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1. Vymezení  zastavěného úze mí 
    Zastavěné území bylo v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu vymezeno na základě aktualizovaných katastrálních map 
v měřítku 1 : 2 000. Zastavěné území bylo vymezeno podle stavu uvedenému na 
katastrálních mapách k 30.9. 2009. 

    Zastavěné území je vyznačeno ve výkresech: 

• Základní členění území 

• Hlavní výkres 

 

2. Koncepc e rozvoje úze mí, ochr any a rozvoje  
    Koncepce rozvoje území vychází ze schválených celostátních a krajských dokumentací 
a zohledňuje i dokumentace zpracované na regionální úrovni a vychází z dosavadního 
charakteru zástavby. 

    Koncepce rozvoje území je zaměřena na: 

• vytvoření dostatečných ploch pro rozvoj bydlení a rekreace jako nosných funkcí 
využití území; 

• na vytvoření územních předpokladů pro rozvoj drobné výroby a živnostenského 
podnikání; 

• na vytvoření podmínek pro zajištění nezbytné technické infrastruktury a dopravní 
obsluhy. 

    Ochrana a rozvoj hodnot území je v návrhu územního plánu zajišťována: 

• vymezením územního systému ekologické stability; 

• vymezením ploch sídelní zeleně v rámci zastavěného území; 

• respektováním vybraných ploch jako nezastavitelných v zastavěném území; 

• návrhem na změnu druhu pozemku ve prospěch lesa; 

• respektováním pozemků určených k plnění funkce lesa a jeho ochranného 
pásma. 

    Rozvojové plochy jsou navrhovány na lokalitách přiléhajících k hranicím zastavěného 
území. Jejich uspořádání je řešeno v souladu s požadavky formulovanými příslušnými 
orgány. Návrh zástavby respektuje údolní polohu obce, nevytváří rozsáhlé monotónní lokality 
zástavby, připouští roztroušenou zástavbu. Půdorys obce je doplněn návrhy na drobné vodní 
plochy. 
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3. Urbanistick á konce pce včetně vymezení zast avitelných 
ploch, pl och p řestavby a systému sí delní zel eně 

Urbanistická konc epce 

    Urbanistická koncepce rozvoje obce vychází z polohy oce a dosavadního způsobu 
zastavění a je založena na následujících zásadách: 

• orientace rozvojových ploch do zastavěného území definovaného na základě 
stanovení intravilánu z roku 1966. Do hranic zastavěného území je situováno 
80 % rozlohy rozvojových ploch pro bydlení a rekreaci; 

• dodržování rozvolněného způsobu zástavby daného údolní polohou obce 
a morfologií okolního terénu; 

• umožnění restrukturalizace bývalého zemědělského areálu na jiné výrobní formy 
využití, které však jsou svými účinky slučitelné s okolní bytovou a rekreační 
zástavbou tzn., že nepřekračují hygienické standardy pro bytovou a rekreační 
zástavbu. 

Občanská vybavenos t a sport 

    Rejchartice mají pouze nejnutnější základní občanskou vybavenost. Zrušení školy 
umožnilo soustředit ubytovací služby a obchod do jednoho objektu. 

    Možnost rozvoje služeb občanské vybavenosti je zajištěna vymezením rozvojové plochy 
RP17 pro komerční zařízení malá a střední v návaznosti na nové obytné plochy a budoucí 
malý lyžařský areál. 

    Sportovní plochy jsou v obci řešeny formou dvou malých hřišť nenavazující na sebe. Větší 
plochy pro hřiště se v návrhu územního plánu nenavrhují. Pro zimní sporty je navrhováno 
zřízení vleku a sjezdové trati v západním sektoru horní části obce. 

Rekreace 

    V návaznosti na rozvojové záměry formulované v dokumentech celostátních a Krajských 
je navržen rozvoj rekreační funkce. 

    Pro další možnosti výstavby rekreačních domků (výjimečně chat) jsou navrženy plochy 
v bočním údolí na severovýchodním okraji zastavěného území. 

    Jedná se o rozvojové plochy RP14, RP15, RP16 

Podnikatelské  aktiv ity 

    Pro drobnou výrobní, opravárenskou činnost je navržena rozvojová plocha RP19. Plocha 
je rozdělena trasou vtl plynovodu a jeho ochranným pásmem a tudíž umožňuje pouze 
malovýrobní formu využití. 

Systém sídelní  zeleně 

    Systém sídlení zeleně je tvořen dvěma prvky a to: 

- soukromými zahradami, které jsou spolu s velkými parcelami u rodinných 
domků a bývalých zemědělských usedlostí. Tato soukromá zeleň působí 
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příznivě na celkový ráz obce, ale není veřejně přístupná a územní plán ji bere 
pouze na vědomí; 

- veřejně přístupnými plochami zeleně v zastavěném území, které lze organicky 
zapojit do obecného užívání občany i turisty. V územním plánu jsou 
v zastavěném území navrženy tyto plochy: 

ZV1. Malá parková plocha na soutoku Rejchartického potoka a jeho levobřežního přítoku 
u místní silnice k chatám. 

ZV2. Parková plocha na jižním okraji navrhované plochy pro bydlení v severní části obce 
s místním názvem Kameňák. 

ZV3. Parková plocha po obou březích Rejchartického potoka za obecním úřadem. 

ZV4. Parková úprava se sportovní plochou na pravém břehu Rejchartického potoka proti 
kostelu. 

ZV5. Parková úprava se sportovní plochou na levém břehu Rejchartického potoka v jižní 
části obce pod Prostředním vrchem. 

    Při realizaci parkových úprav bude využita stávající vzrostlá zeleň, vhodně doplněná 
okrasnými dřevinami, mobiliářem a drobnými architektonickými prvky. Parkové úpravy musí 
být provedeny na základě odborných projektů. 

Veřejná p rostranství 

    Veřejná prostranství jsou významné plochy pro plnění funkce centra obce, nebo jiné její 
části. Dosavadní způsob zástavby a terénní reliéf nedal možnost vytvořit větší plochy 
veřejných prostranství v centru obce. Jedná se většinou o zbytkové plochy většinou zeleně 
kolem komunikací či jiných veřejných staveb, nebo křižovatek s místními komunikacemi 
a autobusových zastávek. Tyto plochy považuje územní plán za stabilizované. Zástupně 
mohou dílčím způsobem plnit také funkci veřejných prostranství ploch navržené pro 
parkovou úpravu zeleně v zastavěném území obce. 

    Nově je jako plocha veřejného prostranství navržena plocha RP18, která může sloužit pro 
různé funkce odstavných, manipulačních ploch a odpočinkových ploch pro turisty, pro 
rekreanty v soukromých objektech a různé sportovní akce a také jako informační místo. 

 

Plochy p řestavby a asa nací 

    Plochy přestavby a asanace se týkají především bývalého areálu zemědělské živočišné 
výroby (VZ), která již v současné době probíhá. Špatný technický stav objektů a z toho 
vyplývající potřeba asanace je zohledněna a je tudíž navržena přestavba zabezpečující jiný 
druh funkčního využití. 

Volná krajina  

    Plochy navrhované jako rozvojové jsou z 60% umístěny do zastavěného území a jen 
z menší části vybočují ze zastavěného území a to ještě pro realizaci vodních ploch a zařízení 
technické infrastruktury. 
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    Pouze na okrajích zastavěného území tj. na severu a na jihu jsou navrženy obtížně 
obhospodařovatelné plochy zemědělské půdy k zalesnění. (NL 1 – NL 6). Volná krajina je 
územním plánem respektována. Připouští se pouze umisťování podle § 18 odst. 5 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

 

    Výčet rozvojových ploch, zastavitelných ploch, ploch přestavby a asanací podává 
následující tabulka. Zásady a regulace využití těchto ploch jsou formulován v kapitole 6 
„Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
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Přehled rozv ojový ch ploch, zastav itelný ch ploch a plo ch p řestav by 
 

Rozvojov é plochy Funk ční vy užití 
Výměra 

v ha Poznámka  

 
REJCHARTICE 

 
Plochy pro výstavbu  rodinných  domů: 

   

RP 1 -  plocha v údolí bezejmenného přítoku  
             Rejchartického potoka 

  vypuštěn z návrhu, v důsledku 
provedené úpravy místní 

komunikace 
RP 2 -  Kameňák SV - plochy smíšené obytné - venkovské 1,44 - 
RP 3 -  Kameňák - jih SV - plochy smíšené obytné - venkovské 0,62 v zastavěném území 
RP 4 -  Prostřední vrch - jih BV - bydlení v rodinných domcích - venkovské 0,70 v zastavěném území 
RP 5 -  Střed obce SV - plochy smíšené obytné  - venkovské 0,03 v zastavěném území 
RP 6 - Střed obce SV - plochy smíšené obytné - venkovské 1,08 v zastavěném území 
RP 7 - Střed obce - východ SV - plochy smíšené obytné - venkovské 0,36 v zastavěném území 
RP 8 - Střed obce - jih SV - plochy smíšené obytné - venkovské 0,28 v zastavěném území 
RP 9 - Střed obce - sever BV - bydlení v rodinných domcích - venkovské 0,29 v zastavěném území 
RP10 - Střed obce - severovýchod SV - plochy smíšené obytné  - venkovské 0,58 v zastavěném území 

RP11 - Střed obce severozápad BV - bydlení v rodinných domcích - venkovské 0,29 - 
RP12 - Střed obce - sever BV - bydlení v rodinných domcích - venkovské 0,14 v zastavěném území 
RP13 - Jihovýchodní okraj obce BV - bydlení v rodinných domcích - venkovské 0,18 v zastavěném území 
 
Plochy pro rekr eační zástavbu  

   

RP14 - Údolí bezejmenného potoka,  
             severovýchodní okraj obce 

RI - plochy staveb pro rodinnou rekreaci 0,90 v zastavěném území 

RP15 - Údolí bezejmenného potoka,  
             severovýchodní okraj obce 

RI - plochy staveb pro rodinnou rekreaci 0,48 v zastavěném území 30 % 

RP16 - Údolí bezejmenného potoka,  
             severovýchodní okraj obce 

RI - plochy staveb pro rodinnou rekreaci 0,44 v zastavěném území 
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Rozvojov é plochy Funk ční vy užití 
Výměra 

v ha Poznámka  

 
Plochy ob čanského  vybave ní 

   

RP17 - Lokalita Kameňák OM - komerční zařízení malá a střední 
 

0,21 - 

 OX - občanské vybavení se specifickým vy- 
          užitím 

3,82 - 

 
Plochy techn ické infras truktury  

 
           

  

TV/H3 - Čistírna odpadních vod TV - čistírna odpadních vod 0,13 - 
TV/H5 - Vodojem TV - vodojem včetně ochranného pásma 0,13 - 
 
Plochy výroby  a sklado vání  

   

RP19 - Jižní okraj zastavěného území VD - výroba a skladování, drobná a řemeslná 
         výroba 

0,93 - 

 
Plochy ve řejných p rostranství 

 
 

 
 

 

RP18 - Veřejné prostranství, lokalita severo- 
              východní okraj obce 

PV - veřejná prostranství se specifickým vy- 
         užitím 

0,17 v zastavěném území 

 
Plochy systému  sídelní zelen ě 

   

ZV1 -  Plocha na soutoku Rejchartického 
           potoka a levobřežního přítoku 

ZV - veřejná zeleň na veřejných prostranstvích 
         parkově upravená 

0,12 v zastavěném území 

ZV2 -  Plocha na jižním okraji plochy pro bydlení 
           Kameňák 

ZV - veřejná zeleň na veřejných prostranstvích 
         parkově upravená 

0,23 - 

ZV3 -  Plocha za obecním úřadem po obou stra- 
           nách Rejchartického potoka 

ZV - veřejná zeleň na veřejných prostranstvích 
         parkově upravená 

0,47 v zastavěném území 

ZV4 -  Plocha proti kostelu ZV - veřejná zeleň na veřejných prostranstvích 
         parkově upravená 

0,35 v zastavěném území 

ZV5 – Plocha na levém břehu Rejchartického  
           potoka 

ZV - veřejná zeleň na veřejných prostranstvích 
         parkově upravená 

0,51 v zastavěném území 
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Rozvojov é plochy Funk ční vy užití 
Výměra 

v ha Poznámka  

 
Plochy vodn í a vodoho spodá řské 

   

VV1 - Vodní plocha na severovýchodním okraji 
           obce v údolí levobřežního přítoku Rej – 
           chartického potoka 

VV - vodní nádrž 0,06 - 

VV2 - Vodní plocha na levobřežním průtoku 
           Rejchartického potoka v jihovýchodní 
           oblasti katastru 

VV - vodní nádrž 0,64 - 

VV3 - Vodní plocha v zastavěném území VV - vodní nádrž 0,06 v zastavěném území 
 
Plochy lesní  

   
 

NL1 - Severozápadní okraj obce NL1 - plochy návrh zalesnění 0,23 - 
NL2 - Severozápadní okraj obce NL2 - plochy návrh zalesnění 0,48 - 
NL3 - Severozápadní okraj obce NL3 - plochy návrh zalesnění 0,14 - 
NL4 - Severozápadní okraj obce NL4 - plochy návrh zalesnění 0,16 - 
NL5 - Jižní okraj katastrálního území NL5 - plochy návrh zalesnění 1,81 - 
NL6 - Jižní okraj katastrálního území NL6 - plochy návrh zalesnění 0,12 - 

 

Plochy přestavby a asanací 
VZ – areál zemědělské živočišné výroby                  VZ – přestavba pro výrobu                                
         na severním okraji obce                                    a skladování, manipulační prostory, garáže                                       
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4. Koncepc e veřejné infrastr uktur y a dalšího ob čanské ho 
vyba vení včetně podmí nek pr o jejich u mis ťování 

Dopravní infras truktura  

Zásady koncepce dopravy 

• vnitřní dopravní osou území zůstane i do výhledu silnice III/44640 Rapotín – 
Rejchartice – Kopřivná. Doplňující bude síť místních komunikací a účelových 
komunikací; 

• komunikační napojení a zpřístupnění navrhovaných ploch pro bydlení, rekreaci, 
sport a drobné podnikání budou zajišťovat z části stávající síť místních, případně 
účelových komunikací, v lokalitě v severozápadní části zastavěného územní obce 
budou realizovány nové přístupové komunikace; 

• veřejnou obsluhu území bude i ve výhledu zajišťovat doprava autobusová; 

• stávající i výhledové nároky na parkování a garážování vozidel trvale žijících 
obyvatel budou řešeny na vlastních pozemcích mimo veřejné komunikace 
a plochy; 

• nároky na garážování, parkování a stání vozidel u nově navrhované obytné 
a rekreační zástavby, drobného podnikání, ubytovacích a stravovacích zařízení 
budou řešeny v převážném rozsahu na vlastních pozemcích v rámci vlastních 
pozemků, areálů či objektů; 

• nároky dopravy v klidu vázané na navrhovaný lyžařský areál v Rejcharticích 
budou zajištěny na parkovištích v blízkosti areálu a částečně na ploše 
navrhované občanské vybavenosti; 

• pro pěší turistiku jsou již vyznačeny pěší trasy vázané na systém značených 
turistických tras širšího prostoru Jeseníků, pro rozvoj cykloturistiky jsou navrženy 
další cyklotrasy. 

 

Vodní hospod ářství 

    Obec nemá vybudováno žádné vodohospodářské zařízení obsluhující celou obec. Pro 
zásobování pitnou vodou jsou v současné době zřízeny pouze tři dílčí vodovody se 
soukromými zdroji pitné vody. Tato zařízení obsluhují severní, střední a částečně jižní část 
obce. Pro tyto zdroje jsou v územním plánu navrženy hranice prameniště, ve kterých je 
nezbytné chránit zdroje před znečištěním. Návrh územního plánu obsahuje zásadní řešení tj. 
zřízení veřejného vodovodu pro celou obec Rejchartice. Zdrojem tohoto vodovodu bude 
centrální zdroj vody místního charakteru. V ÚP je vyznačeno prameniště i vodojem. 

    Likvidace splaškových vod je navržena řešit vybudováním splaškové kanalizace 
zakončené čistírnou odpadních vod. Na základě hydrotechnického výpočtu je navrhováno 
vybudovat čistírnu odpadních vod o kapacitě na 230 EO. 
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    Odvádění dešťových vod není specificky řešeno a předpokládá se , že bude probíhat 
využitím současných zařízení tj. rigoly u komunikací, dešťové kanalizace do místní vodoteče. 

 

Energetika a spo je 

Elektrická energie 

    Řešené území je dostatečně vybaveno sítěmi vysokého napětí. Pro rozvoj obce nejsou 
navrhovány nové přivaděče. Zvýšenou potřebu elektrické energie se navrhuje řešit zvýšením 
kapacity transformačních strojů v současných trafostanicích. 

    V úrovni NN se počítá s důslednou kabelizací ve všech navržených lokalitách včetně 
odběratelských přípojek. 

Teplo 

    Katastrem obce prochází dálkový vtl plynovod zemního plynu DN 200. V severní části 
katastru je osazena též katodová ochrana potrubí, která je nedílnou součástí plynovodu. 
Přes výhodu blízkého potrubí není obec plynofikovaná a ani se v dohledné době s ní 
neuvažuje, neboť ekonomické a cenové podmínky nepodpořily zájem o toto medium. 

    Obytná zástavba je převážně vytápěna dřevem. Technické a územní předpoklady pro 
přechod na vytápění elektrickou energií jsou návrhem vytvořeny. 

 

Odpadové hospodá řství  

    Problematika odpadového hospodářství je řešena na základě obecně závazné vyhlášky 
č. 1 z roku 2005. Při nakládání s komunálním odpadem tj. shromažďováním a tříděním se 
využívají sběrné nádoby a kontejnery, které se vyvážejí na řízenou skládku Rapotín. 

 

5. Koncepc e uspořádání kr ajin y 
    V řešeném území se ve volné krajině výrazně uplatňují dvě zóny, které ji charakterizují 
jako volnou krajinu s převažujícím produkčním charakterem. 

   Jedná se o zemědělskou zónu travních porostů luk, pastvin a ornou půdu a o zónu lesního 
hospodářství. 

    Obě zóny se vzájemně prolínají a představují více než 90% rozlohy katastru. Vzájemným 
prolnutím menších lesních celků s trvalými porosty vytvářejí v celku pozitivní krajinný ráz. 
V důsledku toho je tvořena ostatní vysoká zeleň nelesní pouze vegetačními doprovody 
komunikací a účelových cest a protierozních mezí. 

    Ve volné krajině v krajině s převažujícím produkčním charakterem zemědělským 
a lesnickým (plochy NO, NZ a NL), které slouží pro hospodaření nebo k aktivitám 
souvisejících s hospodařením jsou vymezeny následující podmínky. 
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Hlavní využití: 

• činnosti a zařízení, které souvisí se zemědělskou výrobou a lesní produkcí, 

• krajinná zeleň zvyšující ekologickou stabilitu, hodnoty krajinného rázu, zeleň 
půdoochrannou, hygienickou, estetickou apod., 

• protierozní opatření. 

Podmínečně přípustné využití: 

• změny využití v rámci zemědělského a lesního hospodaření, pokud nedojde 
ke změně krajinného rázu,  

• výstavba objektů obsluhy území (jednotlivé stavby pro vykonávání zemědělské, 
nebo lesnické činnosti) a dopravní a technické obsluhy,  

• stavby pozemních komunikací, liniové stavby, stavby technického vybavení 
a úpravy vodních toků,  

• činnosti a stavby související s ochranou přírody a ochranou před přívalovými dešti 
a povodněmi, 

• regulovaná pastva skotu podmíněna ochrannou pramenišť, mokřadů a drobných 
vodních toků před devastací včetně jejich oplocení. 

Nepřípustné: 

• činnosti, zařízení a jakákoliv výstavba s výjimkou staveb uvedených v § 18 odst. 5 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

Územní systém eko logické stabil ity  

    Územní plán vymezuje návrhy ploch lokálního ÚSES a přebírá vymezení ochranné zóny 
nadregionálního biokoridoru č. 91 Raškov – Velké Losiny, která částečně zasahuje do 
katastrálního území obce. Dále přebírá vymezení regionálního biokoridoru RK 837, který 
zasahuje do území asi 750 m dlouhým úsekem (dle ZÚR Olomouckého kraje). 

    V rámci ÚSES jsou specifikovány následující možnosti využití: 

Hlavní využití: 

• biocentra a biokoridory místního systému ekologické stability, 

• přípustné využití doplňování skladebných částí ÚSES všech úrovní, s dodržením 
druhové skladby dle cílového společenstva, v druhové skladbě používat výhradně 
domácí dřeviny,  

•  interakční prvky jako jedné ze skladebných částí ÚSES na lokální úrovni. 

Podmíněně přípustné 

• liniové stavby technické infrastruktury a dopravní infrastruktury, pokud je nelze 
řešit jiným způsobem, nebo za mimořádných nákladů. 

