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ÚZEMNÍ PLÁN – textová část 
 
a) vymezení zastavěného území 
Hranice zastavěného území byla vymezena k 31. 1. 2008. Současně zastavěné území je vyznačeno podle §58 zákona 
č. 183/2006Sb. „o územním plánování a stavebním řádu“ hraniční čárou viz grafická část.  
Nově navrhované zastavitelné území je vyznačeno v souladu s vyhláškou č. 501/2006Sb. Hraniční čárou, která pojímá 
plochy nově navrhované k zastavění, pro územně rozhodovací a stavebně povolovací činnost.  
Mapové podklady digitalizovaná katastrální mapa 1:2880. Podklad pro zpracování „zadání územního plánu“, schválené 
v květnu 2009. 
 
b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
b.1) Vymezení řešeného území 
Řešené území je totožné s územím obce Branná- číselný kód 526169 a katastrem obce Branná u Šumperka- číselný 
kód 906447. Řešené území správně přísluší okresu Šumperk a Olomouckému kraji. 
 
b.2) Koncepce rozvoje řešeného území  
Branná se bude profilovat jako obec nabízející kvalitní možnosti pro bydlení a rekreaci- sportovní a turistické aktivity. 
Výraznou roli v rozvoji obce bude hrát čistota životního prostředí a přitažlivá okolní krajina 
Hlavní cíle rozvoje 
1. Budou respektovány současné hodnoty v území 
2. Bude zajištěna dostatečná nabídka vhodných stavebních pozemků pro rozvoj bydlení, služby i podnikání 
3. Bude posilněno území obce s důrazem na nabídku služeb pro turistický ruch 
Hlavní zásady funkčního a prostorového řešení 
Hlavním bodem koncepce rozvoje obce je snaha o maximální možné propojení jednotlivých funkcí v rámci území. 
Většina současně zastavěného území je zahrnuta do ploch bydlení a občanského vybavení (plochy smíšené obytné), 
kde převládá funkce bydlení. V souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“, je 
možno a žádoucí v plochách bydlení umisťovat občanskou vybavenost sloužící pro dotčenou zónu. Naopak je možno 
v zónách občanské vybavenosti umísťovat bydlení. Musí být však zachovány hodnoty kvality a hygieny. Plochy, které 
byly z území vyčleněny pro jinou funkci, mají specifické podmínky a jsou pro bydlení méně vhodné či zcela nevhodné. 
V zásadě se bude jednat o bydlení správce, inspekční, v případě farmy bydlení, určené pro agroturistiku. 
Podrobné prostorové řešení není obsahem územního plánu, který si nečiní ambice omezovat soudobou kvalitní a 
invenční architekturu. Přesto se doporučuje u zástavby a to zejména v památkové zóně respektovat stávající parcelaci, 
uliční čáry, objem a pokud možno i tvar novostaveb v souladu s plánem památkové ochrany. Na rozvojových plochách 
řešit novostavby a přestavby tak, aby hmotově a použitými materiály co nejlépe zapadaly do krajiny. 
 
V rámci Olomouckého kraje byly zohledněny následující územně plánovací podklady: 
• Územní studie – Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje- nedotýká se 
• Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje- zahrnuto, poldry a vymezení záplavového území 
• Územně technické podklady – Olomoucký kraj- Územně analytické podklady (2008), zahrnuto 
• Územní generel dopravy a cestovního ruchu – Jeseníky- respektováno 
• Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje- - zahrnuto komunikace II/369 
V rámci Olomouckého kraje byly respektovány a zahrnuty tyto koncepční rozvojové materiály: 
• Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje vydaný ve formě obecně závazné vyhlášky Olomouckého kraje č. 

