy výroba a skladování celkem:  0             

Z38a,b/TI Plochy technické infrastruktury 0,44 0,44       0,44     

Plochy technické infrastruktury celkem: 0,44 0,44       0,44     

Z33a/DS1 Plochy dopravní infrastruktury 0,86 0,82   0,02  0,02  0,86     

Z34/DS3 Plochy dopravní infrastruktury 0,03 0,03       0,03     

Z35/DS3 Plochy dopravní infrastruktury 0,04 0,02     0,02  0,04     

Z39/DS3 Plochy dopravní infrastruktury 0,08 0,08       0,08     

Plochy dopravní infrastruktury 
celkem: 

1,01 0,95   0,02  0,04  1,01     

K1f/NL Plochy lesní  0,31      0,31     0,31 0,28 

K1g/NL Plochy lesní  0,06      0,06     0,06  

K1h/NL Plochy lesní - vypuštěna              

Plochy lesní celkem: 0,61      0,61     0,61 0,28 

ZÁBORY ZPF ZA K.Ú. CELKEM:             6,42 4,65   0,22  1,55  5,27   1,15 0,28 
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Z19/BV 1,44 1,44          1,44 

Z20a/S
V 

0,66 0,66          0,66 

Z22/SK 0,36      0,36     0,36 

Z20b/Z
S 

0,21 0,18     0,03     0,21  

  

Z24/OS 0,16    0,16    0,16   

  
Z21/ZV 0,24 0,24          0,24  

  

Z18/DS
3 

0,01    0,01    0,01     

Z33b/DS
1 

0,15      0,15  0,15     

  

K1a/NL 0,85      0,85     0,85  

K1b/NL 0,25      0,25    0,08 0,17  
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Katastrální území                 

K1c/NL 0,32 0,01     0,31 0,13    0,19  
K1d/NL 0,54      0,54 0,54      

K1e/NL 0,43 0,43        0,32  0,11  

 

 

Souhrn záborů za celé správní území obce Bohdíkov 

 

  

 



 

, č.j.66631  ze dne 28.6.2016, podatel Bc. Jiří Václavek, Zábřežská 385, 
Hanušovice  
Znění  námitky : 
Jako vlastník pozemků p.č. 330, 331, 360/1 a 357 k.ú. Raškov Dvůr, druh pozemku 
orná, požaduji zařazení pozemků do zastavitelných ploch z důvodu rozšíření rodinné 
farmy a výstavby budovy pro zemědělskou činnost. Rodinná farma se zabývá chovem 
koní plemene Českomoravský belgický kůň jako jediná na Moravě. 

Odůvodnění  : 
Předmětný záměr by měl být realizován rozšířením rozvojových 

 (SV), jak byl prezentováno na veřejném projednání a viz 
navazující Územní plán Hanušovice. V projednávaném územním plánu jsou pro uvedenou 
funkci vymezeny nové zastavitelné plochy v rozsahu 3,96 ha, což odpovídá stávající 
potřebě obce Bohdíkov. Na základě vyjádření orgánu ochrany ZPF ke společnému jednání 
byly rozvojové plochy redukovány, vzhledem k tomu, že tento orgán došel k závěru, že 
není dostatečné opodstatněné odůvodnění rozsahu zastavitelných ploch. 
Dále jsou uvedené pozemky součástí vymezeného nadregionálního biocentra NRBC 
Raškov – viz Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZUR OK) a Územně 
analytické podklady ORP Šumperk. Rozšiřování zastavitelných ploch v prvcích územního 
systému ekologické stability je v rozporu s cílovým stavem, ke kterému je třeba v těchto 
územích směřovat. Dle  ZUR OK lze všechny zásahy do vymezených ploch prvků ÚSES 
provádět  pouze na  základě  ekologického  vyhodnocení.  
Přes uvedené pozemky je dále vymezen koridor územní rezervy pro vodovodní přivaděč 
Hanušovice – Moravičany, který je převzat ze ZUR OK. Při prosazování zásad je třeba 
zajistit, aby nebyla dále ztěžována možnost využití předmětné plochy pro plánovanou 
výstavbu. 

 
, č.j.66957  ze dne 28.6.2016, podatel Ing. Michal Suchý, Bohdíkov 36, 

Bohdíkov  
Znění  námitky : 
Jako vlastník pozemků p.č. 504/5, 590/21 a 1247/3 k.ú. Dolní Bohdíkov, které jsou 
navrženy v návrhu Územního plánu Bohdíkov jako plocha K1h/NL, způsob využití, plochy 
lesní, požaduje ponechání pozemků jako plocha travnatá a pastviny. 