Nepřípustné využití:  

• změny kultur pozemků, které by vedly ke změnám za kultury s nižším stupněm 
ekologické stability), 

• intenzivní hospodaření na těchto plochách,  
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• umisťování staveb (kromě liniových staveb), 

• pozemkové úpravy, těžba nerostů, 

• odhazování různých druhů odpadů a vytváření „divokých“ skládek, 

• jiné narušování ekologicko – stabilizační funkce těchto ploch. 
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Navrhovaná vy mezená lokální bioce ntra  

Vysvětlivky: LBC – lokální biocentrum; číslování: 1 – 4 pořadové číslo v rámci k.ú. obce; čísla v závorce – průběžné číslování v rámci celého správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk 

č. katastrální ú zemí  typ BC výměra ha 
∑/na k.ú.  funk čnost sou časný stav  cílový stav  

1 
(168) 

Rejchartice u 
Šumperka 

LBC 3,55 částečně funkční smrčina s modřínem a břízou lesní porost  

2 
(169) 

Rejchartice u 
Šumperka 

LBC 3,85 částečně funkční smrčina s modřínem, bukem a 
břízou 

lesní porost  

3 
(367) 

Rejchartice u 
Šumperka 

LBC 5,75  funkční smíšený les (buk, habr, lípa, 
smrk, modřín) 

lesní porost  

4 
(368) 

Rejchartice u 
Šumperka, Osikov 

LBC 6,45/6,42 částečně funkční smrčina, jasanina s olší na svahu, 
malá část olšina 

lesní porost 

 
 

Navrhované vy mezené lokální biokor idory  a regionáln í biokoridor  
Vysvětlivky: LBK – lokální biokoridor; číslování: 1 – 8 pořadové číslo v rámci k.ú. obce; čísla v závorce – průběžné číslování v rámci celého správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Šumperk; RBK – region ální biokorid or (dle ZÚ R Olomouckého k raje) 

č. katastrální ú zemí typ BK  výměra ha 
∑/na k.ú.  funk čnost sou časný stav  cílový stav  

1 
(134) 

Rejchartice u 
Šumperka, Kopřivná 

LBK 2,45/1,70 částečně funkční smrčina místy s bukem, klenem a 
břízou, louka 

lesní porost 

2 
(135) 

Rejchartice u 
Šumperka 

LBK 0,90/0,30 částečně funkční smrčina místy s bukem, 
modřínem a břízou 

lesní porost 

4 
(266) 

Rejchartice u 
Šumperka 

LBK 1,90 z větší části nefunkční mez s klenem, jasanem, břízou, 
louky 

lesní porost 

5 
(267) 

Rejchartice u 
Šumperka 

LBK 1,60/1,45 částečně funkční smíšený les (buk, smrk, modřín 
jedle), louka 

lužní les 

6 
(268) 

Rejchartice u 
Šumperka, Osikov 

LBK 1,64/1,25 částečně funkční smrčina s modřínem lesní porost 

7 
(269) 

Rejchartice u 
Šumperka, Osikov 

LBK 1,50/0,45 částečně funkční smíšený les (bříza, smrk, klen, 
buk) 

lesní porost 

8 
(270) 

Rejchartice u 
Šumperka, Kopřivná 

LBK ?//3,20 částečně funkční smrčina s modřínem, louky, meze 
s klenem a břízou 

lesní porost 

837 Rechartice, Velké 
Losiny, Rapotín 

RBK ?/3,00 funkční lesní porost lesní porost 
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6. Stanovení podmíne k pr o využití ploc h s roz dílným  
způsobem využití 
Plochy  smíšené oby tné  

SV – plochy  smíšené oby tné – venkov ské 

Hlavní využití: 

• bydlení v rodinných domech venkovského typu, zemědělských usedlostech 
s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad, včetně hospodářských objektů, 

• objekty pro občanskou vybavenost (živnostenské provozy lokálního významu), 
maloobchodní, stravovací a ubytovací služby, malá zahradnictví a květinářství, stavby 
a zařízení pro kulturu zdravotnictví, sociální a církevní účely, 

Přípustné využití: 

• místní komunikace,  

• nezbytná technická infrastruktura, 

• parkoviště pro osobní automobily, autobusové zastávky, 

• garáže,  

• veřejná prostranství, plochy veřejné zeleně parky, dětská hřiště, 

• nezbytná technická vybavenost, 

• chov zvířat s kapacitou do 15 velkých dobytčích jednotek, objekty pro chov drobného 
hospodářského zvířectva, 

• drobná architektura včetně zahradních bazénů. 

Podmíněně přípustné využití: 

• stavby pro drobné řemeslné podnikání, které nesnižuje kvalitu obytného prostředí, 
pohodu bydlení, je slučitelné s hygienickými normami pro bydlení, 

• rekreační využití stávajících objektů i nezastavěných ploch, stavby pro rodinou 
rekreaci. 

Nepřípustné využití: 

• veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 
uvedené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na 
stavby, 

• veškeré další stavby, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím, 

• jakékoliv stavby podél břehů vodotečí ve vzdálenosti do 6 m od břehové čáry po obou 
stranách vodoteče, 

Podmínky prostorového uspořádání rozvojových ploch RP 2 , RP 3, RP 4, RP 5, RP 6, RP 7, 
RP 8, RP 9, RP 10: 

• rodinné domy maximálně dvoupodlažní s obytným podkrovím, stavby nebudou 
převyšovat průměrnou hladinu zástavby v obci, 

• podíl zpevněných a zastavěných ploch max. 40 %, 
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• umístění staveb na rozvojové ploše RP 4 je možné pouze se souhlasem orgánů 
státní správy lesů; 

• stavební objekty na plochách RP 6 a RP 8 musí být umístěny minimálně 60 metrů od 
hřbitova. 

 

Plochy  bydlení  

BV – plochy  bydlení v rodinný ch domech – venkov ské 

Hlavní využití: 

• bydlení v rodinných domcích venkovského typu, 

• místní komunikace,  

• veřejná prostranství, veřejná zeleň, parky. 

Přípustné využití: 

• garáže, 

• nezbytná technická vybavenost, 

• parkoviště pro osobní automobily, autobusové zastávky, 

• maloobchodní, stravovací a ubytovací služby, 

• drobná architektura včetně zahradních bazénů, dětská hřiště, 

Podmíněně přípustné využití: 

• stavby pro drobné živnostenské podnikání, které nesnižuje kvalitu obytného 
prostředí, pohodu bydlení na vymezené ploše, je slučitelné s bydlením a slouží 
zejména příslušné lokalitě, 

• stavby pro rodinnou rekreaci, 

• řadové a bytové domy. 

Nepřípustné využití: 

• veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 
uvedené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
na stavby, 

• veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro 
výrobu a sklady náročné na dopravní obsluhu, centra dopravních služeb. 

Podmínky prostorového uspořádání rozvojových lokali RP 11, RP 12, RP 13: 

• maximální výška zástavby dvě nadzemní podlaží + obytné podkroví, 

• podíl zpevněných a zastavěných ploch max. 40 %, 

• stavební objekty musí být umístěny minimálně 20 metrů od hranice lesa. 
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Plochy  výroby  a skladování  

VZ – výroba a skladov ání – zemědělská vý roba (býv alý areál na severním okraji ob ce) 

Hlavní využití: 

• zemědělská výroba, manipulační plocha,  

• drobné výrobní a skladovací haly,  

• odstavné parkoviště, garáže. 

Přípustné využití: 

• objekty pro chov hospodářských zvířat s kapacitou  omezenou do 50 velkých 
dobytčích jednotek umístěných na vymezené ploše tak, aby svými negativními účinky 
(zápach, doprava) nepřekročil hygienické standardy pro obytné plochy, 

• skladování, výroba, obchod, občanská vybavenost a služby, 

• vnitřní zeleň a terénní úpravy, 

• obslužné komunikace, 

• nezbytná technická vybavenost. 

Podmíněně přípustné využití: 

• asanace hospodářských objektů a výstavba nových objektů pro služby a drobné 
podnikání v činnostech, které nemají negativní dopad na smíšené obytné plochy 
v okolí. 

Nepřípustné využití: 

• veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 
uvedené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
na stavby, 

• skladování hořlavin, výbušnin, nebezpečných látek a odpadů z výrobní, komerční 
i domovní sféry. 

Podmínky prostorového uspořádání pro novou výstavbu: 

• objekty se sedlovou střechou, 

• přípustná výška hřebenu hospodářských staveb 7 m. 

 

VD – výroba a skladov ání – drobná  a řemeslná vý roba – RP19 

Hlavní využití: 

• drobné a skladovací haly, odstavné parkoviště. 

Přípustné využití: 

• obslužné komunikace, 

• zeleň, 

• nezbytná technická vybavenost. 

Podmíněně přípustné využití: 

• sběrný dvůr pro odpadové hospodářství 
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Nepřípustné využití: 

• skladování hořlavin, výbušnin, jedovatých a jinak nebezpečných látek, 

• výrobní zařízení, které svými účinky světelnými, hlukovými, vibračními a pachovými 
překračuje hygienické standardy. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

• objekty se sedlovou střechou, 

• maximální navrhovaná výška hřebenu 7 m, 

• umístění objektů minimálně 25 metrů od hranice lesa. 

 

Plochy  občanského  vybav ení 

OS –občanské  vybavení – plochy  pro sport 

Hlavní využití: 

•  hřiště pro různé druhy sportu. 

Přípustné využití: 

• zpevněné plochy pro hřiště „malých“ sportů a trénink, 

• kabiny, sociální zařízení, 

• klubovny, občerstvení, 

• přístupové komunikace, parkoviště, 

• nezbytná technická infrastruktura, 

• zeleň. 

Podmíněně přípustné využití: 

• pohotovostní ubytování. 

 

Nepřípustné využití: 

• jakákoliv jiná investiční činnost s výjimkou protierozních a ochranných 
protipovodňových opatření, souvisejících s navrhovaným využitím plochy. 

 

OX – občanské vy bavení se specifický m využitím 

Hlavní využití: 

• sjezdovka, navrhovaný lyžařský vlek. 

Přípustné využití: 

• technická infrastruktura, 

• jiná obchodní vybavenost, 

• parková úprava okolí, 

• obchodní a skladovací objekty, 
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• manipulační plochy, 

• komunikace, 

• ochranná a izolační zeleň, 

• parkovací plochy, 

Nepřípustné využití: 

• veškeré stavby, které by znemožnily hlavní využití plochy,  

• výrobní činnosti s rušivým vlivem na okolní obytné území, 

• stavby bez návaznosti na lyžařský areál. 

 

OM – komer ční zařízení malá a st řední 

Hlavní využití: 

• obslužné a stravovací zařízení ve vazbě na lyžařský vlek, 

• ubytovací zařízení. 

Přípustné využití: 

• jiná obchodní vybavenost, 

• parková úprava okolí, 

• obchodní a skladovací objekty, 

• manipulační plochy, 

• komunikace, nezbytná technická infrastruktura, 

• ochranná a izolační zeleň, 

• parkovací plochy, 

Podmíněně přípustné využití: 

• společné využití pro bydlení a ubytovací služby. 

Nepřípustné využití: 

• veškeré stavby, stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
překračují limity uvedené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích na stavby. 

 

OV – veřejná infrastruktura  

Hlavní využití: 

• obecní úřad, 

• hasičská zbrojnice, 

• obecní dům. 

Přípustné využití: 

• komerční zařízení občanské vybavenosti, 
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• parkové úpravy okolí, 

• garáže, odstavná stání, 

• manipulační plochy, 

• ochranná a izolační zeleň. 

Podmíněně přípustné využití: 

• sklady, drobná řemeslná výroba, 

• využití objektů pro administrativu, 

• využití objektů pro bydlení a ubytování turistů. 

Nepřípustné využití: 

• veškeré stavby, stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
překračují limity uvedené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích na stavby. 

Prostorové uspořádání: 

• přizpůsobit případnou přestavbu objektů architektonickému výrazu a výšce okolních 
staveb v centrální části obce. 

 

OH – hřbitov  s kostele m 

Hlavní využití: 

• prostor pietního a náboženského významu pro ukládání ostatků zesnulých občanů, 

• památkově chráněný areál hřbitova s objektem kostela sv. Michala včetně 
obvodových zdí. 

Přípustné využití: 

• zeleň parkového charakteru, 

• provozní objekty pro hřbitov (obřadní síň, technická zařízení), 

• umísťování pomníků a hrobek, 

• umísťování drobné architektury, soch, 

• nezbytná technická infrastruktura. 

Nepřípustné využití: 

• všechny činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a přípustným využitím území 
hřbitova. 

 

Plochy  rekreace  

RI – rekreace  plochy  staveb pro rodinou  rekre aci 

Hlavní využití: 

• rekreační chalupy (mimo plochy RP 14, RP 15, RP 16), 

• rekreační chaty (mimo plochy RP 14, RP 15, RP 16), 
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• stavby pro rodinnou rekreaci. 

Přípustné využití: 

• parkoviště pro osobní automobily, garáže, 

• zeleň, 

• nezbytná technická vybavenost, 

• místní komunikace, 

• drobná zahradní architektura včetně zahradních bazénů. 

Podmíněně přípustné využití: 

• veřejná prostranství 

• veřejná tábořiště 

• občanská vybavenost, například stravovací, sociální zařízení, obchodní zařízení, 
přístřešky, úschovny a půjčovny sportovních potřeb aj. 

Nepřípustné využití: 

• veškeré stavby, stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
překračují limity uvedené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích na stavby. 

 

RI – rekreace  plochy  staveb pro rodinou  rekre aci RP14, RP15, RP16 

Hlavní využití: 

• plochy staveb pro rodinnou rekreaci. 

Přípustné využití: 

• garáže pro potřeby obyvatel rozvojové plochy, 

• bazén, 

• nezbytná technická vybavenost. 

Podmíněně přípustné využití: 

• výstavba rodinného domu venkovského typu; 

• malé a okolí nerušící objekty hospodářského zázemí, 

• drobné objekty pro chov domácích zvířat, malé chlévy, kůlny apod., 

• živnostenské aktivity lokálního významu. 

Nepřípustné využití: 

• veškeré stavby, stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
překračují limity uvedené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích na stavby. 

Podmínky prostorového uspořádání rozvojové plochy RP 14: 

• část na okraji plochy, na které probíhá trasa lokálního biokoridoru je nezastavitelná. 
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Plochy  systému sídelní zelen ě 

ZO – zeleň ochranná  a izola ční a se spec ifický m vy užitím 

Hlavní využití: 

• stromová a keřová společenstva. 

Přípustné využití: 

• nezbytná dopravní a technická infrastruktura, 

• parkoviště osobních aut, 

• místní komunikace. 

Podmíněně přípustné využití: 

• stavby a opatření na ochranu zastavěného území proti povodním, 

• zeleň proti větrné erozi, 

• vodní plochy. 

Nepřípustné využití: 

• jakékoliv stavby s výjimkou uvedených staveb. 

 

ZV – zeleň na veřejný ch prostranstvích (veřejná parkov á zeleň) 

Hlavní využití: 

• parkově upravená plocha. 

 

Přípustné využití: 

• výsadba stromů a keřů, 

• manipulační plochy a komunikace, 

• ochranná a izolační zeleň, 

• nezbytná technická infrastruktura, 

• drobné stavby sloužící potřebám údržby zeleně. 

Podmíněně přípustné využití: 

• parkovací plochy, cyklostezky, 

• plochy pro malá dětská hřiště, 

• vodní plochy, 

• plochy pro aktivní fyzický odpočinek s jednoduchým vybavením , 

• lavičky, přístřešky, orientační tabule, odpočívadla. 

Nepřípustné využití: 

• jakákoliv jiná investiční činnost. 
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Plochy  veřejný ch prostranství  

PV – veřejná prostrans tví a rozv ojov á plocha RP 18 

Hlavní využití: 

• prostory obce s možností setkávání obyvatel. 

• uliční zeleň, vegetační doprovody komunikací a vodotečí v zastavěném území 

Přípustné využití: 

• parkové úpravy plochy, květinová výzdoba, lavičky, 

• zřízení autobusové zastávky s čekárnou, 

• komunikace, technická infrastruktura, parkoviště, 

• informační tabule. 

Podmíněně přípustné využití: 

• drobné architektonické prvky (sochy, pomníky, fontány aj.) s omezeným přístupem 
k silnici, 

• park, 

• plochu RP 18 lze podmíněně využívat pro přístřešky, úschovny kol, sezónní 
občerstvovací služby, parkoviště, travnatá veřejná hřiště. 

Nepřípustné využití: 

• jakékoliv jiné využití. 

Podmínky prostorového uspořádání rozvojové plochy RP 18: 

• na ploše je situována katodová ochrana vtl plynovodu, zástavbu limituje ochranné 
pásmo 20 m. 

 

Plochy  technické infra struktury  

TV – čistírna odpadn ích v od 

Hlavní využití: 

• čistírna odpadních vod s oplocením, 

• přístupová komunikace a technická infrastruktura. 

Přípustné využití: 

• ozelenění plochy keřovou a stromovou zelení. 

Podmíněně přípustné: 

• kalové hospodářství. 

Nepřípustné využití: 

• jakékoliv jiné stavby. 
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TV – vodojem na p itnou vo du 

Hlavní využití: 

• vodojem. 

Přípustné využití: 

• zeleň, 

• přístupová komunikace, 

• oplocení. 

Nepřípustné využití: 

• Jakékoliv stavby a činnosti, které znemožňují hlavní využití. 

 

Plochy  vodní a vo dohospo dářské  

VV – vodní plochy  

Hlavní využití: 

• vodní plochy, 

• chov vodních živočichů. 

Přípustné využití: 

• stavby a zařízení pro napojení a obsluhu vodní plochy, 

• drobné stavby související s chovem ryb u chovných rybníků, 

• výsadba stromů a keřů v okolí, 

• ochranná a izolační zeleň, 

• dělení větších ploch krajinou zelení a vytváření opatření omezující přívalové vody, 

• plochy pro aktivní fyzický odpočinek s jednoduchým vybavením (hrazdy, lavičky, 
přístřešky, orientační tabule v okolí). 

Podmíněně přípustné využití: 

• sportovní rybolov, 

• drobné stavby pro prodej a občerstvení. 

Nepřípustné využití: 

• jakékoliv další stavby, 

• jakákoliv jiná investiční činnost. 

 

VM – mok řady 

Hlavní využití: 

• mokřad a prameniště, 

• rostlinná společenstva, která vzhledem ke své hodnotě mohou být registrována jako 
významný krajinný prvek. 
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Přípustné činnosti: 

• činnosti, které neohrozí význam hlavního využití 

• sečení travinobylinných porostů s odstraněním biomasy, 

• likvidace invazních druhů, 

• revitalizace malých vodních toků, 

• udržování stávajícího vodního stavu a retence. 

Podmínečně přípustné činnosti: 

• regulovaná pastva domácího zvířectva. 

Nepřípustné činnosti: 

• likvidace travinobylinných společenstev, 

• změny vodního režimu, 

• odvodňování, 

• výstavba objektů, komunikací apod., 

• zalesňování, 

• změny v hospodaření, 

• změny druhů pozemků, 

• terénní úpravy, narušování povrchu, 

• odkládání odpadů. 

 

Plochy  zemědělské  

ON – orná p ůda 

Hlavní využití: 

• orná půda pro obdělávání obvyklým způsobem. 

Přípustné využití: 

• stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v § 18 odst. 5 – Stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb., 

• pěší, cyklistické a účelové komunikace, 

• vyhlídková místa, rozhledny, 

• prvky drobné architektury (křížky, pomníky, informační tabule, turistické značky), 

• vodní plochy, 

• územní systém ekologické stability, 

• oplocení vinic, chmelnic, sadů; oplocení, obor, ploch pro farmový chov zvěře a chov 
zvěře v zajetí v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 

• vegetační doprovody silnic, místních a účelových komunikací. 
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Podmíněně přípustné využití: 

• změna kultury ve prospěch lesa, 

• dočasné oplocení lesních školek, školek okrasných dřevin, školek ovocných stromů 
a plantáže vánočních stromků, 

• dělení větších ploch krajinou zelení a vytváření opatření omezující přívalové vody, 

• stavby pozemních komunikací, liniové stavby technické infrastruktury a úpravy 
vodních toků. 

 

NZ – plochy  zemědělské – trva lý travní porost 

Hlavní využití: 

• louky a pastviny pro obdělávání obvyklým způsobem. 

Přípustné využití: 

• stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v § 18 odst. 5 – Stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb., 

• oplocení vinic, chmelnic, sadů; oplocení, obor, ploch pro farmový chov zvěře a chov 
zvěře v zajetí v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 

• pěší, cyklistické a účelové komunikace, 

• vegetační doprovody silnic a účelových komunikací, 

• vyhlídková místa, rozhledny, 

• prvky drobné architektury (křížky, pomníky, informační tabule, turistické značky), 

• vodní plochy, 

• protierozní opatření, 

• územní systém ekologické stability. 

Podmíněně přípustné využití: 

• změna kultury ve prospěch lesa, dělení větších ploch krajinou zelení a vytváření 
opatření omezující přívalové vody, 

• dočasné oplocení lesních školek, školek okrasných dřevin, školek ovocných stromů a 
plantáže vánočních stromků, 

• stavby pozemních komunikací, liniové stavby a úpravy vodních toků.  

Nepřípustné využití: 

• změny kultury trvale zatravněných ploch na plochy orné půdy, 

• výstavba objektů pro rodinnou rekreaci. 

 

NX - plochy  zemědělské se spec ifický m využitím (zahrady , sady ) 

Hlavní využití: 

• ovocné stromy, 
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• stromová a keřová společenstva. 

Přípustné využití: 

• výsadba stromů a keřů, 

• oplocení vinic, chmelnic, sadů; oplocení, obor, ploch pro farmový chov zvěře a chov 
zvěře v zajetí v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 

• manipulační plochy a komunikace, 

• nezbytná technická infrastruktura. 

Podmíněně přípustné využití: 

• dočasné oplocení lesních školek, školek okrasných dřevin, školek ovocných stromů a 
plantáže vánočních stromků, 

• stavby sloužící potřebám obhospodařování těchto ploch. 

Nepřípustné využití: 

• jakákoliv jiná investiční činnost. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

• respektovat stávající založení sadů. 

 

Plochy  lesní  

NL – poze mky  lesní 

Hlavní využití: 

• pozemky plnící funkci lesa. 

Přípustné využití: 

• účelové komunikace, pěší a cyklistické stezky, 

• technická infrastruktura pro stavby spojené s obhospodařováním lesa, 

• územní systém ekologické stability, 

• vodní plochy, 

• oplocenky, krmelce, přístřešky proti dešti, lavičky a informační tabule, 

• oplocení vinic, chmelnic, sadů; oplocení, obor, ploch pro farmový chov zvěře a chov 
zvěře v zajetí v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 

• prvky drobné architektury (křížky, pomníky, informační tabule, turistické značky), 

• protierozní opatření, 

• vodní plochy, 

Podmíněně přípustné využití: 

• dočasné oplocení lesních školek, školek okrasných dřevin, školek ovocných stromů a 
plantáže vánočních stromků, 

• cyklistické stezky; 

• liniové stavby dopravy a technické infrastruktury. 
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Nepřípustné využití: 

• ostatní činnosti a stavby. 

 

Smíšené ne zastavěné území  

NV – zeleň vysoká mimolesní 

Hlavní využití: 

• krajinná zeleň. 

Přípustné využití: 

• doplňování a posilování přírodních složek, 

• pěší, cyklistické a účelové komunikace, 

• přístřešky, odpočívadla, 

• stavby a zařízení pro lesnickou činnost, 

• oplocení vinic, chmelnic, sadů; oplocení, obor, ploch pro farmový chov zvěře a chov 
zvěře v zajetí v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 

• vodní plochy. 

Podmíněně přípustné využití: 

• dočasné oplocení lesních školek, školek okrasných dřevin, školek ovocných stromů a 
plantáže vánočních stromků, 

• stavby pro udržování této zeleně, 

• technická infrastruktura. 

Nepřípustné využití: 

• jakákoliv jiná investiční činnost. 

 

Ploch p řírodní  

NP – Plochy  na který ch jsou vy mezeny  prvky územního systému ekologické  stability 

Přípustné: 

• činnosti vytvářející a podporující ekostabilizační funkci systému ÚSES, 

• doplňování skladebných částí ÚSES, s dodržením druhové skladby dle cílového 
společenstva, v druhové skladbě používat výhradně domácí dřeviny,  

• tvorba interakčních prvků jako jedné ze skladebných částí ÚSES na lokální úrovni. 

Podmíněně přípustné: 

• úprava toků a nádrží, 

• křížení s liniovými stavbami dopravní a technické infrastruktury. 

Nepřípustné:  

• aktivity, které by vedly ke změně kultur pozemků (nelze měnit kultury s vyšším 
stupněm ekologické stability za kultury s nižším stupněm ekologické stability), 
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• intenzivní hospodaření na těchto plochách,  

• umisťování staveb (kromě liniových staveb), 

• odvodňování, 

• pozemkové úpravy, těžba nerostů, 

• vytváření „divokých“ skládek, 

• jiné narušování ekologicko - stabilizační funkce těchto ploch. 