2/2004; 
• Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje vydaný nařízením Olomouckého kraje v r. 2004; 
• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK) Olomouckého kraje (VODING Hranice spol. s r. o., srpen 2004) 

aktualizovaný v roce 2006. 
• Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje (Dopravní projektování, spol. s r. o., Ostrava, únor 2006); 
• Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (Ecological Consulting, spol. s r. o., 

Olomouc, duben 2004). 
• Územní energetickou koncepce Olomouckého kraje 
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c) urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém sídelní zeleně 
 
c.1) Urbanistická koncepce 
Řešené území se člení na plochy zastavěné, zastavitelné a nezastavěné (nezastavitelné). V souladu se zadáním ÚP je 
základní členění funkčních ploch zastavěných a zastavitelných, na plochy bydlení, plochy smíšené obytné, dále plochy 
technické, výrobní, rekreační a dopravní v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání 
území“. Tato vyhláška umožňuje vzájemné „prolínání“ funkcí. Proto od ploch určených jen pro občanskou vybavenost 
bylo upuštěno, stávající občanská vybavenost je dostatečná a pro nové rozvojové plochy může být součástí těchto 
ploch, zejména smíšených.  
Nově navrhované rozvojové plochy, navazují vždy na stávající zastavěné území. 
Drobné plochy veřejné, sídelní zeleně v lokalitách bydlení budou součástí těchto ploch. 
Plochy pro občanskou vybavenost nekomerčního charakteru (školství, sociální péče, péče o zdraví a kulturní a zájmová 
činnost nesportovního charakteru) nebudou ve správním území navrhovány na konkrétních plochách, neboť lokalizace 
bude možná v rámci funkčních regulativů ve stávajících objektech nebo plochách smíšených. 
Návrh územního plánu je zpracován tak, že u všech funkčních ploch vyplývajících z návrhu řešení, bez ohledu na to, 
zda jde o plochy stávající nebo rozvojové je navržený způsob lokalizace, umístění a využití funkčních ploch a pro ně 
stanovenými regulačními podmínkami zaručeno, že žádost o územní rozhodnutí, je možno zpracovat jen tak, aby tento 
záměr vyhověl požadavkům dotčeného orgánu posuzujícího vlivy záměru na životní prostředí.  
Návrh ÚP obce Branná významně rozšiřuje rozvojové plochy pro bydlení trvalé i rekreační a pro občanskou vybavenost 
(plochy smíšené obytné). Toto je dáno jednak faktem, že platnost územního plánu není časově omezena a skutečností, 
že historická urbanizace území, včetně počtu trvale bydlících byla výrazně vyšší, než předpokládá návrh ÚP. Obec 
Branná (původně Goldenstein- Kolštejn) měla až 1300 obyvatel a po dlouhou dobu měla statut města. U rozvojových 
ploch se jedná zejména o lokality u stávající lanovky a na protilehlém svahu, v přilehlém nevyužívaném lomu, podél 
komunikace II/369, kolem silnice směr Vikantice. Dále jsou zastavitelné plochy rozšířeny v lokalitě osady Přední Alojzov, 
a to na plochách původně historicky zastavěných. Dále drobné logické rozšíření u dalších osamocených lokalit, jako je 
například bývalá hájenka Lesů ČR (Geodezie) na parcele č. st. 241, částečně na parcelu č. 693, plochy B6, B7 atd.. 
 
c.2. Plochy přestavby 
Plochy přestavby nejsou v řešeném území navrhovány. Rovněž nejsou vyznačeny plochy, které je nutno řešit 
regulačním plánem, architektonickou soutěží atp. To vyplývá z faktu, že území zastavěné a určené k zastavění je 
chráněné dostatečně podmínkami ochrany přírody a citlivá část historického centra je chráněna památkově. 
 
 c.3) Vymezení zastavitelných ploch 
Plochy a vybavení na výkresech označené 
1. Bydlení 
Vzhledem k začínajícímu zájmu o možnost bydlení v této lokalitě, směřujícího částečně zájmem místních občanů, dále 
z okolí, zájmem o přechodné (rekreační) bydlení a v neposlední řadě budoucí potřebou pokrýt bydlení pro pracovníky 
stávající i navrhované sportovní a turistické infrastruktury. Je navrženo více ploch převyšujících současnou poptávku, to 
vše s přihlédnutím k faktu dlouhodobé platnosti ÚP. 
 
Navrhované rozvojové plochy pro funkci bydlení (Vyhl. 501/2006Sb.) §4: 
Ozn. Lokalita Druh zastavění Počet pl. 
        