Odůvodnění : 
Pozemky budou zařazeny do ploch smíšených nezastavěného území (NSpz). Dle 
terénního průzkumu provedeného zpracovatelem vyplynulo, že výše uvedené parcely 
jsou v současné době již cca ze 2/3 pokryty vysokou zelení, což neodpovídá jejich 
zařazení dle KN (katastru nemovitostí). V územním plánu byla dána možnost uvést tuto 
skutečnost do souladu. Uvedený záměr nebyl zařazen jako veřejně prospěšné opatření, 
takže skutečně by záleželo jen na vůli vlastníka, zda jej bude nebo nebude realizovat 
 

, č.j.67568, ze dne 29.6.2016, podatel Radek Gronych, Komňátka 19, 
Bohdíkov 
Znění  námitky : 
Jako vlastník pozemku p.č.762 k.ú.Komňátka, druh pozemku ostatní plocha, způsob 
využití ostatní komunikace, nesouhlasím do zařazení do místních komunikací. Z celé 
komunikace lze s obtížemi užívat cca 40bm a v zimním období je téměř nesjízdná. 
Komunikace je po menších úpravách široká asi 2,5 m, její povrch je dusaná hlína a 
vzhledem k její šířce se na ní nedá otáčet.  

Odůvodnění :
Pozemek byl zařazen jako plocha „Dopravní infrastruktura – silniční – místní a účelové 
komunikace“. Nově bude veden jako plocha  s rozdílným způsobem využití „Plochy 



 

smíšené obytné venkovské (SV). Z pohledu územního plánování se na využití 
předmětného území nic nemění, v přípustném využití plochy SV  je uvedena možnost 
existence  „související dopravní infrastruktury“
 

, č.j.68050, ze dne 30.6.2016, podatel Eduard Šimek a Ing. Petra Šimková,  
Bohdíkov 225 
Znění  námitky : 
Jako vlastníci pozemku p.č.443 k.ú.Dolní Bohdíkov vznášíme námitku proti zařazení 
pozemku do plochy lesní a požadujeme ponechání jako trvalý travní porost. 

Odůvodnění :
V územním plánu nejsou vymezovány plochy s rozdílným způsobem využití dle názvů 
kultur užívaných v KN – tzn.není zde plocha „trvalé travní porosty“.  Většinou je území 
s tímto využitím uváděno jako „Plocha smíšená nezastavěného území“. Vzhledem k tomu, 
že uvedený pozemek je z pohledu územního plánování velmi malého rozsahu (201 m2), 
nebyla pro něj vymezována vlastní funkční plocha, ale byl zařazen do sousedního 
komplexu „Plochy lesní“. Neznamená to ale, že budou vlastníci nuceni k jeho zalesnění (i 
když dle terénního průzkumu tam již jistá náletová zeleň je).  V přípustném využití 
„Plochy lesní“ je uvedena možnost „související trvalé travní porosty“, kterou lze na tento 
pozemek uplatnit.  
 

, č.j.68079, ze dne 30.6.2016, podatel Ing. Alois Mazák, Komňátka 81, 
Bohdíkov 
Znění  námitky : 

a) Požadujeme uvedení současného stavu výkresové dokumentace se skutečností. 
Jedná se o příjezdovou komunikaci pro nemovitosti na č.p.14 a 81 v Komňátce. 
V návrhu ÚP je příjezdová komunikace k uvedeným nemovitostem vedena po 
pozemku p.č.765 k.ú.Komňátka, která ve skutečnosti ve své části neexistuje. Ve 
skutečnosti je příjezdová komunikace k uvedeným nemovitostem vedena 
odbočením z místní komunikace p.č.754 k.ú. Komňátka a dále přes pozemky 
p.č.54 a 41/1 k.ú. Komňátka  k uvedeným nemovitostem. 

Odůvodnění : 
Stávající vymezení ploch zůstane zachováno; podatelem popisované nové komunikační 
napojení (zpevněné plochy) prochází přes soukromé pozemky (zahrady) třetích vlastníků, 
kteří s tímto využitím nesouhlasí a věc je dle sdělení obce předmětem sporu. 
Naopak pozemek p.č. 765 je ve vlastnictví obce a je veden  v katastru nemovitostí jako 
ostatní komunikace.  V územním plánu je zakreslena jako dopravní infrastruktura v délce 
cca 174 m, z toho je 50 m nezpevněných. Obec má zájem na tom, uvedený pozemek pro 
dopravní funkci zachovat (náhradní řešení v případě negativního soudního jednání). 
V případě, že nové komunikační napojení bude potvrzeno, nebude v rozporu s územním 
plánem, dle regulativů předmětné plochy (Plocha smíšená obytná – venkovská) je 
přípustná realizace související dopravní infrastruktury.  
 
Znění námitky : 

b) Žádáme uvést do současného stavu skutečnost u pozemku p.č. 577/5 
k.ú.Komňátka, kde v KN je veden jako lesní pozemek a  na pozemku se les 
skutečně nachází.  

Odůvodnění : 
Pozemek p.č. 577/5  o výměře 0,13 ha  bude přeřazen z  „Plochy doprovodné zeleně“ do 
„Plochy lesní“. 
Souhlasné stanovisko zaslali dne 19.7.2016 pod č.j. KUOK 74232/2016 Krajský úřad 
Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování a 
dne 14.7.2016 pod č.j.KUOK 72584/2016 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor 
dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, nikdo jiný žádné 
stanovisko neuplatnil.  



 

   
Žádné připomínky po veřejném projednání návrhu Územního plánu Bohdíkov nebyly 
podány.  
 
 
 

 
Proti Územnímu plánu Bohdíkov, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze 

podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění). 

 
 

 Petr Vokurka                                                                 Ing. Luděk Hatoň               
místostarosta obce             starosta obce 