 

Plochy  doprav ní infrastruktury  

DS – Plochy  doprav ní infrastruktury  sil niční 

Hlavní využití: 

• krajské silnice, 

• místní a účelové komunikace, 

• komunikace pro pěší, 

• cyklostezky, 

• veřejné odstavné a parkovací plochy, 

• zastávky autobusů a točny. 

Přípustné využití: 

• doprovodná zeleň, 

• odpočívadla pro motoristy, 

• liniové stavby sítí technického vybavení. 

Podmíněně přípustné využití: 

• informační tabule, 

Nepřípustné využití: 

• všechny stavby, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném nebo podmíněném 
využití. 

 

7. Vymezení  veřejně prosp ěšných s taveb, veřejně 
prosp ěšnýc h opatření a asanacím, pr o které lz e práva 
k poze mkům a stavbám vyv lastnit 
    Všechny navrhované veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 
jsou situovány v katastrální mapě 1 : 2 880, ale v dokumentaci jsou pro přehlednost a vazbu 
na hlavní výkres vytištěny ve zmenšeném měřítku 1 . 5 000. dotčené parcely jsou vyznačeny 
v následujícím přehledu: 
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Veřejně prosp ěšné sta vby 

Označení Název 
Dotčené parcely,  
číslo katas trální  

Doprav ní stavby 

D1 Místní komunikace k současné 
zástavbě 345/1  

D2 Místní komunikace k rozvojové 
ploše RP2 na obytné plochy 
Kameňák 

318/1, 335, 337, 340/1, 421/2, 423/2, 1505/4 

D3 Místní komunikace uvnitř RP3 
Kameňák – obytné plochy 

 
337, 340/1 
 
 

D4 
Místní komunikace uvnitř RP3 
Kameňák – obytné plochy 

335, 337, 340/1 
 

D5 Místní komunikace k rozvojové 
ploše RP6 „Střed obce“ 

39, 41, 207, 208/2, 219/5, 219/6, 219/7, 219/8,  
219/9, 221/2, 340/1, 1460, 1461 
 

D6 Parkoviště u hřbitova 93, 1458 
 

D7 Parkoviště u sportovní plochy 1072 
 

D8 Parkoviště u sportovní plochy - jih 1180/1, 1180/2, 1180/3, 1514/2 
 

D9 Chodník jednostranný podél 
silnice III/44640 

1466, 1505/1, 1639 
 

Energetické stavby  

E1 přeložka vedení 22kV na RP2 6/1,1120 337,340/1 
E2 nová trafostanice u plochy RP2 340/1 

Vodohosp odářské stavby  – zásobov ání vodou 

V1 
zdroj vody 302 

V2 vodojem 302,349/1 
V3 Vodovodní řady pro zásobování 

pitnou vodou zastavěného území 
a rozvojových ploch 

302, 345/3, 347/1, 347/2, 347/4, 1469/5 
 

V4 Vodovodní řady pro zásobování 
pitnou vodou zastavěného území 
a rozvojových ploch 

345/3, 416, 436, 443, 517/6, 1475/1, 1475/2, 1475/3, 
1475/6, 1505/4 
 

V5 Vodovodní řady pro zásobování 
pitnou vodou zastavěného území 
a rozvojových ploch 

345/1, 345/3, 346/3, 1475/1 

V6 Vodovodní řady pro zásobování 
pitnou vodou zastavěného území 
a rozvojových ploch 

337,345/1 

V7 Vodovodní řady pro zásobování 
pitnou vodou zastavěného území 
a rozvojových ploch 

340/1, 340/2, 346/3 

V8 Vodovodní řady pro zásobování 
pitnou vodou zastavěného území 
a rozvojových ploch 

334/2, 335, 337,340/1, 1505/1, 1539 

V9 Vodovodní řady pro zásobování 318/1, 333/1, 335 
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Označení Název 
Dotčené parcely,  
číslo katas trální  

pitnou vodou zastavěného území 
a rozvojových ploch 

V10 Vodovodní řady pro zásobování 
pitnou vodou zastavěného území 
a rozvojových ploch 

1505/1 

V11 Vodovodní řady pro zásobování 
pitnou vodou zastavěného území 
a rozvojových ploch 

1505/1 

V12 Vodovodní řady pro zásobování 
pitnou vodou zastavěného území 
a rozvojových ploch 

325/3, 815, 1463, 1505/1 
 

V13 Vodovodní řady pro zásobování 
pitnou vodou zastavěného území 
a rozvojových ploch 

1456, 1505/1, 1539 
 

V14 Vodovodní řady pro zásobování 
pitnou vodou zastavěného území 
a rozvojových ploch 

902, 1505/1, 1507/3, 1508 
 

V15 Vodovodní řady pro zásobování 
pitnou vodou zastavěného území 
a rozvojových ploch 

903/3, 1003/1, 1507/3, 1507/4 
 

V16 Vodovodní řady pro zásobování 
pitnou vodou zastavěného území 
a rozvojových ploch 

39, 207, 208/2, 219/6, 219/8, 219/9, 221/2, 1456, 
1460, 1461  

V17 Vodovodní řady pro zásobování 
pitnou vodou zastavěného území 
a rozvojových ploch 

1003/1, 1064/1, 1064/3, 1509 
 

V18 Vodovodní řady pro zásobování 
pitnou vodou zastavěného území 
a rozvojových ploch 

1180/3, 1456, 1507/1, 1514/1, 1536, 1539 

V19 Vodovodní řady pro zásobování 
pitnou vodou zastavěného území 
a rozvojových ploch 

1456 

V20 Vodovodní řady pro zásobování 
pitnou vodou zastavěného území 
a rozvojových ploch 

1456 

V21 Vodovodní řady pro zásobování 
pitnou vodou zastavěného území 
a rozvojových ploch 

1342/2, 1245/3, 1343/1, 1343/2, 1456,  
1527/9,1533/1, 1535/2, 1630 

V22 Vodovodní řady pro zásobování 
pitnou vodou zastavěného území 
a rozvojových ploch 

1527/9 

V23 Vodovodní řady pro zásobování 
pitnou vodou zastavěného území 
a rozvojových ploch 
 

1456 

Kanaliza ční řady pro odv edení a likvidaci sp laškový ch vod  

K1 Čistírna odpadních vod 10/1 
K2 Kanalizační řady pro odvedení 

splaškových vod ze zastavěného 
území a rozvojových ploch 

10/1, 1245/3, 1424, 1456,1630 

K3 Kanalizační řady pro odvedení 
splaškových vod ze zastavěného 
území a rozvojových ploch 

1072, 1075, 1243/1, 1244, 1245/1, 1245/2, 1462, 
1534, 1536, 1630 
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Označení Název 
Dotčené parcely,  
číslo katas trální  

K4 Kanalizační řady pro odvedení 
splaškových vod ze zastavěného 
území a rozvojových ploch 

1246/1, 1343/1, 1527/9, 1533/1, 1630 
 

K5 Kanalizační řady pro odvedení 
splaškových vod ze zastavěného 
území a rozvojových ploch 

997, 1003/1, 1609 

K6 Kanalizační řady pro odvedení 
splaškových vod ze zastavěného 
území a rozvojových ploch 

39, 41, 203, 207, 208/2, 219/6, 219/8, 221/2,  
908, 1456, 1460, 1461, 1462 

K7 Kanalizační řady pro odvedení 
splaškových vod ze zastavěného 
území a rozvojových ploch 

908, 910/1, 992/1, 992/3, 1505/1, 1538, 1539 
 

K8 Kanalizační řady pro odvedení 
splaškových vod ze zastavěného 
území a rozvojových ploch 

912, 997, 1085, 1462, 1539 
 

K9 Kanalizační řady pro odvedení 
splaškových vod ze zastavěného 
území a rozvojových ploch 

902, 1505/1, 1507/3, 1508 
 

K10 Kanalizační řady pro odvedení 
splaškových vod ze zastavěného 
území a rozvojových ploch 

1505/1 

K11 Kanalizační řady pro odvedení 
splaškových vod ze zastavěného 
území a rozvojových ploch 

318/1, 318/2, 321/2, 327/1, 333/1, 340/1, 1464,  
1505/1 

K12 Kanalizační řady pro odvedení 
splaškových vod ze zastavěného 
území a rozvojových ploch 

334/2, 335, 337, 340/1, 427, 1505/1, 1539 

K13 Kanalizační řady pro odvedení 
splaškových vod ze zastavěného 
území a rozvojových ploch 

1505/1 

K14 Kanalizační řady pro odvedení 
splaškových vod ze zastavěného 
území a rozvojových ploch 

1505/1 

K15 Kanalizační řady pro odvedení 
splaškových vod ze zastavěného 
území a rozvojových ploch 

114/1, 434, 1475/2, 1505/1, 1539 

K16 Kanalizační řady pro odvedení 
splaškových vod ze zastavěného 
území a rozvojových ploch 

681, 741, 1475/3, 1475/6, 1495/1, 1539 

K17 Kanalizační řady pro odvedení 
splaškových vod ze zastavěného 
území a rozvojových ploch 

104, 345/1, 346/3, 421/2, 423/2, 424/1, 434,  
1505/4 

K18 Kanalizační řady pro odvedení 
splaškových vod ze zastavěného 
území a rozvojových ploch 

421/2, 423/2, 1476 
 

Veřejně prosp ěšná opa tření 

Označení Název Dotčené parcely,  
číslo katas trální  

Územní systém ekologické stability 
LBK4 Rejchartice - střed 1171, 1214/1, 1218, 1221, 1263, 1274, 1287/3,  

1290/1, 1290/2, 1307, 1521/3 
LBK5 Rejchartice - jihovýchod 1256/1, 1263, 1363, 1366/1, 1366/2, 1367, 1413,  

1429,1442,1445/1,1445/2,1445/3,1445/4,1521/3, 
1522/2, 1527/2, 1529, 1530, 1531 

LBK7 Rejchartice - severozápad 117, 136, 137, 138, 141/1, 164, 1455 
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Označení Název 
Dotčené parcely,  
číslo katas trální  

LBK8 Rejchartice - sever 456, 462, 464, 466, 468/2, 469, 495/1, 495/2,  

495/3,496/1,497/1,498,512/1,514,682/4,688, 

688/1,688/3,694/1,697/1,697/3,697/4,710,719/1,719/2

,764, 765, 755, 774, 848, 1475/4, 1475/5, 1479/1, 

1481, 1530 

 

  

 

8. Vymezení  dalších veřejně prosp ěšných s taveb a veřejně 
prosp ěšnýc h opatření, pro kt eré lze uplatnit p ředkupní 
právo 
 

Označení Název Dotčené parcely,  
číslo katas trální  

Veřejná zeleň, parkové úpravy 
ZV1 Parkové plochy – soutok 

Rejchartického potoka 
434, 436, 1475/¨2 

ZV2 Parkové plochy Kameňák – jižně 
RP2 
 

340/1 

ZV3 Parkové plochy u Rejchartického 
potoka, oba břehy ve středu obce 

906/1, 908, 910/1, 912, 992/3 

ZV4 Parkové plochy kolem hřiště 1072 
ZV5  20, 1180/1, 1180/2, 1180/3 

Veřejná prostranství 
PX 1 Veřejné prostranství severovýchod 

obce 
557 

 
 

Vymezení ploch asana čních úprav  

    Část areálu bývalého kravína v severní části obce a úprava plochy pro jiné přípustné 
funkce. 

 



 32

9. Údaje o po čtu list ů územního plá nu a po čtu výkr esů 
k němu připojené gra fické části 
 
 
Územní plán 

    Textová část územního plánu obsahuje 32 stran. 

    Grafická část územního plánu obsahuje následující výkresy: 

1. Výkres základního členění  1 : 5 000 2 listy 
2. Hlavní výkres I – Urbanistická koncepce   
      s vymezením ploch s rozdílným využitím         1 : 5 000 2 listy 

3. Hlavní výkres II – Koncepce uspořádání krajiny 1 : 5 000 2 listy 

4. Hlavní výkres III – Dopravní a technická infrastruktura 1 : 5 000 2 listy 

5. Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření a asanací 1 : 5 000 2 listy 
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Úvod 

Zastupitelstvo obce Rejchartice na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usnesením 
č. 10/2005 schválilo souborné stanovisko ke konceptu řešení územního plánu obce 
Rejchartice, v rozsahu katastrálního území Rejchartice u Šumperka. Schválení předcházelo 
stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování Krajského úřadu Olomouckého kraje, 
odboru strategického rozvoje, oddělení územního plánu a stavebního řádu ze dne 
30. 11. 2005 pod č.j. KÚOK/35100/05/OSR/7129, kterým se schválení souborného 
stanoviska doporučuje. 

Neprodleně po schválení byl zpracován návrh územního plánu, který byl na základě 
veřejné vyhlášky oznámením o vystavení návrhu územního plánu obce Rejchartice ze dne 
6. 1. 2006 vystaven k veřejnému nahlédnutí od 26. 1. 2006 do 24. 2. 2006 s tím, že dotčené 
orgány státní správy, vlastníci dotčených orgánů a veřejnost uplatní svá stanoviska, námitky 
a připomínky do 11. 3. 2006. Územně plánovací dokumentaci až do etapy návrhu 
zpracovávala Projekční kancelář Ing. arch. Jiří Haloun – Praha. Návrh územního plánu byl 
souhlasně projednán a dohodnut s dotčenými orgány státní správy. Požadované úpravy 
textu a grafické části návrhu územního plánu nemohly být promítnuty do výsledného znění 
územního plánu do konce roku 2006 z důvodu nemoci a pozdějšího úmrtí hlavního 
zpracovatele Ing. arch. Jiřího Halouna. Projednaný a dohodnutý návrh územního plánu nebyl 
schválen v období platnosti stavebního zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších novel. Na 
základě dohody mezi zástupcem obce Rejchartice, pořizovatele Městského úřadu 
v Šumperku, odboru strategického rozvoje, ÚP a investic a Ing. Františkem Kačírkem, 
KA*KA projektový atelier Tuřice, byl návrh územního plánu přepracován podle požadavku 
nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a současně byly odstraněny a upraveny podle 
připomínek textové a grafické části územního plánu. 

Nově přepracovaný návrh byl opětovně projednán a znovu podle připomínek 
upravován. Aktualizován byl postupně tak, jak vznikaly nové územně plánovací dokumenty 
na úrovni České republiky i Olomouckého kraje. 

Výsledný stav návrhu územního plánu je předkládán do veřejného projednání. 

 

A. Vyhodnocení koordinace a využívání území z hlediska 

širších vztahů v území včetně souladu s územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem 

Obec Rejchartice leží severně od Šumperka v údolní poloze Rejchartického potoka. 
Blízkost větších měst a míst s koncentrací pracovních příležitostí (Šumperk, Hanušovice, 
Rapotín) se sice negativně odráží v tom, že obec nemá žádnou ekonomickou základnu 
a tudíž je jednoznačně vyjížďková za prací i službami. Stabilizace obyvatelstva musí být 
podporována rozvojem turistiky a také možností výstavby rodinných domů v kvalitním 
přírodním prostředí. 

Z hlediska koordinace záměrů v širších vztazích je nezbytné koordinovat silniční 
dopravní vztahy a vedení tras cyklostezek. 
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Nadřazené sítě technické infrastruktury procházející územím v současném stavu 
a v návrhu územního plánu se neuplatňují žádné záměry. 

Širší vztahy je nutno koordinovat i z hlediska koncepce ochrany přírody a územních 
systémů ekologické stability. 

Z hlediska širších vztahů nejsou v řešeném území lokalizovány nadregionální 
skladebné části ÚSES. Jižně od k.ú. obce probíhá mezofilní bučinná osa nadregionálního 
biokoridoru č. 91, která vychází z NRBC č. 136 Raškov (jeho východní část zasahuje na k.ú. 
Kopřivná) a probíhá přes k.ú. Bratrušov, Šumperk, Rapotín, Velké Losiny k říční a nivní ose 
nadregionálního biokoridoru č. 89 podél řeky Desné. 

Katastrální území, s výjimkou nejsevernějšího cípu, leží v ochranné zóně mezofilní 
bučinné osy nadregionálního biokoridoru č. 91 (dle ÚTP NR a R ÚSES ČR, 1996). 
V ochranné zóně by měl být uplatňován tzv. koridorový efekt vztažený výhradně na ochranu 
ekologicky pozitivních segmentů krajiny (skladebné části ÚSES, významné krajinné prvky, 
další hodnotné lokality, plochy s vyšším stupněm ekologické stability), které jsou chápány 
jako součást NRBK. V praktickém provedení to znamená, že v ochranné zóně je realizován 
zvýšený zájem orgánů ochrany přírody o vyjmenované segmenty v rámci platné legislativy, 
jmenovitě zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, 
neznamená to však, že jsou jejím vymezením a ochranou dotčeny další funkce v území.  

Na k.ú. Šumperk, při jižní katastrální hranici je lokalizováno regionální biocentrum č. 1931 
Rapotín a dále na k.ú. Rapotín a Velké Losiny RBC č. 455 a na k.ú. Petrov nad Desnou RBC 
č. 436. Širším územím prochází dále RBK č. 837, který částečně zasahuje na k.ú. 
Rejchartice, ale jen v lesním porostu na východním okraji hranice. 

Skladebné části místního ÚSES, lokalizované na k.ú. Rejchartice, jsou v rámci širších 
vztahů propojeny s místními ÚSES všech okolních obcí, a to buď lokálními biokoridory nebo 
alespoň interakčními prvky. Skladebné části místních ÚSES navazují na skladebné části 
ÚSES nadregionální a regionální úrovně, které jsou lokalizovány na sousedních 
katastrálních územích jižně a východně od obce.  

Vzájemné propojení a lokalizace skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) je 
zobrazeno v mapě širších vztahů. 

V rámci širších vztahů zasahuje do sousedních k.ú. obcí Kopřivná, Bratrušov a Velké 
Losiny jihovýchodní okraj ptačí oblasti soustavy Natura 2000 Králický Sněžník (CZ0711016, 
celková rozloha 30 225,33 ha).  

Územní systém ekologické stability byl koordinován se Zásadami územního rozvoje 
Olomouckého kraje, který předpokládá vznik regionálního biokoridoru č. 837 v jihovýchodní 
části obce. 

Jiné přírodní systémy se v širším okolí obce Rejchartice nenacházejí. 

 

Územně plánovací dokumentace v ydaná Ol omouck ým krajem 

Koncepce rozvoje území vychází ze schválených celostátních a krajských 
dokumentací a zohledňuje i dokumentace zpracované na mikroregionální úrovni. 
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Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 schválené usnesením vlády ze dne 
20. července 2009 č. 929 nevyplývají pro obec Rejchartice konkrétní úkoly. Pro koncipaci 
svého rozvoje se však může opřít o formulované zásady a podporované směry rozvoje 
a využití daného území. 

Obec Rejchartice je zařazena do specifické oblasti Jeseníky – Kralický Sněžník 
(SOB3). V této oblasti je při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území 
přednostně nutné sledovat: 

• rozvoj rekrace a lázeňství; 

• rozvoj ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu; 

• zlepšení dopravní dostupnosti. 

Z toho vyplývají i úkoly pro územní plánování, jehož úkolem je vymezovat vhodná 
území. Návrh územního plánu obsahuje konkrétní návrhy, které naplňují tyto zásady. 

V roce 2008 byly zpracovány a schváleny Zásady územního rozvoje Olomouckého 
kraje, vydané opatřením obecné povahy dne 22. 2. 2008. V tomto dokumentu jsou 
rozpracovány a schváleny záměry regionální povahy na území kraje. 

Obec Rejchartice leží v blízkosti rozvojové osy OR2 a rozvojové oblasti Šumperk. To 
dává obci šanci podílet se na rozvojových efektech zejména v oblasti sídelní funkce i rozvoje 
rekreace a cestovního ruchu. Vymezení ZÚR potvrzuje zařazení obce do specifické oblasti 
s vysokým potenciálem rekreačního využití. Z této kategorizace vycházejí návrhy územního 
plánu na vymezení rekreačních ploch sportovního zaměření i ploch pro rodinnou rekreaci. 

Konkrétním záměrem týkajícím se k. ú. Rejchartice je vymezení funkčního 
regionálního biokoridoru č. 837, který prochází krátkým úsekem v lesním porostu při 
východní hranici katastrálního území. Tato trasa by do návrhu převzata. 

Jak již bylo uvedeno, nebyla dosud pro obec Rejchartice zpracována žádná ÚPD ani 
ÚPP. V roce 1994 byl vládou ČR schválen ÚPN VÚC Jeseníky, který řešil území bývalých 
okresů Šumperk, Jeseníky a Bruntál. V roce 2003 byla vládou schválena jeho změna č. 1. 
Jejich platnost byla zrušena vydáním Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. 

Návrh územního plánu byl koordinován s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 
Olomouckého kraje (PRVKOK) a návrhy stanovené touto koncepcí jsou v územním plánu 
zakotveny. Varianta zásobování vodou stanovená v PRVKOK by však byla finančně značně 
náročná, neboť by znamenala vést terénem s nepříznivým sklonem zhruba 5 km přívodního 
potrubí. Proto byl návrh územním plánem dále rozšířen o možnost zásobování obce vodou 
z ¨místních zdrojů. 

Navržená koncepce rozvoje obce, také koresponduje se Strategickým plánem rozvoje 
svazku obcí údolí Desné, který byl zpracován v prosinci 2001 a obsahuje kromě jiného dva 
nejzávažnější záměry, tj. vybudování veřejného vodovodu a splaškové kanalizace včetně 
čistírny odpadních vod. 

 



4 

B. Údaje o splnění zadání a splnění pokynů pro zpracování 

návrhu 

Na základě vyhodnocení závěrů připomínkového řízení a došlých připomínek, 
stanovisek a podnětů bylo zpracováno dle zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění, 
a projednáno souborné stanovisko pořizovatele pro zpracování návrhu územního plánu obce 
Rejchartice. Schválené souborné stanovisko zastupitelstvem obce, bylo závazné pro 
zpracování návrhu územního plánu. 

Návrh územního plánu byl zpracován v průběhu roku 2006, byl projednán a dohodnut 
s dotčenými orgány státní správy podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění 
a Vyhlášky č. 135/2001 Sb. 

Návrh územního plánu se však podle těchto předpisů nepodařilo schválit. 

Předkládaný návrh je již v souladu s požadavkem pořizovatele, Městským úřadem 
Šumperk, odborem strategického rozvoje, přepracován podle nového stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Do návrhu jsou zapracovány všechny připomínky vyplývající z dohod z konce roku 
2006 a všechny připomínky, které byly vzneseny při projednání s orgány státní správy 
upraveného návrhu územního plánu podle nového stavebního zákona (183/2006 Sb.) 
a vyhlášky č. 500/2006 Sb.  

Z toho vyplývá konstatování, že bylo splněno nejen zadání, ale i všechny požadované 
úpravy vyplývající z dalšího projednávání. 