B1 svah mezi obcí a říčkou bydlení vesnické 2 
B2 mezi obcí a obchvatem bydlení vesnické 4 
B3 kolem silnice na Vikantice bydlení vesnické 4 
B4 na západ od obchvatu bydlení vesnické 1 
B5 dolní Branná pod zámkem bydlení vesnické 3 
B6 naproti nádraží ČD bydlení vesnické 1 
B7 u chalupy p.č. 242 bydlení vesnické 1 
Ostat. u navrhované ČOV bydlení vesnické 1 
  u hájenky (Geodezie) bydlení vesnické 1 
  chaty pod lanovkou bydlení vesnické 1 
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2. Plochy občanského vybavení 
Z podkladových materiálů, průzkumů a rozborů nevyplývá potřeba na stanovení rozvojových ploch určených pouze pro 
občanskou vybavenost. S tou se počítá na rozvojových plochách obytných smíšených pro potřebu rozvojových ploch 
samotných. Rozvojová plocha občanského vybavení je stanovena pouze u stávajících řadových garáží, pro možnost 
rozšíření o několik garáží. Z hlediska území je tato plocha nevýznamná. 
3. Plochy smíšené obytné 
Jsou navrhovány na plochách navazujících k současně zastavěnému území, nebo území zastavitelnému a na plochách 
souvisejících se sportovní vybaveností (sjezdovky a ostatní areály). Cílem je soulad kapacit sjezdových tratí a lanovky 
s kapacitami ubytovacími tak, aby areály byly využity po dobu celé sezóny a to i v pracovních dnech mimo víkendy. 
Součástí ploch smíšených budou i doplňkové služby pro využití ubytovací kapacity i v letním období. Těmito službami se 
rozumí služby stravovací (restaurace, bufety), relaxační (sauna, fitness), sportovní (hřiště na tenis, volejbal, bazény atd.) 
maloobchodní prodejny. V osadě Přední Alojzov na rozvojové ploše S6 se předpokládají objekty bydlení (RD), rodinné a 
komerční rekreace (chaty a pensiony) s doplňkovým vybavením (stravování). Samostatné objekty služeb, maloobchodu 
atd. se s ohledem na odlehlost a umístění v CHKO nepředpokládají a nepovolují a jsou možné výlučně na plochách po 
původní historické zástavbě. 
 
Navrhované plochy smíšené obytné (Vyhl. 501/2006Sb.) §8: 
Ozn. Lokalita Druh zastavění Poč. ploch Předpokládané využití 
          
S1 lom a u lomu přizpůsobené prostředí 1 Dopl. vybavení sport. areálu, penziony, chaty, RD 
S2 naproti lanovce přizpůsobené prostředí 1 Hotel, apartmány, služby, stravování, chaty, RD 
S3 naproti lomu přizpůsobené prostředí 1 dtto 
S4 u areálu AŽD přizpůsobené prostředí 1 Rozšíření areálu o vybavenost, chaty, bydlení, lovný rybník 
S5 u nádraží ČD přizpůsobené prostředí 1 Služby, vybav., ubytování, bydlení, RD 

S6 
Osada 
Přední Alojzov přizpůsobené prostředí 5 Ubytování, chaty, RD, penziony a doplňkové služby 

Ost. památk. mlýny přizpůsob. prostředí 1 doplnění objektů pam. mlýnů a souv. služby 
 
4. Plochy výrobní a skladovací: 
Jsou navrženy s ohledem na již existující požadavky. Jedná se předpokládané rozšíření stávající zemědělské farmy a to 
na dvou ploše V1.  
 
Navrhované plochy výrobní a skladovací(Vyhl. 501/2006Sb.) §11: 

Označení Lokalita Druh zastavění Předpokládaná funkce  

     

V1 na západ od zem. farmy přizpůs. prostředí rozšíření zeměděl. farmy  
 
5. Plochy rekreace a sportovišť 
Jsou v ÚP navrženy následovně. Hlavní navrženou sportovní  plochou je rozšíření stávajícího travnatého hřiště za 
zemědělskou farmou- S. U sportovišť se jedná o plochy venkovní, ryze určené pro nesoutěžní, hlavně rekreační 
(sjezdovky) vyžití. Proto byly tyto přičleněny do ploch rekreace podle §5, vyhlášky 501/2006 Sb. 
Na základě požadavku, byla do územního plánu navržena rekreační plocha k vybudování historického skanzenu, 
tábořiště nebo rekreační louky se související vybaveností v lesoparku pod zámkem s možností letního sezónního 
ubytování. U ubytovny možno plochu doplnit o sportovní atrakci (lanové centrum atp.). 
Dílčí sportovní a rekreační plochy, hřiště atp., budou součástí ploch pro bydlení i smíšených obytných. 
Další vyznačené plochy, jevy a zařízení: 
D (D1-8,+D 08) – dopravní infrastruktura (Vyhl. 501/2006Sb.) §9 viz níže 
T (T1-3,+T)       – technická infrastruktura (Vyhl. 501/2006Sb.) §10 viz níže 
E (E1-3)            – technická infrastruktura- zařízení energetická elektrická (Vyhl. 501/2006Sb.) §10 viz níže 
Vh (Vh1-3)       – plochy vodní a stavby vodohospodářské- územní rezervy ZÚR (Vyhl. 501/2006Sb.) §13 viz níže 
Ostatní plochy, jevy a zařízení vzhledem k malému rozsahu a skutečnosti, že se jedná o stávající stav nejsou na 
výkresech označeny, z důvodu přehlednosti (i když jsou označeny v tabulce f.2) Vymezení jednotlivých funkčních ploch. 
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c.4) Vymezení systému sídelní zeleně (veřejných prostranství) 
Jedná se o plochy veřejných prostranství a zeleně. Kromě stávajících ploch náměstí, zeleně kolem kostela a fojtství, 
hřbitov s chráněnou alejí. Dále jsou územním plánem navrženy plochy na úpravy stávajících ploch lesa na vyšší formu a 
to lesopark. Jedná se o dvě lokality. „Pod zámkem“ a „Ptačák“. Tyto plochy sloužili obdobně v předminulém a minulém 
století, spíše než les jako park s promenádou (navržená rekonstruovaná pěší stezka). Obě plochy navazují na 
zastavěnou část obce. 
Dále jsou v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. vymezeny pro zastavitelné 
(rozvojové) plochy související veřejná prostranství a to následovně: 
B2 – 2308 m2 - při hlavní komunikaci a logicky navazující na protilehlou plochu B4 
B3 – 2627 m2 – obtížně využitelný svah, plocha navazuje na památkově chráněný areál „Mlýnů“ jako zázemí 
S1 – 2702 m2 – plocha navazující na protilehlé veřejné prostranství skrz plochu ochranného pásma VVN 
S2 – 1725 m2 – plocha navazující na protilehlé veřejné prostranství skrz plochu ochranného pásma VVN. Centrem 
plochy bude původní „boží muka“ 
         1083 m2 – plocha navazující na lyžařský areál 
S4 – 1720 m2 – plocha navazují na obslužnou komunikaci a protilehlý rekreační a ubytovací areál. Součástí prostranství 
se předpokládá umělá vodní plocha, rekreační rybník. 
Veškeré plochy svojí výměrou překračují požadavky shora citované vyhlášky.  
K připomínce nadřízeného orgánu nutno uvést, že prostorové a funkční centrum se předpokládá na stávající ploše 
občanského vybavení u dojezdu sjezdovek- rozestavěný hotel se stravováním a zázemím, dále rozestavěná údolní 
stanice lanovky se zázemím a přilehlými plochami. Toto vybavení bude plně dostačující pro ski areál. Stravovací služby 
jsou dále zajišťovány v nedaleké restauraci „Na kovárně“. Další služby jsou umístěny v „Relaxcentru Kolštejn“ v budově 
bývalé školy na náměstí. Parkování vozidel lyžujících návštěvníků je plně dostačující. 
 
Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území: 
Územní rozvoj směřovat do ploch navazujících na stávající zastavěné území, přednostně do území přilehlých ke 
stávajícím komunikacím, aby tak byla využita stávající dopravní a technická infrastruktura.  
Veřejný prostor náměstí a před zámkem chránit před nevhodnými urbanistickými zásahy v souladu s vyhlášenou 
památkovou zónou a jejím ochranným pásmem.  
Na plochách sportovišť (sjezdovky- lyžařský areál) umožnit výstavbu souvisejícího obslužného technického, dopravního 
a občanského vybavení (pozemní objekty). Samozřejmostí je technická a dopravní infrastruktura. 
Nezastavěné plochy maximálně funkčně zjednodušit (v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.). Na těchto plochách 
umožnit výstavbu objektů souvisejících s využíváním území, drobné objekty turistické infrastruktury, lávky a mostky, 
včetně možnosti realizace pěších a cyklistických stezek (viz níže). Na zemědělsky využívaných plochách a plochách 
s funkcí lesa umožnit výstavbu doplňkových objektů, seníky, krmelce, dočasné objekty doplňující chov hospodářských 
zvířat, stavbu oplocení a ohrad k zajištění pastvin, obor a oplocení k ochraně lesních školek atp., při zajištění plné 
funkčnosti značených turistických a cyklistických tras. Umožnit připojení těchto objektů k technické a dopravní 
infrastruktuře. 
Plochy- objekty s funkcí pevnostního opevnění umožnit jejich využití a oživení, umožnit jejich připojení k technické a 
dopravní infrastruktuře a umožnit výstavbu drobných doplňkových staveb.  
V území vytvářet podmínky pro zvýšení prostupnosti území pěšími a cyklisty (značené stezky).  
 
V územním plánu jsou zahrnuty a při umísťování staveb nutno respektovat omezení: 
 
• silnice II/369, III/44645 a jejich ochranná pásma (OP)- vyznačeno 
• železniční trať 292 a její OP- vyznačeno  
• vedení VN a jeho OP- vyznačeno 
• dálkové komunikační vedení a jeho OP- viz grafická část 
• OP elektronického komunikačního vedení- podzemní kabel (ČSN) 
• OP vodovodu, kanalizace a ČOV-  1,5m koridor u ČOV vyznačeno 
• sesuvné a poddolované území- vyznačeno 
• záplavové území vodního toku Branná- vyznačeno a respektováno v rámci konkrétního umísťování staveb 
• pozemky určené k plnění funkcí lesa a pozemky (PUPFL) do vzdálenosti 50 m od okraje lesa- budou respektovány 

v rámci konkrétního umísťování staveb na rozvojových plochách 
• územní systém ekologické stability (ÚSES)- respektováno 
• ostatní přírodní hodnoty- popsáno níže 
• urbanisticky významné kompoziční prvky- vyznačeny jako dominanty 
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• nemovité kulturní památky a jejich OP- vyznačeno 
• městskou památkovou zónu a její OP- vyznačeno  
• ostatní kulturně historické hodnoty- zahrnuty podle vyjádření  odboru kultury  a NPÚ 
 