 

C. Komplexní odůvodnění přijatého řešení včetně 

vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení 

ve vztahu k udržitelnému rozvoji území 

Územní plán řeší celé administrativní území obce. Obec Rejchartice tvoří jedno 
katastrální území, tj. Rejchartice u Šumperka o výměře 680,63 ha. 

 

a) Základní  předpoklady  a podmínk y vývo je obce a ochran y přírodních, 
civiliza čních a kulturních hodnot území 

a1) Předpokládan ý vývoj obyvatelstva a by tová výstav ba 

Rejchartice jsou malým venkovským sídlem s velmi omezenou vlastní ekonomickou 
základnou. Rozhodující část ekonomicky aktivního obyvatelstva za prací vyjíždí do 
Šumperka a blízkého Rapotína. Problémem je však nedostatečná dopravní obslužnost, která 
souvisí s relativní polohovou izolací obce. To se promítá i do vysoké úrovně 
nezaměstnanosti. 

Nejdůležitější pozitivní faktory pro další vývoj obce představuje kvalitní přírodní 
prostředí, potenciální atraktivita pro bydlení a velmi příznivá demografická struktura. Oba 
zmínění faktory podmínily velmi příznivý populační vývoj obce zejména v posledních letech. 



5 

Z dlouhodobého populačního vývoje tak došlo k zásadnímu obratu, když minima bylo 
dosaženo v roce 1991 (153 obyvatel) a následně byly zaznamenány přírůstky nejprve mírné 
(161 obyvatel v době sčítání 2001) a později přírůstky výrazné – k 1. 1. 2005 dosáhl počet 
obyvatel 188 osob. 

Úvahy o perspektivách vývoje obce mohou být jen velmi přibližné a tedy málo 
spolehlivé ze dvou důvodů. Prvým je malá velikost populace a zejména ekonomiky sídla, 
takže prostor pro uplatnění různých faktorů subjektivního typu je značný a i malé změny 
mohou znamenat vývojový obrat. Druhým důvodem je značná protikladnost podmiňujících 
faktorů a současných vývojových tendencí. V pozitivním smyslu je třeba zdůrazňovat 
příznivé věkové složení obyvatelstva a relativně vysoký současný populační růst na jedné 
straně a ekologickou atraktivitu obce na straně druhé. 

Klíčový význam pro budoucí rozvoj budou proto mít lokální podnikatelské aktivity 
(služby, rekreace, drobná výroba) a jejich podpora jak místní samosprávou, tak i vyššími 
orgány samosprávy (kraj), regionálními iniciativami (svaz měst a obcí, regionální sdružení 
obcí) apod. 

Pokud jde o výhledovou populační velikost obce zhruba k horizontu roku 2020 je 
reálné počítat i nadále s určitým – avšak pouze mírným – nárůstem na úroveň cca 200 
obyvatel. Zdůvodňuje to v prvé řadě dobrá demografická situace. Pro zajištění tohoto nárůstu 
by postačila výstavba cca 10 nových bytů. Potřeba sídelní stabilizace obce vyžaduje ovšem 
další zlepšení stávající bytové situace (vysoký počet osob na byt nebo vysoký podíl 
cenzových domácností bez vlastního bytu), což vyžaduje další výstavbu zhruba stejného 
objemu bytů. Celkem je tedy reálný odhad potřeby 20 nových bytů do roku 2020. Určitou 
rezervou by měly být plochy pro dalších 10 rodinných domů. 

Bez určitého oživení místní ekonomiky a sociální aktivity obyvatelstva nebude 
naplnění výše uvedených počtů patrně reálné. Mimo jiné i proto, že bez zvýšení sociální 
úrovně nebude nové, resp. kvalitnější bydlení pro většinu obyvatel z finančního hlediska 
dostupné. 

 

a2) Ekonomická základna  

Zemědělství 

Území je charakteristické horší kvalitou půdního fondu podhorské oblasti. Na k.ú. 
převládá 5. třída ochrany ZPF, pouze v jižní části k.ú. je jedna plocha 1. třídy ochrany a tři 
drobné plochy 3. třídy ochrany ZPF. 

V území v současné době hospodaří pět soukromých zemědělců, z nichž ani jeden 
nebydlí v Rejcharticích. Na bývalou zemědělskou farmu navazuje plocha s odchovem 
pštrosů. Bývalá zemědělská farma již neslouží původnímu účelu. V územním plánu se 
připouští změna jejího využití. 

Plochy pro novou účelovou zemědělskou výstavbu se výhledově neuvažují. 
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Lesní výroba 

Lesy v řešeném území z větší části obhospodařují Lesy ČR s.p. Hradec Králové, 
lesní správa Ruda nad Moravou. Menší část lesů je v soukromém vlastnictví. Pozemky 
určené k plnění funkce lesa mají rozlohu 296 ha, tj. 43,5 % celkové rozlohy katastrálního 
území. Jejich zábor se výhledově nenavrhuje, naopak se navrhují plochy s náletovými 
dřevinami na převod na PUPFL. 

 

Ostatní výroba  

Bývalý areál zemědělské farmy na severním okraji zástavby (z poloviny asanovaný) 
odkoupil soukromý podnikatel a využívá jej pro provozování autodopravy. Současně v areálu 
rozjíždí výrobu plastových oken (1 zaměstnanec). 

Jiné drobné podnikání ani placené služby obyvatelstvu se v řešeném území zatím 
nevyskytují. Pro stabilizaci sídelní funkce je významný počet pracovních příležitostí v místě, 
proto bude nezbytné drobné podnikání i placené služby obyvatelstvu podporovat a rozvíjet. 
Plocha pro rozvoj drobného podnikání je navržena v jižní části zastavěného území při silnici 
III. třídy (RP 19-VD). 

 

a3) Občanská vy bavenost 

V k.ú. Rejchartice není komplexní ani základní vybavenost. Je zde objekt Obecního 
úřadu, ve kterém je v přízemí hostinec „U Procházků“ s prodejem potravinářského zboží. 
Specifickou vybavenost tvoří fara v blízkosti kostela a hasičská zbrojnice v centru obce. 

Budova bývalé školy je v současné době v rekonstrukci. Předpokládá se zde 
v přízemí obchodní činnost (koloniál) a v patře ubytovací zařízení cestovního ruchu penzion 
(OM-RP 17). 

Ubytovací zařízení cestovního ruchu se připravuje i v rámci rekonstrukce bývalého 
obecního domu. 

Pro sjezdové lyžování je na severozápadním okraji zastavěného území navržen 
lyžařský areál (OX). Pro zabezpečení provozu areálu zde bude realizován lyžařský vlek. 

 

a4) Rekreace a ces tov ní ruch 

V současné době je v Rejcharticích 26 objektů individuální rekreace, z toho 8 
rekreačních chalup a 18 chat. Při průměrné obsaditelnosti 4 osob na 1 rekreační objekt je 
špičková rekreační návštěvnost 104 osob, což je více jak polovina trvalého obyvatelstva. 
Rekreační chalupy jsou rozloženy po celém zastavěném území, chaty jsou soustředěny 
v severovýchodní části zastavěného území. Pro rozšíření rodinné rekreace jsou vymezeny 
ještě tři lokality pro výstavbu rekreačních domů (RI-RP 14, RP 15, RP 16). 

Těsně za hranicí správního území je umístěn dětský tábor Rapotínská samota. Tábor 
je přístupný přes Rejchartice. 

Kromě probíhající rekonstrukce bývalé školy na ubytovací kapacity není v území 
žádné zařízení cestovního ruchu. 
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Pro rozšíření lůžkových kapacit cestovního ruchu je v blízkosti lyžařského areálu 
navržen další penzion (do kapacity 40 lůžek). V rámci tohoto objektu je nutno pro 
návštěvníky lyžařského areálu realizovat šatny, úschovnu zavazadel, veřejné WC, 
eventuelně rychlé občerstvení. 

Území je výrazně využívané pěší turistikou, po silnicích III. třídy a i po polních 
cestách je vedeno několik cyklotras. 

 

b) Urbanistická s truktura a koncepce rozv oje obce 

Obec Rejchartice leží v uzavřené kotlině bočního údolí široké řeky Desné, přístupné 
ze silnice I/44 silnicí III. třídy č. 44640 z prostoru Rapotína. Území je vhodné pro rozvoj 
obytných funkcí a v přiměřeném rozsahu zařízení sportu a cestovního ruchu.  

Původní rejchartický katastr o rozloze 804 ha je pokryt vrchovinou, která Smrkem na 
západní hranici dosahuje výšky 742 m. Obec se vine horským žlebem podél horního toku 
Rejchartického potoka a je dostupná silnící Rapotín – Kopřivná. Má střední nadmořskou 
výšku 493 m. 

Koncepce budoucího rozvoje je součástí textové části návrhu. Opírá se o zásady: 
maximální využití proluk v zastavěném území; doplnění zastavěného území parkově 
upravenými plochami zeleně; vytvoření předpokladů pro rozvoj turismu; umožnění výstavby 
objektů pro rodinnou rekreaci; doplnění chybějící základní technické infrastruktury. 

Urbanistická koncepce rozvoje obce vychází z polohy oce a dosavadního způsobu 
zastavění. 

Rejchartice leží v údolí stejnojmenného potoka v podhůří Hrubého Jeseníku. 
Zástavba je volně rozložena podél Rejchartického potoka a silnice III. třídy č. 44640. 
Zastavěné území odráží nedostatečné dosídlení po druhé světové válce. Dokumentuje to 
celá řada dochovaných základů bývalých staveb a mnoho volných proluk. 

Řešené území tvoří jedno katastrální území. Rejchartice byly a jsou převážně 
zemědělskou obcí s vysokým podílem vyjížďky za prací a to zejména do Rapotína 
a Šumperka. Stávající zástavba je v dobrém stavebním stavu s výjimkou zemědělské farmy, 
která je z části asanována. Kvalita krajinného a přírodního prostředí vytváří povinnost, aby 
další rozvoj investiční činnosti byl realizován nízkopodlažní zástavbou a drobným měřítkem 
objektů. 

Obytná zástavba je rozložena podél silnice III. třídy s řadou rozsáhlých proluk. Pro 
další rozvoj bytové výstavby jsou využity větší proluky v centru zastavěného území obce, 
větší soustředění výstavby rodinných domů je navrženo na severním okraji zastavěného 
území. 

Plochy pro obytnou zástavbu je možno využít i pro výstavbu rekreačních domků 
a weekendových domů (smíšená zástavba). Podporují to podmínky a kvalita přírodního 
a krajinného prostředí. 

Údolí ve kterém zastavěné území stoupá od jihu k severu  je obklopeno vysokými 
zalesněnými kopci. V zastavěném území nevznikla výrazná pohledová dominanta. Pouze 
kostel s okolním hřbitovem plní částečně tuto funkci a návrh územního plánu jeho 
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dominantní polohu podporuje tím, že  volné plochy v bezprostředním okolí nenavrhuje 
k zastavění a naopak navrhuje k parkové úpravě. 

Zastavěné území 

Zastavěné území bylo vymezeno podle nových pravidel na základě původního 
intravilánu z r. 1966. Zastavěné území má charakter daný historickým vývojem. Zástavba  
vznikla na bázi zemědělské výroby, která byla dlouhou dobu základním motivem pro způsob 
zastavění. Společenské změny po druhé světové válce znamenaly změnu historicky vzniklé 
staré struktury zástavby formou přirozené demolice řady objektů. Novodobá poválečná 
výstavby vznesla do zastavěného území nové rušící prvky, které nepříznivě ovlivnily celkový 
ráz zástavby. Jedná se o převýšené stavby areálu živočišné výroby, které jsou v horní části 
obce a pohledově se uplatňují. Tyto nepříznivé vstupy je třeba  spíše pohledově zastiňovat 
vysokou zelení než je zvýrazňovat. 

Obytná funkce byla posílena výstavbou bytového domu. 

Kumulativní účinek těchto procesů vyústil v možnost navrhovat rozvojové plochy pro 
obytné i rekreační účely téměř z 80% v zastavěném území. 

Občanská vy bavenost a sport 

Rejchartice mají pouze nejnutnější základní občanskou vybavenost. Zrušení školy 
umožnilo soustředit ubytovací služby a obchod do jednoho objektu. 

Možnost rozvoje služeb občanské vybavenosti je zajištěna vymezením rozvojové 
plochy RP17 pro komerční zařízení malá a střední v návaznosti na nové obytné plochy 
a budoucí malý lyžařský areál. 

Sportovní plochy jsou v obci zřízeny formou dvou malých hřišť nenavazující na sebe. 
Větší plochy pro hřiště se v návrhu územního plánu nenavrhují. Pro zimní sporty je 
navrhováno zřízení vleku a sjezdové trati v západním sektoru horní části obce. 

Rekreace 

V návaznosti na rozvojové záměry formulované v dokumentech celostátních 
a Krajských je navržen rozvoj rekreační funkce. 

Řešené území má vhodné podmínky (kvalita prostředí, délka sněhové pokrývky 
apod.) pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu. V zastavěném území je využíváno 
individuelní rekreací 8 chalup, v jeho severovýchodní části bylo realizováno 18 chat. Pro 
další možnosti výstavby rekreačních domků (výjimečně chat) jsou navrženy plochy v bočním 
údolí na severovýchodním okraji zastavěného území. 

Jedná se o rozvojové plochy RP14, RP15, RP16 

Podnikatelské  aktiv ity 

V území hospodaří pět soukromě hospodařících rolníků, z nichž jeden nebydlí 
v Rejcharticích. Na severním okraji zastavěného území obce je částečně dochovaná 
zemědělská farma bývalého státního statku, dnes využívaná soukromým podnikatelem – 
autodopravce a výroba plastových oken. Restrukturalizace činnosti na této ploše se 
připouští. 
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Kromě autodopravy a výroby oken se drobné podnikání ani placené služby 
obyvatelstvu v území zatím nevyskytují, přitom jejich rozvoj je významným faktorem 
stabilizace obyvatelstva a osídlení. Proto pro rozvoj drobného podnikání a placených služeb 
je vymezena plochy v jižní části zastavěného území (RP19). 

Systém sí deln í zeleně 

Systém sídlení zeleně je tvořen dvěma prvky a to: 

- soukromými zahradami, které jsou spolu s velkými parcelami u rodinných domků 
a bývalých zemědělských usedlostí. Tato soukromá zeleň působí příznivě na celkový ráz 
obce, ale není veřejně přístupná a územní plán ji bere pouze na vědomí; 

- veřejně přístupnými plochami zeleně v zastavěném území, které lze organicky zapojit do 
obecného užívání občany i turisty. V územním plánu jsou v zastavěném území navrženy 
tyto plochy: 

ZV1. Malá parková plocha na soutoku Rejchartického potoka a jeho levobřežního přítoku u 
místní silnice k chatám. 

ZV2. Parková plocha na jižním okraji navrhované plochy pro bydlení v severní části obce 
s místním názvem Kameňák. 

ZV3. Parková plocha po obou březích Rejchartického potoka za obecním úřadem. 

ZV4. Parková úprava se sportovní plochou na pravém břehu Rejchartického potoka proti 
kostelu. 

ZV5. Parková úprava se sportovní plochou na levém břehu Rejchartického potoka v jižní 
části obce pod Prostředním vrchem. 

Při realizaci parkových úprav bude využita stávající vzrostlá zeleň, vhodně doplněná 
okrasnými dřevinami, mobiliářem a drobnými architektonickými prvky. Parkové úpravy musí 
být provedeny na základě odborných projektů. 

Veřejná prostrans tví 

Veřejná prostranství jsou významné plochy pro plnění funkce centra obce, nebo jiné 
její části. Dosavadní způsob zástavby a terénní reliéf nedal možnost vytvořit větší plochy 
veřejných prostranství v centru obce. Jedná se většinou o zbytkové plochy  většinou zeleně 
kolem komunikací či jiných veřejných staveb, nebo křižovatek s místními komunikacemi 
a autobusových zastávek. Tyto plochy považuje územní plán za stabilizované. Zástupně 
mohou dílčím způsobem plnit také funkci veřejných prostranství ploch navržené pro 
parkovou úpravu zeleně v zastavěném území obce. 

Nově je jako plocha veřejného prostranství navržena plocha RP18, která může sloužit 
pro různé funkce odstavných, manipulačních ploch a odpočinkových ploch pro turisty, pro 
rekreanty v soukromých objektech a různé sportovní akce a také jako informační místo. 

 

Plochy  přestav by a asanací 

Plochy přestavby a asanace se týkají především bývalého areálu zemědělské 
živočišné výroby, které již v současné době vykazují. Špatný technický stav objektů a z toho 
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důvodu je třeba je asanovat a plochu využít pro přestavbu zabezpečující jiný druh funkčního 
využití. Tato situace částečně nastala u stávajícího areálu (VZ). 

Volná krajina  

Vysoké zastoupení ekopozitivních krajinných struktur (v souhrnu přes 95%) ovlivňuje 
celkové hodnoty krajiny a krajinného rázu a velmi pozitivně působí na kvalitu životního 
prostředí. Celý prostor katastrálního území byl v dřívějších letech dokonce vymezen jako 
významný krajinný segment Rejchartice, charakterizovaný jako malebná zemědělská krajina. 
V současné době je registrován zvýšený převod orné půdy do travních porostů, což zvyšuje 
pozitivně podíl ekostabilních ploch. 

Současný způsob využití uspořádání krajiny s výjimkou navrhovaných rozvojových 
ploch je považováno územním plánem za stabilizované. 

 

c) Přehled a charakteristika vybran ých ploch zastavitelného území a ploch 
s rozdíln ým způsobem využití 

Přehled a charakteristiku vybraných ploch zastavitelného území a ploch s rozdílným 
způsobem využití podává následující tabulka: 
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PŘEHLED ROZVOJOVÝCH PLOCH,ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY 
 

Rozvojové ploch y Funk ční využití  Výměra 
v ha 

Kapacita n a výstavb u 
rodinn ých domk ů 

Umíst ění v  zastav ěném 
území (ZÚ)  

REJCHARTICE 
 
Plochy p ro výstavbu rodi nných dom ů: 

    

RP 1 -  plocha v údolí bezejmenného 
přítoku Rejchartického potoka 

   - 

RP 2 -  Kameňák SV - plochy smíšené obytné - venkovské 1,44 10 - 12 ZÚ 

RP 3 -  Kameňák - jih SV - plochy smíšené obytné - venkovské 0,62 3 ZÚ 

RP 4 -  Prostřední vrch - jih BV - bydlení v rodinných domcích - 
venkovské 

0,70 3 - 4 ZÚ 

RP 5 -  Střed obce SV - plochy smíšené obytné  - venkovské 0,03 1 ZÚ 

RP 6 - Střed obce SV - plochy smíšené obytné - venkovské 1,08 7 - 10 ZÚ 

RP 7 - Střed obce - východ SV - plochy smíšené obytné - venkovské 0,36 2 ZÚ 

RP 8 - Střed obce - jih SV - plochy smíšené obytné - venkovské 0,28 1 ZÚ 

RP 9 - Střed obce - sever BV - bydlení v rodinných domcích - 
venkovské 

0,29 2 ZÚ 

RP10 - Střed obce - severovýchod SV - plochy smíšené obytné  - venkovské 0,58 3 - 4 ZÚ 

RP11 - Střed obce severozápad BV - bydlení v rodinných domcích - 
venkovské 

0,29 1 - 2 ZÚ 

RP12 - Střed obce - sever BV - bydlení v rodinných domcích - 
venkovské 

0,14 1 ZÚ 

RP13 - Jihovýchodní okraj obce BV - bydlení v rodinných domcích - 
venkovské 

0,18 1 ZÚ 

 
Plochy p ro rekrea ční zást avbu  

   ZÚ 

RP14 - Údolí bezejmenného potoka,  
             severovýchodní okraj obce 

RI - plochy staveb pro rodinnou rekreaci 0,90 10 – 15 
rekreačních domků 

ZÚ 

RP15 - Údolí bezejmenného potoka,  
             severovýchodní okraj obce 

RI - plochy staveb pro rodinnou rekreaci 0,48 4 - 5 
rekreačních domků 

30 % ZÚ 

RP16 - Údolí bezejmenného potoka,  
             severovýchodní okraj obce 

RI - plochy staveb pro rodinnou rekreaci 0,44 2 - 3 
rekreační domky 

ZÚ 
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Rozvojové ploch y Funk ční využití  Výměra 
v ha 

Kapacita n a výstavb u 
rodinn ých domk ů 

Umíst ění v  zastav ěném 
území (ZÚ)  

 
Plochy ob čanského  vyb avení  

    

RP17 - Lokalita Kameňák OM - komerční zařízení malá a střední 
 

0,21 penzion a obslužné 
zařízení k navrhovanému 

vleku 

- 

 OX - občanské vybavení se specifickým 
využitím 

3,82 sjezdovka využívaná 
pouze v zimním období 

- 

 
Plochy t echnic ké infrastru ktury  

 
 

  - 

TV/H3 - Čistírna odpadních vod TV - čistírna odpadních vod 0,13  - 
TV/H5 - Vodojem TV - vodojem včetně ochranného pásma 0,13  - 
 
Plochy vý roby a sklado vání  

    

RP19 - Jižní okraj zastavěného území VD - výroba a skladování, drobná a 
řemeslná výroba 

0,93 menší rozptýlené objekty - 

 
Plochy ve řejných  prostran ství 

 
 

 
 

  

RP18 - Veřejné prostranství, lokalita 
severo-východní okraj obce 

PX - veřejná prostranství se specifickým 
využitím 

0,17 funkční využívání 
rozmanité v návaznosti na 

navrhované plochy pro 
rekreaci 

ZÚ 

 
Plochy syst ému síde lní zeleně 

    

ZV1 -  Plocha na soutoku Rejchartického 
           potoka a levobřežního přítoku 

ZV - veřejná zeleň na veřejných 
prostranstvích parkově upravená 

0,12 v zastavěném území 
nezastavitelné plochy 

ZÚ 

ZV2 -  Plocha na jižním okraji plochy pro 
bydlení Kameňák 

ZV - veřejná zeleň na veřejných 
prostranstvích parkově upravená 

0,23 v zastavěném území 
nezastavitelné plochy 

- 

ZV3 -  Plocha za obecním úřadem po obou 
stranách Rejchartického potoka 

ZV - veřejná zeleň na veřejných 
prostranstvích parkově upravená 

0,47 v zastavěném území 
nezastavitelné plochy 

ZÚ 

ZV4 -  Plocha proti kostelu ZV - veřejná zeleň na veřejných 
prostranstvích parkově upravená 

0,35 v zastavěném území 
nezastavitelné plochy 

ZÚ 

ZV5 – Plocha na levém břehu 
Rejchartického potoka 

ZV - veřejná zeleň na veřejných 
prostranstvích parkově upravená 

0,51 v zastavěném území 
nezastavitelné plochy 

ZÚ 
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Rozvojové ploch y Funk ční využití  Výměra 
v ha 

Kapacita n a výstavb u 
rodinn ých domk ů 

Umíst ění v  zastav ěném 
území (ZÚ)  

 
Plochy vo dní a vodohospo dářské  

    

VV1 - Vodní plocha na severovýchodním 
okraji obce v údolí levobřežního přítoku  
Rejchartického potoka 

VV - vodní nádrž 0,06  - 

VV2 - Vodní plocha na levobřežním 
průtoku Rejchartického potoka 
v jihovýchodní oblasti katastru 

VV - vodní nádrž 0,64 vodní nádrž 
s polyfunkčním využitím 

(rybník, zachycení 
dešťových vod) 

- 

VV3 - Vodní plocha v zastavěném území VV - vodní nádrž 0,06 v zastavěném území ZÚ 
 
Plochy lesní  

   
 

 

NL1 - Severozápadní okraj obce NL1 - plochy návrh zalesnění 0,23 obtížně 
obhospodařovatelné 

plochy 

- 

NL2 - Severozápadní okraj obce NL2 - plochy návrh zalesnění 0,48 obtížně 
obhospodařovatelné 

plochy 

- 

NL3 - Severozápadní okraj obce NL3 - plochy návrh zalesnění 0,14 obtížně 
obhospodařovatelné 

plochy 

- 

NL4 - Severozápadní okraj obce NL4 - plochy návrh zalesnění 0,16 obtížně 
obhospodařovatelné 

plochy 

- 

NL5 - Jižní okraj katastrálního území NL5 - plochy návrh zalesnění 1,81 rozšíření PUPFL, možno 
využít i pro rychle rostoucí 

dřeviny 

- 

NL6 - Jižní okraj katastrálního území NL6 - plochy návrh zalesnění 0,12 rozšíření PUPFL, možno 
využít i pro rychle rostoucí 

dřeviny 

- 
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d) Limit y využití území  včetně záplavových území 

Limity budoucího rozvoje území tvoří jednak ty, které vyplývají z jednotlivých 
složkových zákonů a platí již na vstupu řešení územního plánu a ty které jsou výsledkem 
řešení územního plánu. 