d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 
 
d.1) Dopravní infrastruktura 
Dopravní infrastruktura (automobilová): 
Síť místních komunikací je tvořena páteřní silnicí II/369 (Hanušovice- Jeseník), která protíná celý katastr. Z této 
komunikace v obci Branná odbočuje silnice III/44645 směr Vikantice (Staré Město). Tyto silnice v majetku Olomouckého 
kraje tvoří základní dopravní skelet území. Na tyto silnice jsou napojeny místní komunikace (zejména původní silnice 
Hanušovice- Jeseník, probíhající centrem obce)  a  ostatní obslužné komunikace.  
Místní komunikace (MK) jsou typu MO (obvykle 6,5/50) funkčních tříd C, D. 
Dopravní zatížení na stávajících komunikacích není nijak extrémní (na silnici II/369 cca 1100 vozidel den). Takže 
stávající dopravní skelet vyhoví i předpokládanému zvýšení dopravní intenzity.  
Pro doplnění dopravní infrastruktury je navrhovaná rozvojová plocha technické vybavenosti T6, určená pro výstavbu 
tankovací stanice PHM. Ta je umístěna bezprostředně u hlavní dopravní tepny II/369 a zemědělské farmy, možnost 
tankování zemědělské techniky. 
Do územního plánu je převzata připravovaná přeložka státní silnice II/369. Trasa a související koridor byly převzaty 
z dokumentace přeložky k územnímu řízení. Cílem přeložky je zejména odstranění křížení stávající silnice s železniční 
tratí. Tím dojde k odstranění jednoho přejezdu a jednoho podjezdu který limituje svojí šířkou a výškou zejména nákladní 
vozidla. 
Samostatnou záležitostí je výhledově navrhovaná přeložka komunikace III. třídy ze Starého Města dlouhodobě 
plánovaná v souvislosti s případnou výhledovou realizací vodní nádrže. 
Doprava v klidu: 
S ohledem na malou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti v obci je výpočet problematický, parkovací a 
odstavné plochy je nutno navrhovat spíše podle potřeb jednotlivých objektů. Uspokojování potřeb dopravy v klidu 
v obytných, obytných, smíšených i výrobních plochách jak stávajících, tak navrhovaných se p ředpokládá především na 
pozemcích staveb samotných, v souladu se stavebním zákonem. Při výstavbě nových objektů doporučujeme v 
podmínkách stavebního povolení požadovat vyřešení odstavování vozidel v objektu, příp. na pozemku stavebníka.  
Stejné podmínky je třeba vyžadovat i při povolování stavebních úprav v oblastech, kde je odstavování vozidel 
problematické - především v centru obce. 
Samostatnou problematikou je parkování pokrývající navrhovanou turistickou infrastrukturu. Navrhuje se rozvojová 
dopravní plocha D1, určená pro parkování a odstavná stání k zajištění turistické infrastruktury v blízkosti nádraží 
železnice – výchozí bod pro pěší a lyžařskou turistiku. 
Pěší a cyklistická doprava: 
stávající řešení pěších a cyklistických tras v obci vyhovuje s přihlédnutím k velmi nízké frekvenci vozidel. Tyto trasy 
vyjma okolí náměstí jsou vedeny po komunikaci. Opatřením by bylo snížení rychlosti, případně instalace zpomalovacích 
prahů (není předmětem ÚP).  
ÚP navrhuje systém stávajících turistických značených stezek rozšířit o stezku Branná- hájenka Banja Luka přes 
zajímavý skalní útvar „Ptačák“, včetně přemostění lávkou přes říčku Branná D6 a D7 (VPS). 
U stávajícího systému značených cyklistických cest je navrženo doplnění v řešeném území o trasy Branná- Kronfelzov a 
Branná- areál „AŽD“- Kaplička. Obě trasy mohou navazovat na hojně navštěvovanou turistickou magistrálu směrem 
k Ostružné, na Císařskou louku a dále na Paprsek či do Petříkova. Na druhou stranu (mimo řešené území) možno 
propojit ke Šléglovu nebo na Staré Město. 
Účelová doprava, polní a lesní cesty: 
ÚP neřeší nové trasy. Předpokládá se využití stávajících cest, včetně jejich případné úpravy zpevněním a odvodněním. 
Veřejná hromadná doprava osob 
Autobusová doprava: 
Nepředpokládá se změna stávajícího stavu. U křižovatky silnice II/369 a III/44645 jsou umístěny stávající zastávky 
autobusu, včetně vyhovujících přístřešků. Další zastávka je umístěna na náměstí, kde některé spoje zajíždí. 
Docházková vzdálenost 500m vyhovuje. 
 
 
Pro zlepšení stávající dopravní infrastruktury a zajištění příjezdu k rozvojovým plochám jsou navrženy následující 
dopravní plochy a koridory: 
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Označení Lokalita Účel a druh stavby  
    
D1 dopr. pl.  pod nádražím ČD parkování a odstavná stání  
D2 zpevnění stávající cesty příjezd na rozvojové plochy  
D3 rozšíření obchvatu u mlýnů zlepšení kolizního zúžení obchvatu obce  
D4 příjezd naproti rest. Kovárna obslužná komunikace MO 4 na rozv. pl. B2  
D5 pod zámkem obslužná komunikace k rozv. pl. B1  
D6 turistická stezka Ptačák úprava stávající stezky, značení, zábradlí  
D7 říčka Branná u viaduktu nové přemostění říčky pěší lávkou  
D8 směr Staré Město sil. III tř.- plánovaná přeložka komunikace  
  převzato z „Koncepce rozvoje silniční sítě“  
D 08 pod pevnostním srubem sil. II/369- obchvat Ostružná, převzato ZÚR   
    
Železniční doprava: 
Obcí vede jednokolejná rychlíková trať. Význam železničního spojení výrazně zvyšuje rekreačně turistický potenciál 
obce. Navíc je plánovaná elektrifikace trati, čímž dojde nejen ke zlepšení životního prostředí ale i k zrychlení spojů. 
 