Za vstupní limity  využití území se v souladu s níže uvedenými zákony považuje 
ochrana daných nebo získaných vlastností řešeného území, jejíž územní průmět zasahuje 
do administrativního území obce. 

Jako limity využití území nadmístního významu je třeba v řešeném území 
respektovat: 

1. V souladu se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: 

• významné krajinné prvky ze zákona; 

2. V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách: 

• ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok: 

−  ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok je dáno světlostí 
do průměru 500 mm včetně a je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu od kraje profilu; 

−  ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm je 
2,5 od vnějších líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 
od kraje profilu; 

• šířka pozemku při vodním toku stanovená k užívání pro správce vodních toků 
k výkonu správy toku činí: 

−  u drobných vodních toků nejvýše 6 m od břehové čáry; 

3. V souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, veškeré pozemky určené k plnění 
funkcí lesa a ochranné pásmo lesa 50 m. V ochranném pásmu lesa lze umisťovat stavby 
pouze se souhlasem orgánu státní správy lesů, který může vázat svůj souhlas na 
splnění podmínek; 

4. V souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (§ 17, odst. 2); 

• ochranné pásmo okolo veřejných pohřebišť se zřizuje v šíři nejméně 100 m. Stavební 
úřad může v tomto ochranném pásmu zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich 
změny nebo činnosti, které by byly ohrožovány provozem pohřebiště, nebo by mohly 
ohrozit řádný provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost; 

5. V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ochranná pásma 
pozemních komunikací (§ 30), vymezená svislými plochami do výšky 50 m 
ve vzdálenosti: 

• 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnic II. a III. třídy; 

6. V souladu se zákonem č. 222/1994 Sb. a 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a výkonu státní správy v energetických odvětvích: 
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• ochranná pásma elektrických vedení vvn vymezená svislými rovinami vedenými 
po obou stranách vedení od krajního vodiče vedení na každou stranu; 

• ve vzdálenosti 10 – 7 m u napětí 22 kV; 

• ve vzdálenosti 15 – 12 m u napětí 110 kV; 

• bezpečností pásma vtl plynovodu DN 200 je 20 m od půdorysu plynového zařízení, 
měřeno kolmo na jeho obrys; 

7. V souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění jsou 
v řešeném území evidovány následující kulturní památky: 

• v Ústředním seznamu kulturních památek ČR je zapsán pod číslem 37 747/8-1105 
kostel sv. Michala s areálem – parc. č. 36 st.; parcela č. 209 – hřbitov – ohradní zeď. 

• přístupové schodiště na pozemku parc. č. 1455; 

• památná místa: 

−  zděná boží muka z roku 1755 na kopci za kostelem parc. č. 203 

−  barokní fara parc. č. 44 

−  památník obětem I. světové války pod kostelem, parc. č. 208/2 

 

Z řešení územního plánu vyplynuly následující výstupní limity : 

• vymezený lokální systém ekologické stability; 

• ochranné pásmo navrhované přeložky vedení elektrické energie 22 kV a trafostanice 
22 kV/0,4 kV o šířce 7 m od krajního vodiče; 

• ochranné pásmo čistírny odpadních vod 25 m za předpokladu umístění čistírny 
odpadních vod do zakrytého objektu; 

• nové vodovodní a kanalizační řady – limity shodné s bodem 2; 

• u ploch RP 4, RP 11 a RP 13 je navržena výjimka z ochranného pásma na 20 metrů; 

• u plochy RP 6 a RP 8 je navržena výjimka z ochranného pásma hřbitova na 60 metrů. 

 

Specifické požada vky : 

• Vzhledem k tomu, že v území lze předpokládat výskyt archeologických nálezů je 
nutné při jakékoliv stavební činnosti postupovat ve smyslu § 22 odst. 2 zákona 
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. To znamená, že stavebník 
již od doby přípravy stavby je povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu 
a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území 
archeologický výzkum. 

• S Vojenskou ubytovací a stavební správou v Olomouci je nutné projednat změny 
v územně plánovací dokumentaci a dále projektovou dokumentaci staveb 
v následujících případech: 
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−  výstavba vysílačů (včetně základnových stanic, RR spojů, MW zařízení) stanic 
všeho druhu; 

−  výstavba objektů vyšších než 30 m relativní výšky. 

 

* * * 

V zájmovém území nebyly zaznamenány žádné zvláštní podmínky geologické stavby 
(poddolovaná území, sesuvy, výhradní ložiska nerostných surovin ani území 
s předpokládaným výskytem ložisek tj. prognózy). 

 

e) Dopra vní řešení 

e1) Silni ční doprav a a komunika ční síť 

Přehled silnic a komunikací v řešeném území: 

• silnice III/44640 Rapotín – Rejchartice – Kopřivná; 

• místní komunikace; 

• účelové komunikace. 

Výchozí stav a návrh úprav: 

Silnice III/44640  Rapot ín – Rejcha rtice - Kop řivná 

Silnice III. třídy navazuje v Rapotíně na silnici I/44 a zajišťuje lokální až 
mikroregionální propojení rozptýlené sídelní struktury v ose Rapotín – Rejchartice – 
Kopřivná, kde se napojuje na silnici II/446. Silnice je prostorově značně limitována v úseku 
Rejchartice – Kopřivná v zimě neudržovaná. Je součástí značené pěší trasy a doporučené 
cyklistické trasy. 

V návrhu ÚP je silnice respektována ve stávajícím koridoru. Jsou navrženy dílčí 
směrové a šířkové úpravy mezi Rejcharticemi a Kopřivnou v rozsahu, který umožní celoroční 
automobilový provoz na silnici v uvedeném úseku. 

 

Místní komun ikace  

Pozemky řešeného území Rejchartic jsou zpřístupněny sítí místních komunikací, 
v dílčích úsecích navazující na silnici III. třídy. V rámci ÚP je stávající síť místních 
komunikací podle přepravní funkce diferencována. 

Prostorové uspořádání stávajících komunikací v zastavěné části obce je z důvodu 
zachování zástavby respektována v současném šířkovém uspořádání s doporučením dílčích 
stavebně technických úprav včetně zkvalitnění povrchu komunikací. Pro zlepšení podmínek 
pro míjení vozidel je u stávajících šířkově omezených komunikací doporučeno, podle 
místních podmínek, zřízení výhyben, které mohou představovat například upravené vjezdy 
na pozemky či upravená prostranství a volné plochy. 

U nových komunikací je doporučeno sledovat navrhované parametry prostorového 
uspořádání navrhovaných funkčních tříd jednotlivých komunikací dle doporučení ČSN 
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736110, Projektování místních komunikací, platné změny a dle Technických podmínek pro 
navrhování zklidněných komunikací a obytných zón, schválené MDS s účinností od 
1. 4. 1998. 

 

Místní komunikace obslužné – funkční třída C2 a C3 

Jsou to vnitřní obslužné komunikace zpřístupňující dílčí lokality – severovýchodní 
část Rejchartic, dětský tábor Samoty (C2) a vnitřní část zastavěného území (C3) se 
zdrojovou a cílovou dopravou. Komunikace ve stávající zástavbě respektují místní podmínky 
šířkového uspořádání obousměrné komunikace dvoukruhové, případně v dílčích úsecích 
jednopruhové s výhybnami a obousměrným provozem. 

U nově navrhovaných místních obslužných komunikací, zajišťující zpřístupnění 
a obsluhu navrhovaných rozvojových ploch pro bydlení, rekreaci, sport a zařízení cestovního 
ruchu. Navrhovaná je dvoukruhová komunikace s šířkou jednoho jízdního pruhu 2,75 m 
(kategorie MO 6,5/30). Podle předpokládané intenzity pěšího provozu se doporučuje uliční 
prostor vybavit jednostranným, případně oboustranným chodníkem s min. šířkou 0,75 m. 
Vybrané úseky či plochy podél komunikace je podle místních podmínek žádoucí upravit pro 
krátkodobá stání osobních motorových vozidel. Povrch vozovky musí být zpevněný. 

 

Místní komunikace zklidněné – funkční třída D1 

Představují nejnižší kategorii komunikací, ze kterých je částečně nebo plně vyloučená 
průjezdná doprava. Na rozdíl od obslužných komunikací se zde uplatňují regulační prvky 
nebo omezení motorového provozu se sníženou povolenou rychlostí na max. 20 km/hod. 
Povrch komunikací může být podle charakteru lokality a místa upraven jako zpevněný, 
případně částečně zpevněný s cílem zajištění vyššího přirozeného průsaku. Minimální šířka 
dopravního pruhu je 3,5 m. 

 

Účelové komunikace 

Účelové komunikace představují lesní a polní cesty. Kromě hospodářské činnosti 
zajišťují zpřístupnění a obsluhu pozemků. Z hlediska provozu a vjezdu motorové dopravy 
mohou být uplatňována provozně organizační a regulační omezení. Účelové komunikace 
navazují na silnici III. třídy a na místní komunikace. 

Síť historicky založených účelových komunikací je v prostorovém uspořádání 
respektována a doporučena v dílčích spojeních k obnově a rekonstrukci pro zajištění 
hospodářské a rekreační prostupnosti krajiny. Ve vybraných úsecích je doporučeno doplnění 
vhodnou zelení jako součást stabilizace a tvorby krajiny. 

 

e2) Doprav a v klidu 

Charakter obytné zástavby Rejchartic umožňuje zajišťovat nároky na parkování 
osobních automobilů trvale žijících obyvatel a rekreantů na vlastních pozemcích mimo 
veřejné komunikace a prostranství. Pro odstavení, krátkodobá stání automobilů obyvatel, 
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návštěvníků apod., slouží krajnice a přidružené pásy podél komunikací, případně drobné 
plochy a prostranství, které nejsou dispozičně ani technicky pro tyto funkce upraveny. 

Výhledově s přirozeným nárůstem automobilismu, stabilizaci trvale žijícího 
obyvatelstva i s rozvojem sportu, rekreace a cestovního ruchu, lze očekávat vzrůstající 
nároky na dopravu v klidu a to jak ze strany trvalého obyvatelstva, tak krátkodobých 
i pobytových návštěvníků a rekreantů. 

Stávající i výhledové nároky na parkování a garážování vozidel obyvatel budou 
řešeny na vlastních pozemcích mimo veřejné komunikace a plochy. Stávající i výhledové 
nároky na garážování, parkování a stání vozidel u navrhovaných obytných území, sportovně 
rekreačních aktivit, drobné výroby, ubytovacích a stravovacích zařízeních apod. budou 
řešeny převážně na vlastních pozemcích. 

V současné době je parkování vozidel řešeno pouze u budovy Obecního úřadu (cca 
8 stání). Deficit nabídky na parkování vozidel je doplněno návrhem parkoviště u bývalé školy 
(rekonstrukce na koloniál a ubytovací zařízení) a v blízkosti hřbitova. 

 

e3) Veřejná autobuso vá doprav a 

Každodenní obsluhu řešeného území Rejchartic zajišťuje autobusová doprava v trase 
Šumperk – Rapotín – Rejchartice. V severní části zastavěného území obce je točka 
s výstupní a nástupní stanicí. Další oboustranná stanice je u budovy Obecního úřadu. 
Stávající rozmístění autobusových zastávek je příznivé s pěší docházkovou vzdáleností do 
10ti minut. 

Autobusová doprava zůstane i výhledově jediným systémem veřejné obsluhy území 
pro každodenní i rekreační dopravu. Stávající plošné rozmístění zastávek je i výhledově 
vyhovující. V případě naplnění ploch pro drobné podnikání je možno realizovat další 
oboustrannou zastávku v jižní části zastavěného území. 

 

e4) Pěší a cy klisti cká dop rava 

Pro zlepšení bezpečnosti pěšího provozu bude nutné realizovat pěší chodník – 
minimální šířka 1,5 m – podél průtahů silnice III. třídy od obratiště autobusů až do prostoru 
kostela. 

Řešeným územím Rejchartic prochází dvě značené pěší turistické trasy (žlutá 
a modrá). Žlutá je vedena v trase Šumperk – Rejchartice – Potůčník, modrá v trase Šumperk 
– Rejchartice – Žárová – Kopřivná – Lužná – Hanušovice. Mimo řešené území navazují na 
zelenou trasu (západně od území) a červenou (severně od území). Značené pěší trasy jsou 
vedeny po účelových a místních komunikacích a v krátkých úsecích po silnici III. třídy. 

Doporučená cyklotrasa č. 4. „Okolím Velklých Losin“ se dotýká severního okraje 
katastrálního území Rejchartic. Je vedena v trase Velké Losiny – Bukovice – Tři kameny – 
Pekařov – Horní Bohdíkov – Hanušovice – Kopřivná – Prameny – Račinka – Velké Losiny. 
Silnice III/44640 procházející zastavěným územím Rejchartic je rovněž využívána pro 
cykloturistiku. Další lokální navrhované cyklotrasy doplňují a navazují na regionální síť.  
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f) Vodní hospodá řství 

f1) Vodní toky , odtokov é pom ěry 

Členitostí území, výškovými a srážkovými poměry a vegetací je dán bystřinný 
charakter vodních toků v řešeném území. Značná rozkolísanost průtoků vody ve vodotečích, 
v závislosti na srážkových poměrech a tání sněhu, je příčinou častého vystoupení vody mimo 
koryto vodotečí. 

Území obce Rejchartice je situováno v povodí řeky Desná. Povrchové vody jsou do 
Desné odvedeny Rejchartickým potokem z povodí h.p.č. 4-10-01-089. Místně významný 
Rejchartický potok  protéká zástavbou obce. Ostatní bezejmenné vodoteče v daném povodí 
jsou krátké a mají většinou bystřinný charakter. Z hlediska vodohospodářského, 
krajinotvorného, ekologického a estetického má největší význam Rejchartický potok a to 
zejména jeho údolní část podél komunikace Rapotín – Rejchartice – Kopřivná. V povodí 4-
10-01-089 nejsou vyhlášena ochranná pásma vodních zdrojů. 

Správcem Rejchartického potoka jsou Lesy ČR, Oblastní správa toků Šumperk, 
Potoční 61, 787 01 Šumperk. O správě ostatních drobných toků v řešeném území probíhají 
v současné době jednání mezi Lesy ČR s.p. a Zemědělskou vodohospodářskou správou. 

Z regionálně geologického hlediska patří území ke Keprnické skupině, která je 
součástí Lugika. Skalní podloží je tvořeno metamorfovanými horninami – metagranity, které 
se často střídají s ortorulami. Výskyt kvartérních sedimentů je omezen pouze na nižší 
mocnosti deluviálních sedimentů. Nejčastější zástupci těchto sedimentů jsou převážně 
písčitohlinité až hlinitopísčité sedimenty. S ohledem na polohu vůči reliéfu je jejich mocnost 
omezena maximálně na první jednotky metrů. Pod těmito uloženinami se vyskytuje písčité 
eluvium výše uvedených hornin, s plynulým přechodem do skalního podloží. Pouze v údolí 
Rejchartického potoka se může jednat o zrnitostně poměrně různorodé kvartérní sedimenty 
– plachy, a to v závislosti na změně unášecí schopnosti toku. 

Z hlediska hydrologického je v daném území významné zvodnělé písčité eluvium 
a zóna povrchového rozvolnění skalního podloží, zlomy a pukliny. Jde většinou o kolektor 
s mělkým oběhem vod, kde vydatnost pramenních vývěrů značně kolísá v závislosti na 
atmosférických srážkách. 

 

Navrhovaná  opat ření 

• správci vodního toku bude umožněn výkon správy toku na pozemcích sousedících 
s korytem vodního toku a to v šířce 6 m od břehové čáry; 

• veškerou činnost v oblasti Rejchartického potoka provádět v koordinaci s orgány 
životního prostředí a ochrany přírody; 

• v oblasti údržby a správy toků provádět jen zásahy vedoucí k vytváření stability 
vodních režimů, snížení eroze a tvorby ekologicky stabilní krajiny; 

• obnova a údržba břehových porostů; 

• do zátopového území neumísťovat občanské stavby a stavby omezující volný odtok 
velkých vod; 
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• u vlastníků pozemků dbát, aby úpravami pozemků nebo činností na nich, docházelo 
ke zlepšení odtokových poměrů, snížení eroze a tím ke zlepšení retenční schopnosti 
krajiny; 

• počítat s realizací navržených víceúčelových malých vodních nádrží na levostranných 
přítocích Rejchartického potoka tak, jak je vyznačeno ve výkresové části 
dokumentace. 

 

f2) Ochrana zásob pod zemních vo d 

• Ve výkresové části dokumentace je navrženo a vyznačeno širší ochranné pásmo 
podzemního vodního zdroje možného veřejného vodovodu obce. V uvedeném pásmu 
je vyloučena jakákoliv výstavba a nelze v něm provádět intenzivní zemědělskou 
činnost, skladovat chemikálie, zřizovat komposty a skládky všeho druhu. Je nutná 
ochrana před znečištěním ropnými látkami. 

• U tří soukromých vodních zdrojů podzemní vody, sloužící k zásobování vodou vždy 
několika vymezených objektů v obci (lokální vodovod), je navrženo zřídit širší 
ochranná pásma tak, jak je navrženo ve výkresové části dokumentace. 

• Respektovat opatření ve vymezeném ochranném pásmu 2. stupně termálních vod 
Lázní Velké Losiny, procházející ve východní polovině správního území. Užší 
ochranné pásmo (1. stupně) prochází východně od řešeného území. Pro ochranu 
přírodních léčivých zdrojů ve zřídelní oblasti lázeňského místa Velké Losiny je 
stanoveno výměrem ministra zdravotnictví čj. IL-2884-12.4.60 ze dne 26. dubna 1960 
užší a širší prozatímní ochranné pásmo. Pro zajištění a zlepšení ochrany podzemních 
vod je nezbytné v obci vybudovat splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. 

 

f3) Zásobov ání vodou 

Současný stav 

Obec nemá veřejný vodovod. Objekty v obci jsou zásobovány ze zdrojů podzemních 
vod. Jde o domovní studny a tři soukromé zdroje podzemních vod (viz grafická 
dokumentace), z nichž je zásobováno prostřednictvím tří soukromých vodovodů vždy několik 
objektů v jejich blízkém okolí. Vodoprávní dokumentace o povolených odběrech vody 
z uvedených zdrojů není dostupná. Vzhledem k tomu, že tyto zdroje podzemní vody budou 
nadále sloužit k zásobování vodou části obce (lokální vodovod), jsou u nich navržena širší 
ochranná pásma. 

 

Potřeba vody  

Potřeba vody je vypočtena pro 200 zásobovaných obyvatel. Spotřeba vody na 
obyvatele je uvažována 140 l/os/den s ohledem na snižující se potřebu vody a 20 l/os/den 
pro občanskou vybavenost. 
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Vypočtená potřeba vody na obyvatele: 

průměrná denní potřeba:  200*160=32 000 l/den=32,0 m3/den=0,37 l/sec 

maximální denní potřeba:  32*1,5=48,0 m3/den=0,55 l/sec 

hodinové maximum:   0,55*1,8=1,0 l/sec 

potřebná akumulace vody:  60 % max. denní potřeby: 48,0*0,6=28,8 m3 

Odhad potřeby vody pro zemědělské a výrobní objekty situované na území obce je 0,15 
l/sec. Celková max. denní potřeba vody je 0,55+0,15=0,70 l/sec. 

Lze předpokládat, že v daných hydrogeologických poměrech lze potřebu vody pro obce krýt 
využitím místních zdrojů podzemní vody (studna, vrt, zářezy) ve vyznačeném prameništi. 

 

Navrhovan á opat ření na úseku zásobován í vodou 

• v současné době se navrhuje ochránit doposud využívané zdroje podzemní vody 
před znečištěním vymezením hranic prameniště a úpravou jejich bezprostředního 
okolí; 

• výhledově usilovat o zřízení veřejného vodovodu pro obec Rejchartice. Zdrojem vody 
veřejného vodovodu bude místní zdroj podzemní vody 

• v grafické části dokumentace je schematicky vyznačen návrh veřejného vodovodu 
s využitím místního zdroje podzemní vody. Navržený způsob řešení zásobování 
pitnou vodou je odlišný od strategie doporučené v Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Olomouckého kraje (PRVKOK). Nové řešení však bylo předloženo pro 
aktualizaci PRVKOK a dopisem Krajského úřadu Olomouckého kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství ze dne 21. 1. 2008 (č.j. KUOK/23/2008/OŽPZ/430) byla 
potvrzena akceptace navržené změny a její zařazení do aktualizace PRVKOK. Tím 
bude zajištěn soulad požadovaný v ustanovení § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o 
veřejných vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění. Stručný 
popis navrženého řešení: 

−  zdroje vody je navržen při severozápadním okraji obce na kótách 540 až 590 m 
n.m. Jedná se o prameniště s ochranným pásmem Pravděpodobný způsob 
jímání podzemní vody je pramenní jímkou se zářezem. Nátok vody z jímacího 
zařízení do vodojemu bude gravitační s čerpáním (dle výškových poměrů); 

−  vodojem o obsahu 30 m3 (při požární potřebě vody min. 60 m3) bude umístěn na 
kótě 455,0 m n.m. Ve vodojemu bude umístěno zařízení potřebné k případné 
úpravě vody (zejména zařízení k zajištění bakteriologické nezávadnosti vody); 

−  hlavní zásobní řad ozn. A je veden v krajnici silnice III. třídy procházející obcí 
Rejchartice. Řad A je navržen z potrubí PE 75 mm (v případě požárního 
vodovodu PE 90 mm). Délka řadu je cca 1 920 m. Provedení řadu v komunikaci 
se předpokládá bezvýkopové (směrově i výškově řízeným podvrtem). Podružné 
rozvodné řady A1 až A8 budou provedeny z potrubí PE 63 mm v celkové délce 
2 030 m. Vodovodní řady budou vybaveny armaturami k odkalení a odvzdušnění 
potrubí (v případě požárního vodovodu také podzemními hydranty); 
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−  s ohledem na značné výškové členění spotřebiště je nutná úprava tlakových 
poměrů na zásobních řadech. Na hlavním zásobním řadu bude na kótě cca 
495,00 m n.m. osazen redukční ventil, nebo ve vhodném místě a kótě zřízena 
přerušovaná komora. Na vedlejším rozvodném řadu A1 bude na  kótě cca 
540,00 m n.m. zřízena v armaturní šachtě automatická hydroforová čerpací 
stanice s dopravní výtlačnou výškou 60 m. 

 

f4) Odkanalizová ní 

Současný stav 

Obec nemá vybudovanou kanalizaci s čistírnou odpadních vod. Odpadní vody jsou 
sváděny do jímek k vyvážení, zřízených při jednotlivých objektech. Tento způsob likvidace 
odpadních vod neodpovídá nárokům na ochranu životního prostředí a stává se do budoucna 
nepřijatelný. Vybavení sídel veřejnou kanalizací s biologickou čistírnou odpadních vod je 
běžně uplatňovaným požadavkem a zákonnou podmínkou rozvoje bydlení, rekreace 
a občanské vybavenosti. Srážkové vody jsou odváděny rigoly a dešťovou kanalizací do 
místní vodoteče. 

 

Hydrotechnický  výpo čet 

Pro hydrotechnický výpočet je vzat plný počet obyvatel obce včetně okrajových 
objektů, které pravděpodobně nebudou odkanalizovány pro jejich odlehlou polohu ani 
v dlouhodobém výhledu. Předpokládá se však, že odpadní vody a kaly z jejich žump budou 
odváženy k likvidaci do navrhované ČOV. Ekvivalentem cca 30 až 40 obyvatel jsou ve 
výpočtu zohledněny místní podnikatelské aktivity, rekreace a cestovní ruch. 

 

množství odpadních vod při 230 EO a 150 l/EO: 230x150=34,5 m3/den=0,4 l/sec 

produkce znečištění dle: BSK5   230*0,060=13,8 kg/den 

Účinnost čistírny se předpokládá 90 až 92 % a do Rejchartického potoka bude vypuštěno 
znečištění 1,1 až 1,38 kg/den BSK5. 

Ovlivnění toku: Q355 Rejchartického potoka cca 2,5 l/sec, koncentrace odhad 3 mg O2/l 
BSK5. Výsledná koncentrace v toku pod ČOV 6,6 až 6,9 mg/l BSK5, což je menší 8 mg/l. 

 

Navrhovaná  řešení 

• s ohledem na konfiguraci terénu a velikost osídlení je výhledově navržen systém 
oddílné splaškové kanalizace. Pro odvádění dešťových vod bude nadále ve funkci 
systém rigolů, příkopů a případně dešťových stok; 

• pro odvádění splaškových vod jsou v grafické dokumentaci navrženy trasy vodotěsné 
splaškové kanalizace provedené z trub PVC DN 250 mm, vybavené revizními 
šachtami a spadišti. Délka hlavní stoky je cca 1 900 m. Předpokládaná délka 
vedlejších stok je cca 2 060 m; 
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• ČOV s kapacitou min 27 m3/den je navržena na konci zástavby obce, na pozemku 
vyznačeném v grafické dokumentaci. Přívod splaškových vod na ČOV ze souvislé 
zástavby obce je gravitační; 

• navrhovaná čistírna by měla vycházet z osvědčené technologie s dlouhodobou 
aktivací a úplnou stabilizací kalu. Účinnost ČOV dle BSK5 by měla být minimálně 90 
až 92 %. Recipientem vyčištěných vod bude Rejchartický potok. S ohledem na 
nadmořskou výšku 450 m n.m. a exponovaným podmínkám v zimním provozu je 
navrženo umístit čistírnu do zakrytého objektu. Při situování ČOV je dodržena 
vzdálenost ochranného pásma 25 m od souvislé zástavby obce; 

• lze rovněž zvážit řešení odvedení a čištění splaškových vod obce Rejchartice a obce 
Rapotín. Délku přiváděcí stoky z okraje Rejchartic k okraji Rapotína lze odhadnou na 
cca 2 500 m. Konfigurace terénu v trase přivaděče je příznivá. 

 

g) Energetika a  spoje 

g1) Elektrická ene rgie 

Na území katastru obce se nachází rozvodné silové systémy v napěťových hladinách 
vn  22 kV a distribuční místní rozvod nn 0,4 kV (380/220V). Žádný další silový napěťový 
systém včetně napěťové hladiny vvn se v území ani ve známém výhledu neuvažuje. Výjimku 
by zde mohla tvořit případná instalace větrných elektráren, které pracují s napětím 0,6 – 6 kV 
podle výrobce soustrojí. I v tomto případě bude toto napětí převedeno do napěťové úrovně 
současných unifikovaných rozvodných systémů. 

 

Napěťová hladina vn  22 kV 

Rozvodný systém je zásoben z nadřazených rozvoden 110/22 kV Šumperk, 
s propojením na RZ 110/22 kV Hanušovice. Volné vrchní vedení je neseno na betonových 
sloupech v provedení pařát. Jedná se o zokruhovanou odbočku z kmenového vedení 22 kV 
v trase Šumperk – Hanušovice. Stav velmi dobrý. 

Elektrická energie pro obec Rejchartice je zabezpečena dodávkou z instalovaných 
třech venkovních trafostanic. 

Dále je pro zemědělský závod osazena jedna venkovní trafostanice. 
 

Přehled trafostan ic v ob ci Rejcha rtice 

Trafostanice Provedení Výkon v kVA 

 DTS  651 

 DTS 652 

 DTS 653 

 Dvousloupová betonová 

 Dvousloupová betonová 

 Jednosloup. betonová 

       400 

       400 

       250 

   

Zemědělský   

závod 

  

 Ocelová příhradová  

 

       100  
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Mimo tyto trafostanice, je v severním okraji zástavby za zemědělským závodem 
umístěna další trafostanice dnes již zrušeného a likvidovaného provozu. Trafostanice je 
galvanicky odpojena, transformátor snesen. Obnovení provozu se nepředpokládá. 

Celkový instalovaný příkon sítě SME a.s. pro obec Rejchartice je 1,05 MVA. Na 
každý rodinný domek v obci včetně vybavenosti připadá při zanedbání účiníku 
cca 10,35 kVA instalovaného výkonu stávajících trafostanic.  

Přívodní vedení vn 22 kV je dostatečně dimenzováno i pro případ zvýšení dodávky 
elektrické energie. Také u DTS 651 a  652 je možno zvýšit výkon pouhou výměnou stroje 
bez stavebních úprav na výkon á 630 kVA, čímž by se výkonová rezerva na jeden RD 
zvýšila na cca 15 kVA. Tento výkon by postačil při zohlednění současnosti na vytápění cca 
80 % stávající zástavby obce na bázi elektrické energie. Rozvodný systém vn svými 
ochrannými pásmy dle zákona č. 458/2000 Sb. z části omezuje případné využití jím 
dotčených ploch. Uvedená ochranná pásma je nutno plně respektovat, případné vyvolané 
změny a úpravy stávajícího systému je nutno řešit ve smyslu uvedeného zákona, především 
§ 47. 

Nejvýznamnější navržená rozvojová plocha je situována na severozápadním okraji 
zastavěného území obce (12 až 15 rodinných domů, penzion, lyžařský vlek). Rozvojová 
plocha však koliduje s trasou volného vrchního vedení 22 kV. Proto je zde navrženo snesení 
a demontáž stávajícího vedení v délce cca 510 m a nahrazení přeložkou volného vrchního 
vedení vn 22 kV v délce cca 530 m včetně krátké kabelové přípojky vn pro novou kioskovou 
trafostanici v blízkosti penzionu a nástupní stanice lyžařského vleku.  

Potřeba elektrického výkonu pro realizaci této lokality se předpokládá cca 380 kVA, 
což předpokládá osazení nové kioskové trafostanice strojem 400 kVA, s možností rozšíření 
bez dalších stavebních úprav až do výkonu 630 kVA. Je nutno zajistit komunikační 
dostupnost nové trafostanice. 

Pro zabezpečení dalších drobnějších obytných rozvojových ploch ve střední části 
obce, je navrženo posílení výkonu stávajících trafostanic o celkový výkon 380 kVA 
následným způsobem: 

−  DTS 652 se stávajícím výkonem 400 kVA na celkový výkon 630 kVA; 

−  DTS 653 se stávajícím výkonem 250 kVA na cílový výkon 400 kVA. 

 

Napěťová hladina nn  0,4 kV. 

Distribuční rozvod nn je provozován unifikovanou soustavou napětí 380/220. 
V klasickém provedení volného vrchního vedení neseného na betonových sloupech. Stav 
tohoto rozvodu je v dobrém provozuschopném stavu. Část obce zásobená z trafostanice 
DTS 651 je zásobena prostřednictvím svodu zemním kabelem nn. Odběratelské odbočky 
jsou realizovány závěsným kabelem, případně s přechodem na zemní kabel.  
 

g2) Plyn 

Katastrem obce prochází dálkový vtl plynovod zemního plynu ev. č. 662 087 profilu 
DN 200. Přestože plynovod prochází katastrem obce v souběhu se zástavbou, není obec 
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plynofikována. Náklady na vybudování odběrného místa ( regulační stanici vtl/stl) a následný 
stl rozvod v obci přesahovaly a dosud přesahují možnosti obce bez vnějších zdrojů. 
S ohledem na současný a výhledový vývoj cen energií opadá též z ekonomických důvodů 
zájem o  tento druh topného média. Informace o provozních nákladech na vytápění podle 
druhu dostupných paliv je dále uvedena informativně v kapitole „Teplo“. 

V severní části katastru obce je jako nedílná součást vtl plynovodu osazena též 
katodová ochrana potrubí. Její umístění v území je zakresleno v průvodní grafické 
dokumentaci. 

I když uvedené plynárenské zařízení nemá pro známý rozvoj obce žádný význam, je 
nutno zde plně respektovat jeho ochranné pásmo včetně katodové ochrany podle 
společného výše uvedeného zákona jako u elektrického vedení. 
 

g3) Teplo 

Občanská zástavba obce je převážně vytápěna dřevem získaného vlastní samo 
těžbou. Pokud pomineme náročnost na lidský faktor, jedná se o finančně nejdostupnější 
způsob vytápění. Zdroje jsou dosažitelné v místní lokální úrovni. 

Tato skutečnost podtrhuje snížený zájem o ostatní druhy topných médií. 

Pro informaci je uveden přehled množství paliva a energií na vytápění jednoho RD při 
spotřebě 90 GJ/rok. 

   
 
          Palivo  - druh vytápění 

 
           Množství paliva  
      
       

Černé ostravské uhlí   
Hnědé uhlí   ořech I  
                    ořech II   
Koks            ořech I 
                    ořech II    
         otopová směs   
Dřevo – kotel na zplyňování   
Kotel na propan   
Kotel na ETOL (ekol.topný olej)  
Elektřina – akumul. Nádrž  
Elektřina - přímotop  
Tepelné čerpadlo topný faktor 3  
Zemní plyn    

          7 100  kg 
          9 100  kg 
          9 500  kg 
          5 900  kg 
          6 000  kg 
          6 000  kg 
          8 200  kg 
          2 100  kg 
          2 400  kg 
         26 900 kWh 
         25 500 kWh 
           8 300 kWh 
           3 000 m3 

              Ceny tuhých paliv roku 2004 TCHAs Ostrava bez dopravy. 

Provozně dostupný je též systém vytápění pomocí tepelného čerpadla, ale pořizovací 
náklady a nutné stavebně technické úpravy stále ještě překračují možnosti většiny obyvatel. 
Vytápění elektrickou energií je stále spíše výjimkou. 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že nelze ani do budoucna uvažovat se zvýšeným 
zájmem o vytápění zemním plynem pokud by výstavba regulační stanice vtl/stl a stl rozvod 
v obci byl hrazen z prostředků obce a jejich obyvatel. Ale i v tomto případě bude rozhodovat 
časová a výhledová cena zemního plynu. 
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Při průzkumových pracích nebyl zaznamenán žádný velkoobsahový zásobníkový 
systém vytápění. Pouze u Obecního úřadu je realizován prodej propanbutanových 
maloobsahových tlakových zásobníků (bomb) používaných převážně pouze v domácnostech 
pro účely ohřevu a přípravy potravin. 

 

g4) Alternati vní zdroje energie  

V obci nebyl zaznamenán žádný zdroj využití obnovitelné energie mimo spalování 
dřeva pro vytápění. 

Obcí protéká Rejchartický potok kde by bylo možno uvažovat o výstavbě MVE (malé 
vodní elektrárny), ale její případný výkon výroby elektrické. energie bude  zanedbatelný . 

Energeticky významnější jsou zde technické a ekonomické podmínky pro vybudování 
větrných elektráren. Na katastru obce jsou lokality které podle větrné mapy Ústavu fyziky a 
atmosféry ČSAV mohou splňovat podmínky pro výstavbu větrných elektráren. Taktéž splňují 
ostatní podmínky pro výstavbu a provoz jako je ekonomická vzdálenost od rozvodné sítě vn, 
dopravní dostupnost, dostatečná vzdálenost od obytné zóny apod. 
 

g5) Veřejné osv ětlení 

Veřejné osvětlení je v dobrém provozuschopném stavu vybavené osvětlovacími body 
novější konstrukce. Jeho umístění je především na sloupech rozvodu nn, místy též na 
samostatných betonových sloupech. Rozvod je proveden závěsným kabelem. 

Ovládání je řešeno centrálně jednoduchým systémem automatického provozu.  
 

g6) Spoje 

Katastrem obce neprochází žádný páteřní dálkový kabel. Pouze v souběhu silnice 
Rapotín – Rejchartice – Kopřivná – Hanušovice prochází metalický kabel, který je napojen 
na místní zemní pobočkový systém a je vyveden do URS v místech proti obecnímu úřadu, 
kde je též osazen veřejný telefonní automat trvale přístupný.   

Díky generální rekonstrukci a modernizaci celého telekomunikačního systému je obec 
i s ohledem na případný rozvoj dostatečně zabezpečena i nad rámec známého výhledu.  

 
Radioreleové  trasy  

Katastrem obce neprochází žádná velko či malokapacitní trasa Čs. radiokomunikací. 
V západní oblasti hraniční části katastru obce Kopřivná a Rejchartice je umístěn přenašeč 
mobilních operátorů. 
 

h) Životní prost ředí 
h1) Celkov á charakteristika  

V obci je velmi dobrá kvalita životní prostředí. Nejsou zde žádné zdroje znečištění 
ovzduší ani dalších škodlivin, malá je i průjezdní automobilová doprava. Nelze samozřejmě 
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vyloučit působení dálkových přenosů imisí nebo kyselých dešťů, které se mohou projevit 
např. poškozením lesních porostů, kontaminací půd a vod apod. 

V řešeném katastrálním území je možné nepříznivé vlivy na životní prostředí shrnout 
do následujících problémových okruhů: 

• místní znečištění ovzduší způsobované lokálními topeništi spalujícími nekvalitní paliva, 

• devastace pramenišť, mokřadů a malých vodních toků nevhodnou pastvou skotu, 

• biologické znečištění ovzduší vázané na výskyt alergenních rostlin, 

• radioaktivní ohrožení vázané na výskyt radonu v horninách. 

Uvedené problémy, s výjimkou radioaktivního ohrožení, jsou řešitelné místními 
orgány, případně ve spolupráci s orgány obce s rozšířenou působností nebo kraje, 
s místními aktivitami a dalšími zainteresovanými subjekty. Jde především o změnu topných 
médií, výsadby zeleně, údržbu komunikací, sběr odpadů a druhotných surovin atd. Některé 
z problémů jsou již řešeny, např. odvoz komunálních a nebezpečných odpadů, sběr skla 
a plastů. 

 

h2) Místní zne čištění ov zduší 

Přízemní znečištění ovzduší způsobuje především nedokonalé spalování tuhých 
fosilních paliv a dalších substancí v domácích topeništích. Významnou roli při šíření 
a rozptylu imisí, vedle klimatických činitelů, hrají tvary reliéfu, a to především výrazná údolní 
poloha, ve které je lokalizována veškerá obytná a rekreační zástavba obce. 

V obci se měření imisí neprovádí, nejbližší měřící stanice jsou v Šumperku 
a v Dolních Studénkách. Naměřené hodnoty, jmenovitě roční aritmetické průměry, jsou 
u všech měřených škodlivin pod úrovní platných standardů. 

Vzhledem k imisní situaci v širším regionu a k dalším zjištěním (podle zákona 
č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší), je obec zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší. Zařazení obce do oblasti vyplývá ze Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP – 
vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2005 (Věstník MŽP, 
3/2007). 

Opatření na zlepšení kvality ovzduší místního původu by měla vycházet 
z Integrovaného programu snižování emisí Olomouckého kraje a z Programu ke zlepšení 
kvality ovzduší Olomouckého kraje (Nařízení Olomouckého kraje ze dne 30. 9. 2004). Podle 
Programu jsou nejdůležitější následující problémové okruhy, vyžadující řešení:  

• snížení imisní zátěže a celkových emisí PM10 (celokrajský problém), 

• snížení emisí NOx  (z důvodů nárůstu dopravních výkonů), 

• snížení imisní zátěže troposférického ozónu (bude předmětem celostátních opatření). 

V řešeném území se dále uplatňuje biologické znečištění ovzduší způsobené 
alergenními látkami biologického původu tvořící tzv. aeroplankton.  

Největšími producenty alergenů jsou především různé druhy plevelů, ruderálů a 
dřevin lužního porostů. 
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Z hlediska hromadného výskytu alergenních rostlin jsou v řešeném území 
nejzávažnější následující prostory: 

• neudržované okraje silnic a místních komunikací, 

• blíže nespecifikovatelné menší či větší zaplevelené plochy na okrajích zastavěného 
území, na okrajích lesních porostů a krajinné zeleně, podél vodních toků apod.  

Údržba těchto ploch, likvidace alergenních a dalších plevelných rostlin je povinností 
majitelů, případně uživatelů jednotlivých pozemků. 

Návrhy lokálních opatření na zlepšení kvality ovzduší jsou v souladu s návrhy řešení 
uvedenými v citovaném krajském Programu. Tyto návrhy obsahují také opatření, která mají 
organizační a správní povahu a nelze je řešit územním plánem neboť nejsou vyjádřitelná 
plochou. Přesto je pro úplnost zde uvádíme:  

 

Návrhy 

Územně technická opatření: 

• neumisťovat na území obce rozvojové plochy s využitím předkládajícím zátěže životního 
prostředí; využití ploch stanovit pomocí regulativů, 

• z důvodů snížení emisí podporovat napojení obyvatel na plyn a další ekologické 
způsoby vytápění a řešení obytných domů (výstavba domů s nízkou potřebou energie, 
ať už nízkoenergetických či pasivních), dále např. tepelná čerpadla, solární systémy, 
biomasa, dřevo apod., 

 

Správní a organizační opatření: 

• zakázat spalování určitých druhů paliv v malých zdrojích a spalování rostlinných 
materiálů v otevřených ohništích, 

• zajistit možnost kontroly d domácích topenišť v případě podezření ze spalování 
neekologických hořlavých látek (plasty apod.), 

• z důvodů snížení prašnosti zlepšovat technický stav vozovek místních komunikací 
a provádět jejich čištění po zimním období, budovat pevné krajnice nebo chodníků, 
vysazovat pásy zeleně, 

• důsledně likvidovat zdroje biologického znečištění ovzduší, tj. především zaplevelené 
travinobylinné porosty s masivním výskytem alergenních rostlin na neudržovaných 
plochách (povinnost vlastníků a uživatelů pozemků). 

 
h3) Hluk 

Působení hluku na životní prostředí je vázáno na mobilní liniový zdroj, kterým je 
v řešeném území tranzitní automobilová doprava na silnici III. třídy č. 44640. Intenzita 
dopravy je poměrně nízká, takže lze předpokládat, že zde nebudou překračovány nejvyšší 
přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních 
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prostorech staveb vyjádřené ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T v denní ani 
noční době. 

 
h4) Radioaktivní oh rožení 

Radioaktivní ohrožení je závažným faktorem ovlivňujícím hodnoty životního prostředí. 
Nejzávažnější ozáření způsobuje radioaktivní plyn radon, resp. jeho rozpadové dceřinné 
produkty 

Kategorie radonového indexu geologického podloží, uvedené v mapě 1: 50 000, 
vyjadřují statisticky převažující kategorii v dané geologické jednotce. Výsledky měření 
radonu na konkrétních lokalitách se proto mohou od této kategorie odlišovat, především díky 
rozdílům mezi regionální a lokální geologickou situací.  

Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je 
možno očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Hlavním 
zdrojem radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Vyšší kategorie 
radonového indexu podloží proto určuje i vyšší pravděpodobnost výskytu hodnot radonu nad 
200 Bq.m-3 v existujících objektech (hodnota EOAR). Zároveň indikuje i míru pozornosti, 
kterou je nutno věnovat opatřením proti pronikání radonu z podloží u nově stavěných 
objektů. 

Převažující kategorie radonového indexu neznamená, že se u určitém typu hornin při 
měření radonu na stavebním pozemku setkáme pouze s jedinou kategorií radonového 
indexu. Obvyklým jevem je, že přibližně 20 % až 30 % měření spadá do jiné kategorie 
radonového indexu, což je dáno lokálními geologickými podmínkami měřených ploch.  

Je tedy zřejmé, že určení kategorie radonového indexu na stavebním pozemku není 
možné provádět odečtením z mapy jakéhokoliv měřítka, ale pouze měřením radonu 
v podloží na konkrétním místě tak, aby byly zohledněny lokální, mnohdy velmi proměnlivé 
geologické podmínky. 

Celé zastavěné území a plochá nivní část katastru jsou zařazeny do přechodné 
kategorie (nehomogenní kvartérní sedimenty) radonového indexu, údolní svahy po obou 
stranách jsou ve střední kategorii.  

Radonová situace v řešeném území obce a v jejím okolí je zobrazena na výřezu 
Mapy radonového indexu geologického podloží (Česká geologická služba, Praha). 

Měření radonu by mělo být provedeno a vyhodnoceno ve všech lokalitách 
navrhovaných pro bytovou výstavbu, sport, rekreaci apod. Tento požadavek je v souladu 
s příslušnou legislativou (zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie 
a ionizujícího záření – atomový zákon, vyhláška č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění 
radiační ochrany, vyhláška č. 307/2002 Sb., Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
o radiační ochraně, ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží, 1996). 
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Návrhy 

• zajistit provedení a vyhodnocen detailního průzkumu radonového rizika ve všech 
lokalitách navrhovaných pro bytovou výstavbu, občanskou vybavenost, sport, rekreaci 
apod. 

 
h5) Hospoda ření s odpady  

Problematika odpadového hospodářství je řešena na základě obecně závazné 
vyhlášky  č. 1/2005. Odvoz je zajišťován firmou Sita Moravia na řízenou skládku v Rapotíně. 

Pro nakládání s komunálním odpadem, tj. jeho shromažďováním a tříděním, jsou 
občanům k dispozici sběrné nádoby a zařízení : 

• sběrné nádoby (popelnice 110 l, celkem 45 kusů, odvoz celoročně 1 x za 14 dnů), 

• kovové kontejnery na tříděný odpad – sklo (4 kusy, odvoz 1 x za měsíc), plasty (5 kusů, 
odvoz 1 x za 14 dnů), 

• mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu dle zákona o odpadech se 
provádí 2 x za rok po vyhlášení, 

• stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, popřípadě právnických osob nebo 
osob fyzických oprávněných k podnikání je odvážen na jejich náklady na řízenou 
skládku Rapotín. 

V rekreační části obce jsou přistaveny 3 větší kontejnery a 1 až 2 x za rok jsou 
přistavovány velkoobjemové kontejnery na nadměrný odpad. Všech jsou odváženy na výše 
uvedenou skládku v Rapotíně. Divoké skládky se v řešeném území nevyskytují. 
 

i) Ochrana  přírody  a krajiny, krajinn ý ráz 
i1) Koeficient ekolog ické stabi lity 

Základní ekologické orientační ukazatele relativních rozdílů podmínek ekologické 
stability krajiny lze odvodit z využití území, z poměru mezi ekopozitivními a ekonegativními 
složkami krajiny. Hodnotícími kritérii jsou trvalost ekosystémů, intenzita lidských zásahů 
a ovlivnění energomateriálových toků. Hodnocení je interpretováno pomocí tzv. koeficientu 
ekologické stability (KES). KES vychází z výpočtů poměru mezi trvalými, relativně stabilními 
ekosystémy (lesní pozemky, zahrady, travní porosty, vodní plochy) a ekosystémy labilními 
(orná půda, ovocné sady, zastavěné plochy). 
 

Úhrnné hod not y druh ů pozemků v řešeném úz emí obce Rejcha rtice 

druh pozemku výměra ha % z c.v. k.ú. 
orná půda14,3 97,59 ٭ 
zahrady 10,88 1,6 
travní porosty 237,39 34,9 
lesní pozemky 295,95 43,5 
vodní plochy 6,04 0,9 
zastavěné plochy 4,03 0,6 
ostatní plochy 28,75 4,2 
celkem 680,63 100 

 údaj z KN, ve skutečnosti není orná půda zastoupena ٭                                
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Zastou pení ekologi cky ne gativ ních, ekologic ky poz it ivn ích a ostatních plo ch v obci a koeficien t 
ekologick é stabi lit y 

výměra 
celkem  

eko + 
% 

z c.v. 
eko –  

% 
z c.v.  

ostatní 
ploch y 

% 
z c.v.  

KES 

 160,75 4,2 28,75 0,6 4,03 95,2 647,85٭ 680,63

 přičteny plochy orné půdy ٭               
 

Zvýšení výměry travních porostů na úkor orné půdy, tedy skutečný stav zjištěný 
v řešeném území, není podchycen v KN. Zatravněním orné půdy došlo k výraznému zvýšení 
zastoupení ekologicky pozitivních ploch a tím ke změně zařazení obce z kategorie 
harmonické krajiny (KES 5,41) do kategorie relativně přírodní krajiny (KES 160,75). 

V tabulce a v grafické příloze je uvedeno zastoupení ekologicky pozitivních 
a negativních krajinných složek zohledňující významné zastoupení travních porostů (tj. se 
zvýšením o výměru dřívějších ploch orné půdy), která dokumentují vysoké přírodní hodnoty 
celé obce. 

 
Zasto upení ekologi cky po zitivn ích krajinných slože k v obci 

zahrady travní porosty lesní pozemky vodní plochy celkem eko + 

ha % ha % ha % ha % ha % 
 95,2 647,85 0,9 6,04 43,5 295,95 49,2 334,98 ٭ 1,6 10,88

 přičteny plochy orné půdy٭      

Vysoké zastoupení ekopozitivních krajinných struktur (v souhrnu přes 95 %) ovlivňuje 
celkové hodnoty krajiny a krajinného rázu a významně pozitivně působí na kvalitu životního 
prostředí. 

 

i2) Současná krajinná zeleň 

V rámci celé obce zabírají největší rozlohu lesní porosty, téměř 44 %. Tvoří souvislé 
zóny podél jihozápadní, severovýchodní a jihovýchodní katastrální hranice přecházející do 
sousedních obcí a dále několik větších či menších celků, především v severozápadní části 
katastrálního území.  

Z dalších kategorií využití území jsou nejvýznamněji zastoupeny travní porosty, které 
v souhrnu pokrývají téměř 35 %. Jejich skutečná výměra je však větší, protože v současné 
době pokrývají všechny bývalé plochy vedené dosud jako orná půda. Je tedy jejich celková 
výměra téměř 335 ha, což je téměř 50 % celkové výměry obce. 

Ovocné sady se vůbec nevyskytují. Zahrady tvoří jen 1,6 % a vodní plochy jen 0,9 %. 
Velmi nízkým procentem jsou zastoupeny také zastavěné plochy (0,6 %). Ostatní plochy 
(např. komunikace, neplodné půdy apod.) představují v souhrnu 4,2 % rozlohy celé obce. 

Úbytek orné půdy ve prospěch trvalých travních porostů výrazně zvyšuje hodnoty 
krajinného rázu a je mj. rovněž příznivý především z hlediska postižení a ohrožení půd vodní 
erozí na poměrně příkrých svazích tvořících údolí Rejchartického potoka a jeho přítoků.  

Uvedené využití území je dáno především tvary makroreliéfu této části Kopřivenské 
vrchoviny. Na jihozápadní hranici k.ú. je to protáhlý hřbet mezi Smrkem (742 m n.m.) 
a Ořešníkem (702,6 m n.m.), na severovýchodě k.ú. hřbet mezi Červeným vrchem (755,9 m 
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n.m.) a Kozí skalkou (711,3 m n.m.). Hřbety rozděluje hluboce zaříznuté údolí Rejchartického 
potoka, které tvoří hlavní osu podél níž je situována většina zastavěného území, 
v nadmořské výšce mezi cca 460 m n.m. po 575 m.   

Údolní svahy v nižších a středních částech jsou využívány jako zemědělské plochy, 
v současné době výhradně se zastoupením travních porostů. Vyšší části svahů k okrajům 
katastru jsou zalesněny.  

Celý prostor katastrálního území byl v dřívějších letech vymezen jako významný 
krajinný segment Rejchartice, charakterizovaný jako malebná zemědělská krajina.  

Příkré i mírnější údolní svahy jsou potenciálně ohroženy vodní erozí. Jejímu rozvoji 
brání v současné době úplné pokrytí svahových poloh a dřívějších ploch orné půdy travními 
porosty.  

V současném uspořádání krajiny by neměly nastat téměř žádné změny. V celistvosti 
by měly být zachovány plochy zastavěného území a na něj navazující návrhy zastavitelných 
ploch. Zachovány by měly zůstat rovněž stabilizované plochy zemědělského využívání, 
tvořené travními porosty a využívanými především jako pastviny, a také plochy lesních 
porostů, a dále veškerá krajinná zeleň, prameniště, mokřady a drobné vodní toky. 

Doplněny by měly být jen některé skladebné části lokálního ÚSES, jmenovitě kratší či 
delší úseky lokálních biokoridorů a navazujících interakčních prvků. 

Převažující zastoupení lesních porostů a travních porostů doplňuje rozptýlená 
krajinná zeleň. Má důležité postavení z hlediska hodnot krajinného rázu a diverzity území 
a tvoří spojovací články mezi lesními celky, hodnotnými krajinnými segmenty a zelení obce.  

Z funkčního a prostorového hlediska tvoří současná krajinná zeleň následující 
skupiny: 

• lesní porosty, 

• břehové porosty a doprovodná zeleň vodních toků, 

• doprovodná zeleň silnic a cest, 

• zeleň mezí, terénních stupňů a remízů, pramenných úpadů, 

• zeleň zastavěného území. 

 

Lesní poros ty 

Lesní porosty pokrývají 295,95 ha, což je 43,5 %  řešeného území obce. Tvoří dva 
rozsáhlé  komplexy podél jihozápadní a severovýchodní hranici katastrálního území, a dále 
několik dalších, větších či menších celků.  

Lesní porosty jsou významným krajinotvorným prvkem a zvyšují výrazně celkové 
hodnoty krajinného rázu.  
 

Břehové poros ty a dop rovodná ze leň vodn ích tok ů  

Tvoří jen malou část krajinné zeleně, a to především podél hlavního toku území, 
kterým je Rejchartický potok. Ani zde však nejsou souvislé větší porosty a omezují se na 
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poměrně úzké, místy mezernaté lemy. Totéž platí i u břehových porostů všech dalších toků 
v katastrálním území. Břehové porosty mají přírodě blízkou druhovou skladbu dřevin a jsou 
často značně zapleveleny.  

 

Doprovodn á zeleň siln ic a ces t 

Jde o poměrně málo zastoupenou skupinu krajinné zeleně, většinou tvořenou jen 
zbytky někdejších porostů nebo jednotlivými dřevinami. Nikde není zachováno stromořadí 
nebo jinak udržovaný doprovodný porost. V mnoha případech jsou někdejší lemy podél 
bývalých nebo nevyužívaných cest již téměř nerozeznatelné od liniových porostů mezí 
a terénních stupňů. Doprovody některých místních komunikací jsou většinou součástí 
břehových porostů souběžně protékajících potoků nebo navazujících lesních celků. Druhová 
skladba zbytků doprovodných porostů je dosti pestrá a blízká přirozené skladbě. 

 

Zeleň mezí, terénn ích stup ňů, remízů, pramen ných úpad ů 

Do této skupiny je zařazena především liniová zeleň mezí a terénních stupňů a dále 
izolované remízky a drobné plochy zeleně. Jde o porosty s pestrým, přírodě blízkým, 
druhovým složením dřevin. Okraje i vnitřní plochy porostů jsou často silně zapleveleny. 
Některé plochy jsou hodnotné krajinné segmenty zasluhující vyšší stupeň ochrany 
(registrace jako VKP). 

 

Zeleň zastavěného ú zemí 

Zeleň zastavěného území veřejného charakteru není v rámci obce zastoupena. 
Ostatní zeleň je tvořena především zelení soukromých zahrad s běžným sortimentem 
ovocných dřevin. Rekreační objekty mají často upravené okolí s využitím okrasných rostlin 
a s udržovanými trávníky. 

Celkově je zelen uvnitř zastavěného území zastoupena poměrně dobře, i když je více 
méně oddělena travními porosty od ostatní krajinné zeleně. Propojena je jedině většinou 
úzkými liniovými porosty podél vodních toků a některých stávajících nebo bývalých cest.  
 

Návrhy výsadeb zelen ě a vegetačních úprav   

Návrhy doplňují skladebné části ÚSES (jmenovitě lokální biokoridory) a interakční 
prvky a dále mají ochrannou, hygienickou a další funkci. Jsou většinou liniového charakteru. 
Jde především o doplnění břehových porostů podél vodních toků a o doprovodné stromořadí 
podél silnice.  

• doplnění břehového porostu podél vodního toku Rejchartického potoka a jeho přítoků 
(interakční prvky), 

• doplnění oboustranných doprovodných výsadeb a stromořadí podél silnice III. třídy 
č. 44640 s izolační a hygienickou funkcí (interakční prvek), 

Výsadby ve volné krajině by měly být provedeny na základě odborně zpracovaných 
projektů s výhradním využitím domácích dřevin.  
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i3) Ochrana p řírody  a krajiny 

Následující charakteristiky jsou zpracovány na základě zákona č. 114/1992 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

Zvláštní ochrana  přírody 

Obec neleží v žádné z chráněných krajinných oblastí ani v přírodním parku a není 
zde lokalizováno ani žádné maloplošné zvláště chráněné území, přechodně chráněná plocha 
nebo památný strom.  

 

Obecná och rana p řírody 

V této kategorii jsou v řešeném území obce Rejchartice lokalizovány významné 
krajinné prvky (VKP) taxativně uvedené v citovaném zákoně o ochraně přírody a krajiny 
a skladebné části lokálního územního systému ekologické stability (ÚSES). 

 

Významné krajin né prvky (VKP) 

VKP jsou definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části 
krajiny, utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými 
krajinnými prvky, zastoupenými v řešeném území, jsou lesy, vodní toky a údolní nivy. Dále 
jimi mohou být jiné části krajiny, které se v území rovněž vyskytují a které zaregistruje, podle 
§ 6, orgán ochrany přírody. Jde např. o mokřady, remízy, meze, trvalé travní plochy apod. 
V území není lokalizován žádný registrovaný VKP.  

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením a jejich využití je možné jedině tak, 
aby nebyla narušena jejich stabilizační funkce. K jakýmkoliv zásahům je třeba závazné 
stanovisko orgánu ochrany přírody (mj. § 4, odst. 2 zákona). 

Hodnotnými krajinnými segmenty vymezenými v řešeném území (v textu a mapě), 
které by mohly být registrovány jako VKP příslušným orgánem ochrany přírody, jsou: 

• prameniště a mokřad na jihovýchodním okraji k.ú. (č. 1),  

• mokřad u soutoku levobřežního přítoku a Rejchartického potoka pod Zelenicí (č. 2), 

• mokřad mezi cestou a potokem východně od obce (č. 3),  

• prameniště, mokřad a navazující mezové porosty východně od Prostředního vrchu 
(č. 4), 

• skalní odkryv pod Prostředním vrchem (č. 5), 

• prameniště, mokřady a svahová zeleň v údolí mezi Kamenným a Červeným vrchem 
v severní části k.ú. (č. 6). 

 

Významné stromy  

V řešeném k.ú. obce je několik hodnotných stromů, které by měly být chráněny jako 
památné stromy dle § 46 a 48 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů. Jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Významné strom y – návrh ochrany  

dřevina 
obvod  

kmene cm  
OP m lokalizac e 

buk lesní 390 12 červená forma, za kostelem u potoka (poškozený) 

jasan ztepilý 350 11 za kostelem u potoka 

javor klen 250 8 na terénním stupni západně od kostela 

jasan ztepilý 300 10 u silnice jižně od kostela 

lípa srdčitá 290 + 280 9+9 2 stromy u křížku nad kostelem (poškozená) 

lípa srdčitá 330 11 na svahu pod silnicí u potoka 

lípa srdčitá 400 13 u křížku u zemědělské usedlosti (poškozená) 

lípa srdčitá 350 11 na břehu Rejchartického potoka 

lípa srdčitá 350 11 na svahu nad Rejchartickým potokem 

lípa srdčitá 350 11 na svahu jižně od zemědělského areálu 

lípa srdčitá 330 + 305 11+10 2 stromy u bývalého křížku u soutoku potoků 
(poškozená) 

 

Památné stromy, jejich skupiny a stromořadí, se vyhlašují rozhodnutím orgánu 
ochrany přírody. Je zakázáno je poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Pro jejich 
zabezpečení před škodlivými vlivy z okolí lze vymezit ochranné pásmo, ve kterém jsou 
stanoveny činnosti a zásahy, které lze provádět se souhlasem orgánu ochrany přírody. 
Pokud není vyhlášeno ochranné pásmo, má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru 
kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V OP 
není dovolena žádná, pro památný strom škodlivá činnost, např. výstavba, terénní úpravy, 
odvodňování, chemizace apod. 

 

Protierozní opa tření 

Většina řešeného území obce, díky členitému reliéfu, je potenciálně ohrožena vodní 
erozí.  

Její působení však je prakticky vyloučeno, a to především proto, že ve volné krajině 
v současné době neexistují plochy orné půdy. Všechny zemědělské pozemky jsou pokryty 
travními porosty, které zabraňují rozvoji vodní eroze.  

Nebezpečím, které může v některých částech území (zamokřené plochy, prameniště, 
břehy vodních toků, apod.) podporovat vznik vodní eroze, je jedině pastva skotu a jízda 
zemědělských strojů. Oba faktory narušují celistvost travních porostů a mohou vyvolat erozní 
procesy. 

Z hlediska erozního ohrožení jsou vymezeny následující činnosti: 

Přípustné: 

• pastva skotu respektující ochranu travních porostů, zejména na místech podmáčených, 
na mokřadech, v prameništích, podél vodních toků apod., 

• zemědělská doprava na stávajících a navržených polních cestách. 
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Nepřípustné: 

• poškozování a ničení celistvosti travních porostů neřízenou pastvou skotu, pohánění po 
vyšlapaných trasách, narušování podmáčených ploch, mokřadů, pramenišť, břehů 
a vodních toků apod. rozšlapáváním, 

• volné pojíždění zemědělských dopravních prostředků po travních porostech, přes vodní 
toky, prameniště, mokřady. 

Vlastníci pozemků jsou povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových 
poměrů, odnosů půdy erozní činností vody a dbát na zlepšování retenční schopnosti krajiny 
§ 27 vodního zákona č. 254/2001 Sb. 

 

i4) Územní sy stém y ekologické stability  (ÚSES) 

Územní systém ekologické stability krajiny je definován jako vzájemně propojený 
soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 
přírodní rovnováhu. Ochrana ÚSES, tvořících jeho základ, je povinností všech vlastníků 
a uživatelů pozemků, jeho vytváření je veřejným zájmem, na němž se podílejí vlastníci 
pozemků, obce i stát. Jde především o následující požadavky:  

• ochrana ekostabilizační funkce stávajících skladebných částí (umisťování staveb, úprava 
vodních toků a nádrží, pozemkové úpravy, těžba nerostů, změny kultur pozemků), 

• ochrana územní rezervy pro navrhované skladebné části, 

• vyloučení změn využití území snižujících ekologickou stabilitu. 

Posláním ÚSES je zabezpečit uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé 
působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro její mnohostranné 
využívání. 

Hlavní cíle ÚSES jsou: 

• uchování a zabezpečení nerušeného rozvoje přirozeného genofondu krajiny v rámci 
jeho prostorového rozmístění jako dlouhodobého ekostabilizujícího zdroje a rezervy; 

• vytvoření optimálního prostorového základu ekologicky stabilnějších ploch v krajině 
k zabezpečení jejich maximálního kladného působení na okolní méně stabilní části.  

ÚSES je základní nástroj ochrany přírody, určený k zajištění nezbytných minimálních 
prostorových podmínek pro uchování a obnovení biodiverzity a ekologické stability krajiny. 
Segmenty ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo 
k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce.  

Konkrétní podmínky ochrany a využití stanoví orgán ochrany přírody, pro činnost je 
nutné jeho závazné stanovisko. 

Posláním ÚSES je zabezpečit uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé 
působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro její mnohostranné 
využívání. 

Navrhované skladebné části lokálního ÚSES jednoznačně vymezené vycházejí 
z kostry ekologické stability a existujících hodnotných krajinných segmentů. Jsou mj. jedním 
z podkladů pro návrhy krajinné zeleně (doprovodných porostů silnic a cest, břehových 
porostů, půdoochranné zeleně, zeleně sídel a výrobních zařízení atd.).  
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Součástí místního ÚSES jsou interakční prvky (IP), a to většinou jako ekologicky 
významné krajinné prvky a liniová společenstva. V místním ÚSES zprostředkovávají příznivé 
působení biocenter a biokoridorů na okolní, méně stabilní krajinu.  

 

Nadregionáln í a region ální ÚSES 

 V řešeném prostoru, dle ÚTP NR a R ÚSES ČR (1996) a ZÚR Olomouckého kraje, není 
situována žádná skladebná část nadregionálního ÚSES. Jižní hranice k.ú. se dotýká regionální 
biocentrum č. 1931 Rapotín, které je celé vymezeno na k.ú.Šumperk. Do východního okraje k.ú. 
zasahuje asi 750 m dlouhý úsek RBK 837 (dle ZÚR Olomouckého kraje). 

V řešeném prostoru, dle ÚTP NR a R ÚSES ČR (1996) a vládou schváleného ÚP 
VÚC Jeseníky a v jeho změnách, není situována žádná skladebná část nadregionálního ani 
regionálního ÚSES. Jižní hranice k.ú. se dotýká regionální biocentrum č. 1931 Rapotín, které 
je celé vymezeno na k.ú. Šumperk. 

Katastrální území, s výjimkou nejsevernějšího cípu, leží v ochranné zóně mezofilní 
bučinné osy nadregionálního biokoridoru č. 91 (dle ÚTP NR a R ÚSES ČR, 1996), který 
vychází z NRBC č. 136 Raškov a probíhá jižně od k.ú. obce. V OZ by měl být uplatňován tzv. 
koridorový efekt vztažený výhradně na ochranu ekologicky pozitivních segmentů krajiny 
(skladebné části ÚSES, významné krajinné prvky, další hodnotné lokality, plochy s vyšším 
stupněm ekologické stability), které jsou chápány jako součást NRBK. V praktickém 
provedení to znamená, že v OZ je realizován zvýšený zájem orgánů ochrany přírody 
o vyjmenované segmenty v rámci platné legislativy, jmenovitě zákona č.114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, neznamená to však, že jsou jejím 
vymezením a ochranou dotčeny další funkce v území.  

 

Lokální ÚSE S 

Lokální ÚSES vychází z jeho Dopracování pro k.ú. Rejchartice (RNDr. Leo Bureš – 
Ekoservis, 2005). 

Na území obce jsou navržena celkem čtyři lokální biocentra (č. 1 až 4), a to výhradně 
v lesních porostech. Jsou funkční nebo částečně funkční. Jejich propojení je zajištěno 
funkčními nebo částečně funkčními navrhovanými lokálními biokoridory (č. 1 až 8), které 
navazují na lokální systémy sousedních katastrálních území. 

 
i5) Krajinný  ráz 

Krajinný ráz (dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů), kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 
určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní 
hodnotu.  

Hlavními kladnými nositeli hodnot krajinného rázu jsou např.: 

• zvláště chráněná území, nemovité kulturní památky,  

• významné krajinné prvky přírodní, kulturní, smíšené, 

• přírodní, kulturní a smíšené krajinné dominanty, 
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• vztahy mezi různými prvky v krajině, 

• harmonické měřítko, vyjadřující relativní poměry mezi prvky, příp. jejich soubory vůči 
sobě, vůči člověku a vůči okolní krajině. 

Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být 
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště 
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. 
K umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit 
krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného 
rázu může stanovit MŽP obecně závazným právním předpisem. 

Na základě orientačního hodnocení krajinného rázu, dle koeficientu ekologické 
stability (podle úhrnných hodnot druhů pozemků), je celé k.ú. Rejchartic zařazeno do 
kategorie relativně přírodní krajiny (KES 160,75). 

 
Zastoupení ekolog ick y pozitiv ních krajinn ých slože k v obci 

zahrady travní porosty lesní pozemky vodní plochy celkem eko + 

ha % ha % ha % ha % ha % 

 95,2 647,85 0,9 6,04 43,5 295,95 49,2 334,98 ٭ 1,6 10,88

 přičteny plochy orné půdy ٭      

 
Zastou pení ekologi cky ne gativ ních, ekologic ky poz it ivn ích a ostatních plo ch v obci a koeficien t 

ekologick é stabi lit y 

výměra 
celkem  

eko + 
% 

z c.v. 
eko –  

% 
z c.v.  

ostatní 
ploch y 

% 
z c.v.  

KES 

 160,75 4,2 28,75 0,6 4,03 95,2 647,85٭ 680,63

 přičteny plochy orné půdy ٭                  

 
i6) Natura 2000  

V katastrálním území Rejchartic není realizována ochrana přírody dle směrnic EU 
Natura 2000.  

Nejbližší prostorem zařazeným do soustavy Natura 2000 je ptačí oblast Králický 
Sněžník (CZ0711016, celková rozloha 30 225,33 ha), která svojí jihovýchodní částí zasahuje 
do sousedních k.ú. obcí Kopřivná, Bratrušov a Velké Losiny. 

Pro k.ú. Rejchartice z polohy ptačí oblasti Králický Sněžník nevyplývají žádná 
omezení, střety ani opatření. 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

a) Základn í údaje v yplý vající z požadav ků přílohy  č.3 k vyhlášce č.13/1994 Sb., 
o vyhod noce ní důsledk ů navrhov aného řešení na zemědělský  půdní fond  

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací 

dokumentace nebo územně plánovacího podkladu na zemědělský půdní fond se zpracovává 

dle Přílohy č.3 k vyhlášce č.13/1994 Sb. Tato vyhláška Ministerstva životního prostředí 

ze dne 29.prosince 1993 upravuje některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního 

fondu dané zákonem č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ze dne 

30.června 1992. 

Zákon 334 v části III. § 4 - bod a) ukládá, aby při výstavbě nebo jiné činnosti, při které 

dochází  k odnětí zemědělského půdního fondu (dále ZPF), bylo použito především 

nezemědělské půdy, popř. půdy  nezastavěné, event. bylo využito nedostatečně využívaných 

pozemků v současně zastavěném území obce. Pokud dochází k odnětí ZPF, je nutno co 

nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové 

poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací. 

Dále v bodě b) § 4 ukládá zákon odnímat jen nejnutnější plochu ZPF, a konečně 

v bodě c) požaduje co nejméně ztěžovat obhospodařování ZPF, zejména u směrových 

a liniových staveb. 

V části IV. v § 5, ukládá zákon č.334/92 Sb., aby při územně plánovací činnosti bylo 

provedeno zdůvodnění navrženého řešení s cílem prokázat, že předložené řešení je 

z hlediska ochrany ZPF nejvhodnější. 

Tato ustanovení zákona dále upřesňuje § 3 vyhlášky č.13/1994 Sb., z 29. prosince 

1993 a již zmíněná  Příloha č. 3 k této vyhlášce. 

V následujícím textu a v přiložených tabulkách, jakož i v grafické části této 

dokumentace je proto důsledně postupováno dle této "Přílohy", a to tak, že jsou přímo 

citovány požadavky obsažené v bodě 2 uvedené přílohy, a to konkrétně dle jednotlivých 

podbodů 2.1 až 2.7, jejichž text je v další části zprávy uváděn sytým písmem v úvodu 

každého řešení příslušné problematiky. 

Pro vyhodnocení odnětí ZPF byl vypracován Metodický pokyn MŽP ČR ze dne 

1.10. 1996 k hodnocení odnímané půdy ze zemědělského půdního fondu podle výše 

zmíněného zákona. 

Pro účely ochrany ZPF byly tímto pokynem zavedeny Třídy ochrany zemědělského 

půdního fondu, zařazující jednotlivé BPEJ do 5 tříd. 

Do 1. třídy och rany  jsou zařazeny bonitově nejcennější půdy v jednotlivých klimatických 

regionech, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to 
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převážně na záměry související s obnovou ekologické stability, 

případně pro liniové stavby zásadního významu. 

Do 2. třídy ochran y jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých 

klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. 

Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen 

podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen 

podmíněně zastavitelné. 

Do 3. třídy och rany  jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou 

produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno 

v územním plánování využít pro eventuální výstavbu. 

Do 4. třídy ochran y jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností 

v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, 

využitelné i pro výstavbu. 

Do 5. třídy ochran y jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují půdy s velmi nízkou 

produkční schopností a většinou jsou pro zemědělskou výrobu 

postradatelné. Jde většinou půdy s nižším stupněm ochrany, 

s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území 

a dalších zájmů ochrany životního prostředí.  

 

b) Metodika a postup v yhodn ocen í 

Každá plocha byla zařazena do jedné z následujících skupin: stavby dopravní, plochy 

pro bytovou výstavbu, plochy pro občanskou vybavenost, plochy pro rekreaci a sport, 

komerční plochy a vodní plochy. 

Jednotlivé plochy jsou zakresleny v mapové dokumentaci, v měřítku 1 : 5 000, kde jsou 

zároveň vyznačeny ukazatele kvality ZPF dle BPEJ pro jednotlivé plochy s přiřazeným 

identifikačním číslem, podle něhož je možno je najít v tabulkové části. 

Hodnocení každé lokality bylo provedeno celkovým záborem, záborem zemědělské 

půdy dle BPEJ a jim odpovídající třídy ochrany.ZPF.  
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2. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ 
 

a) Údaje o celkov ém rozsahu nav rhov aných ploch a pl och  vyžaduj ících zábor 
zemědělského p ůdního fondu  podle ú čelu v yužití  a údaje  o druhu (kultu ře) dot čené 
půdy  

Požadavky řešení návrhu územního plánu na trvalé odnětí ZPF jsou obsaženy 

v souhrnné tabulce v kapitole 4. Celkem jsou na katastru obce Rejchartice navrženy 

rozvojové plochy o celkové rozloze 19,67 ha. Z tohoto rozsahu je 4,48 ha ploch lokalizováno 

na neplodné půdě a v případě návrhu sjezdovky na ploše OX (3,82 ha) bude ponecháno 

stávající využití (louka). Navrhované záměry územního plánu si vyžádají zábor 11,37 ha 

zemědělského půdního fondu.  

Z celkového rozsahu záboru ZPF připadá 6,58 ha (57,9 %) na louky, 2,45 ha (21,5 %) 

na zahrady a 2,34 ha (20,6 %) na ornou půdu. 

 

Rekapitulace odnětí podle účelu je patrná z následující tabulky. 

Funkční využití 
Zábor ZPF 

absolutně (v ha) v % 

Bydlení 3,81 33,5 

Rekreace 1,65 14,5 

Občanská vybavenost 0,21 1,9 

Výroba 0,85 7,5 

Technická vybavenost 0,25 2,2 

Doprava 0,33 2,9 

Veřejná zeleň 0,39 3,4 

Vodní plochy 0,64 5,6 

Les 3,24 28,5 

Celkem 11,37 100,0 

 
b) Údaje o skute čných inv esticích vložen ých do  půdy za účelem zl epšen í půdní 

úrodn osti ( meliora ční a závlahov é zařízení a pod .) a o jejich p ředpo kládan ém 
poruš ení 

Na odnímaných plochách nebyly vybudovány na území obce Rejchartice žádné 

meliorační stavby ani závlahy. 

 
c) Údaje o areálech a obj ektech  stav eb zemědělské prv ovýroby  a zemědělský ch 

usedlos tech a o jejich  předpo kládané m porušen í 

V Rejcharticích nedojde plánovanou výstavbou k narušení žádných objektů 

zemědělské prvovýroby. V obci se nachází v současné době jeden zemědělský prvovýrob, 

jehož rozsah však není územním plánem omezován, a to jak z hlediska plochy, tak 

i z hlediska výrobního zaměření..  

Územní plán považuje areál živočišné výroby za územně stabilizovaný, včetně jeho 

výrobního zaměření.  
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d) Údaje o usp ořádání zemědělského  půdního  fond u v území,  opat ření k zajišt ění 
ekologické  stabil ity   krajiny  a významný ch sku tečnos tech vy plý vajících ze 
schv álených náv rhů pozemkov ých úprav  a o jejich  předpo kládané m porušen í 

Pro obec Rejchartice nebyly dosud zpracovány "pozemkové úpravy". Avšak s ohledem 

na skutečnost, že územní plán bude do doby zahájení prací na pozemkových úpravách 

schválen, lze předpokládat, že bude možno projekt pozemkových úprav budoucímu 

uspořádání obce přizpůsobit.  

Územní systém ekologické stability je uveden v kapitole „Ochrana přírody a krajiny“ 

a je vyznačen ve výkrese „Komplexní urbanistický návrh“ v měřítku 1 : 5 000, ale změna 

funkčního využití území není bilancována v odnětí ZPF.  

 

e) Znázorn ění průběhu hran ic katastrál ních území a správ ního území obc e 

V územním plánu jsou v grafické dokumentaci znázorněny hranice ploch stavebních 

obvodů navržených k odnětí v rámci katastrálních území správního území obce. 

 

f) Znázornění průběhu hran ic zastav ěného území obce  

V rámci grafické dokumentace územního plánu věnované problematice ochrany ZPF je 

vyznačena poloha zastavěného území jednotlivých částí obce a plochy zastavitelného 

území.  

 

3 ZAŘAZENÍ POZEMKŮ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY DO BONITOVANÝCH PŮDNĚ 

EKOLOGICKÝCH JEDNOTEK  

Na správním území obce Rejchartice se nachází celkem 7 BPEJ, dotčených 

plánovanou výstavbou. Tyto BPEJ jsou vyjádřeny prostřednictvím 5 čísel. Prvá číslice 

pětimístného kódu značí příslušnost ke klimatickému regionu v rámci České republiky (od 0 

do 9, t.j.od nejteplejšího a nejsuššího po nejchladnější a nejvlhčí klimatický region). Druhá 

a třetí číslice určuje příslušnost dané půdy k některé ze 78 hlavních půdních jednotek 

v České republice. Čtvrtá číslice stanovuje kombinaci svažitosti a expozice ke světovým 

stranám a pátá číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu. 

Z celkového kódu BPEJ se dá podle zvláštních tabulek odvodit produkční potenciál hlavních 

zemědělských plodin a rovněž ekonomický efekt obdělávání příslušných půd. Taktéž lze 

podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy ze dne 12.6. 1996 

č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu, podle zákona ČNR 

č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, odvodit i Třídu ochrany. 

Obec Rejchartice leží v klimatickém regionu č.8 (mírně chladný, vlhký, s průměrnou 

roční teplotou 5-6 oC a s průměrným ročním úhrnem srážek 700-800 mm). V rámci tohoto 
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klimatického regionu se zde vyvinuly čtyři z celkového počtu 78 hlavních půdních jednotek, 

které budou dotčeny plánovanou výstavbou: 

HPJ 34 Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální  
 na žulách, rulách, svorech a fylitech, středně těžké lehčí až středně skeletovité,  
 vláhově zásobené, vždy však v mírně chladném klimatickém regionu.  

HPJ 40 Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny,  
  rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí  
  až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici.  

HPJ 58 Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké  
  nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové  
  poměry po odvodnění příznivé.  

HPJ 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.  

 

4. SOUHRNNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA  ODNĚTÍ ZPF 

Přehled ploch  navržený ch k odn ětí ZPF (dle P řílohy  č.5 k vy hlášce č.13/1994 Sb.) 

Označení 
plochy   

Celkový  
rozsah 

ploch v ha 

Z toho 
zábor ZPF  

v ha 

Druh 
pozem ku 
(kultura ) 

Zařazení 
odnímaného 
ZPF do BPEJ 

Třída 
ochrany  

Umístění 
v zastav ěném 

území 
(ZPF v ha) 

Umístění 
mimo zasta-
věné území 
(ZPF v ha) 

Investi-
ce do 
půdy 
(v ha) 

BYTOVÁ VÝSTAVBA 

B1/RP1 lokalita byla z návrhu ÚP vypuštěna 

B2/RP2 1,44 1,40 orná půda, 
louka 

90 % 8.40.78 
10 % 8.40.68 

V. 
V. 

- 1,40 - 

B3/RP3 0,62 - neplodná půda 

B4/RP4 0,70 0,55 zahrada, 
louka 

60 % 8.34.44 
40 % 8.40.68 

V. 
V. 

0,55 - - 

B5/RP5 0,03 - neplodná půda 

B6/RP6 1,08 0,20 zahrada 85 % 8.40.68 
15 % 8.75.41 

V. 0,20 - - 

B7/RP7 0,36 0,11 louka 60 % 8.40.68 
40 % 8.34.44 

V. 
V. 

0,11 - - 

B8/RP8 0,28 0,28 zahrada 8.75.41 V. 0,28 - - 

B9/RP9 0,29 0,29 zahrada 8.34.44 V. 0,29 - - 

B10/RP10 0,58 0,55 louka 70 % 8.34.44 
30 % 8.40.68 

V. 
V. 

0,55 - - 

B11/RP11 0,29 0,29 louka, 
zahrada 

8.40.68 V. - 0,29 - 

B12/RP12 0,14 0,14 zahrada 8.34.44 V. 0,14 - - 

B13/RP13 0,18 - neplodná půda 

Bytová 
výstavba 
celkem 

5,99 3,81    2,12 1,69 - 

REKREACE 

R1/RP14 0,90 0,90 zahrada 86 % 8.40.89 
12 % 8.75.41 
  2 % 8.40.68 

V. 
V. 
V. 

0,90 - - 

R2/RP15 0,48 0,48 louka, 
zahrada 

8.40.68 V. 0,15 0,33- - 

R3/RP16 0,44 0,27 louka 8.40.68 V. 0,27 -  

Rekreace 
celkem 

1,82 1,65    1,32 0,33 - 
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Označení 
plochy   

Celkový  
rozsah 

ploch v ha 

Z toho 
zábor ZPF  

v ha 

Druh 
pozem ku 
(kultura ) 

Zařazení 
odnímaného 
ZPF do BPEJ 

Třída 
ochrany  

Umístění v 
zastavěném 

území 
(ZPF v ha) 

Umístění 
mimo zasta-
věné území 
(ZPF v ha) 

Investi-
ce do 
půdy 
(v ha) 

OBČANSKÁ  VYBAVENOST 

OM/RP17 0,21 0,21 orná půda 90 % 8.40.68 
10 % 8.40.78 

V. 
V. 

- 0,21 - 

OBČANSKÁ  VYBAVENOST SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍMp 

OX 3,82 - bez záboru ZPF (stávající využití - louka) 

VÝROBA A SKLAD Y 

V1/RP19 0,93 0,85 louka, 
orná půda, 

zahrada 

8.58.00 II. - 0,85 - 

TECHNICKÁ VYBAVENOST 

H3/TV 0,13 0,13 louka 55 % 8.58.00 
45 % 8.40.68 

II. 
V. 

- 0,13 - 

H5/TV 0,13 0,12 louka 8.40.78 V. - 0,12 - 

Technická 
vybavenost 

celkem 

0,26 0,25    - 0,25 - 

DOPRAVNÍ STAVBY 

D1 0,43 0,27 orná půda, 
louka 

50 % 8.40.68 
50 % 8.40.78 

V. 
V. 

0,04 0,23 - 

D2 0,02 neplodná půda 

D3 0,22 0,06 louka, 
zahrada 

50 % 8.75.41 
50 % 8.40.68 

V. 
V. 

0,01 0,05 - 

D4 0,08 - neplodná půda 

D5 0,02 - neplodná půda 

D6 0,02 - neplodná půda 

Dopravní 
stavby 
celkem 

0,79 0,33    0,05 0,28 - 

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 

PX/RP18 0,17 - neplodná půda 

VEŘEJNÁ ZELEŇ 

ZV1 0,12 - neplodná půda 

ZV2 0,23 0,23 orná půda 8.40.68 V. - 0,23 - 

ZV3 0,47 0,16 zahrada 8.75.41 V. 0,16 - - 

ZV4 0,35 - neplodná půda 

ZV5 0,51 - neplodná půda 

Veřejná ze-
leň celkem 

1,68 0,39    0,16 0,23 - 

VODNÍ PLOCHY 

H1/VV1 0,06 0,05 louka 65 % 8.40.68 
35 % 8.75.41 

V. 
V. 

- 0,05 - 

H2/VV2 0,64 0,59 orná půda, 
louka 

8.34.24 III. - 0,59 - 

H4/VV3 0,06 - neplodná půda 

Vodní plo-
chy celkem 

0,76 0,64    - 0,64  
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Označení 
plochy   

Celkový  
rozsah 

ploch v ha 

Z toho 
zábor ZPF  

v ha 

Druh 
pozem ku 
(kultura ) 

Zařazení 
odnímaného 
ZPF do BPEJ 

Třída 
ochrany  

Umístění v 
zastavěném 

území 
(ZPF v ha) 

Umístění 
mimo zasta-
věné území 
(ZPF v ha) 

Investi-
ce do 
půdy 
(v ha) 

ZALESNĚNÍ 

NL1 0,23 0,23 louka 95 % 8.40.68 
  5 % 8.75.41 

V. 
V. 

- 0,23 - 

NL2 0,48 0,48 louka 50 % 8.75.41 
25 % 8.40.68 
25 % 8.40.78 

V. 
V. 
V. 

- 0,48 - 

NL3 0,14 0,14 louka 8.75.41 V. - 0,14 - 

NL4 0,16 0,16 louka 8.75.41 V. - 0,16 - 

NL5 1,81 1,81 louka 95 % 8.40.89 
  5 % 8.58.00 

V. 
II. 

- 1,81 - 

NL6 0,12 0,12 louka 90 % 8.58.00 
10 % 8.40.89 

II. 
V. 

- 0,12 - 

NL7 0,30 0,30 louka 70 % 8.58.00 
30 % 8.40.89 

II. 
V. 

- 0,30 - 

Zalesnění 
celkem 

3,24 3,24    - 3,24 - 

Obec 
Rejchartice 

celkem 

19,67 11,37    3,65 7,72 - 

Pozn.: Označení ploch před lomítkem odpovídá značení ve výkrese“Vyhodnocení odnětí zemědělského půdního fondu  
  a PUPFL“, označení za lomítkem odpovídá značení v hlavním výkrese a v koordinačním výkrese. 

 

Následující tabulka podává přehled o rozloze biocenter a biokoridorů navržených 

na území obce. Plochy zemědělského půdního fondu dotčené navrhovanými prvky územního 

systému ekologické stability nejsou zahrnuty do celkové bilance odnětí ZPF, neboť se jedná 

pouze o změnu kultury. 

 

Označení 
biocentra 

Celkový  
rozsah  

Z toho 
plocha 

náležející do 
ZPF v ha 

Druh po-
zemku 

(kultura dot -
čené půdy) 

Zařazení 
odnímaného 

ZPF do 
BPEJ 

Třída 
ochrany  

Umíst ění 
mim o za-

stavěné územ í 
(ZPF v ha) 

Investice 
do půdy 

(v ha) 

LBK 1 (134) 1,63 0,25 louka 98 % 8.40.68 
  2 % 8.75.41 

V. 
V. 

0,25 - 

LBC 2 (169) 3,29 - pozemky určené k plnění funkce lesa 

LBK 2 (135) 0,28 - pozemky určené k plnění funkce lesa 

LBK 8 (270) 2,47 1,08 louka, 
zahrada 

60 % 8.40.68 
27 % 8.40.89 
10 % 8.34.44 
  3 % 8.37.16 

V. 
V. 
V. 
V. 

0,85 - 

LBC 1 (168) 3,37 - pozemky určené k plnění funkce lesa 

LBK 7 (269) 0,74 0,23 louka 8.40.68 V. 0,23 - 

LBC 4 (368) 6,52 0,26 louka 8.40.89 V. 0,40 - 

LBK 6 (268) 1,14 - pozemky určené k plnění funkce lesa 

LBK 5 (267) 1,40 0,55 louka 60 % 8.40.89 
40 % 8.34.24 

V. 
III. 

0,55 - 

LBC 3 (367) 6,03 0,10 louka 65 % 8.40.68 
35 % 8.34.24 

V. 
III. 

0,10 - 

LBK 4 (266) 1,77 1,40 orná půda, 
louka 

50 % 8.34.24 
30 % 8.34.44 
15 % 8.40.68 
  5 % 8.58.00 

III. 
V. 
V. 
II. 

1,40 - 

RBK 837 3,70 - pozemky určené k plnění funkce lesa 
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5 ZDŮVODNĚNÍ ROZSAHU ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

Územní plán obce Rejchartice byl řešen s cílem soustředit budoucí plochy pro výstavbu 

výhradně na plochy, které na stávající zástavbu sídla bezprostředně navazují, popř. využívá 

četné volné plochy uvnitř zastavěného území obce (jedná se o plochy B4, B6-B10, B12, R1 

a R3). Díky tomuto řešení nedochází k vytváření samostatných obytných souborů 

na plochách, které by narušovaly celistvost zemědělských půd uprostřed souvislých 

zemědělských honů a vytvářely tak těžko obdělávatelné enklávy, mezi stávajícím zastavěným 

územím a nově navrhovanými plochami budoucí výstavby. Mimo zastavěné území dojde 

v důsledku navrhovaného řešení územního plánu k odnětí 7,72 ha zemědělského půdního 

fondu, z toho ovšem 3,88 ha bude využito ve prospěch nezastavitelných ploch (vodní plochy, 

les). Na půdách vyšší třídy ochrany je navržena pouze výrobní plocha V1, která propojuje 

dnes odloučenou usedlost na jihu řešeného území se stávající zástavbou. 

Další výhodou urbanistického řešení územního plánu je skutečnost, že prostřednictvím 

nové výstavby zkompaktňuje a aronduje současný urbanistický půdorys sídla do komplexně 

uceleného útvaru bez obtížně přístupných a těžko obdělávatelných ploch, které by byly uvnitř 

plánované zástavby, eventuálně podél jejího nepravidelně uspořádaného obvodu. 

 

6 ODNĚTÍ POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Navrhovaným řešením územního plánu nedojde k trvalému odnětí pozemků určených 

k plnění funkce lesa  (PUPFL). 

Severozápadně od sídla a na jižním okraji řešeného území je na plochách NL1-NL7 

navrženo zalesnění pozemků trvalých travních porostů na celkové rozloze 3,24 ha.  

 