Vliv dopravy na životní prostředí: 
V případě návrhových ploch pro bydlení, občanské vybavení a smíšené obytné plochy,   nebudou zasahovat pobytové 
prostory staveb a jednotlivé stavby pro bydlení do hlukového ochranného pásma stanoveného izofonou 50/40 dB (A). 
 
d.2) Technická infrastruktura 
Zásobování elektrickou energií: 
Katastrem obce vede stožárové vedení VVN. To se projeví ochranným pásmem, které limituje do rozvojové plochy S1, 
S2, a S3.  Uzemní potřeba změny rozvodů a zařízení VVN se nepožaduje. 
Při realizaci navrhovaných rozvojových záměrů obce bude využito stávajících rozvodů VN. Pro jednotlivé plochy se 
počítá s posílením stávajících sloupových trafostanic podle potřeby na 400kVA (alternativně 630kVA dvousloupové). 
Dále s vybudováním nových trafostanic pro přilehlé rozvojové plochy.  
Pro plochu bydlení B3 cca 35 RD vybudovat trafostanici 630kVA- (E1-VPS)) 
Pro rozvojovou plochu B4 a část S1 vybudovat TRS 400kVA- (E2-VPS). 
Pro plochu S5- vybudovat trafostanici 400-630kVA (E3) 
Pro plochy S1, S2, S3 zrušit stávající sloupovou TRS a vybudovat výhledově novou 2x630kVA 
V centru obce rekonstruovat stávající trafostanici na 2x630kVA, jako rezervu pro případnou obnovu zámku, pro 
rozvojové plochy B1, B5, V3 a další. 
U ostatních rozvojových ploch postačí posílení stávajících sloupových TRS na 400kVA. Posilování sítě bude případ od 
případu a dlouhodobé. 
Distribuční rozvodná síť NN a veřejné osvětlení 
Pro nově navrhované lokality zástavby RD navrhujeme její rozšíření stejně tak i pro plochy smíšené, případně  
posilovací vývody ze stávajících distribučních trafostanice, tyto budou provedeny po stávající síti NN nadzemním 
vedením. Její případné další úpravy a dílčí modernizace budou prováděny podle vyvolané potřeby při nové zástavbě 
s navázáním na stávající stav. 
Navrhování nových malých vodních elektráren se nepředpokládá, jejich současný stav je v území stabilizován (viz ZUR). 
 
Zásobování plynem: 
Výhledově se plynofikace obce neplánuje. 
 
Vodní hospodářství: 
Zásobování pitnou vodou: 
Pro navrhované plochy nové zástavby bude nutno posílit stávající zdroj vody, prameniště pod Kronfelzovem, úpravnu 
vody a opravit stávající zastaralý vodovodní řad. Plocha technického vybavení T1 včetně koridoru do obce. Tam bude 
vodovod navázán na stávající síť v komunikacích. 
Pro výstavbu v osadě Přední Alojzov (rozvojové plochy S6) je navržena rekonstrukce a posílení stávajícího prameniště 
plocha T3. 
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Pro rozvojovou plochu S4 (AŽD) je navrženo vybudování nového zdroje vody a koridoru vodovodu T4. 
Pro rozvojové plochy S1,2,3 se předpokládá realizace nového přivaděče pitné vody za stávajícího páteřního řadu při 
obchvatu (T).  
Nové dílčí zásobovací řady budou součástí jednotlivých rozvojových ploch nebo umístěny v tělesech komunikací. 
Ochranná pásma vodních zdrojů I. a II. stupně pro nově zřizované a využívané zdroje pitné vody a vodohospodářská 
zařízení stanoví vodoprávní orgán. 
 
Odvedení dešťových a splaškových vod: 
Stávající kanalizace je splašková, svedena do stávající ČOV pod zámkem. Tato kanalizace bude zachována včetně 
stávající ČOV. Protože v současné době nepokrývá veškeré části obce, zejména dolní Brannou a ani rozvojové plochy 
je navrženo rozšíření kanalizační sítě a ukončení novou ČOV na samém konci obce pod nádražím ČD na jižním konci 
údolí. Jedná se o rozvojovou plochu technické vybavenosti T2. Výhledová kapacita nové ČOV může být až cca 1000 
ekvivalentních obyvatel (nutno požádat vodoprávní orgán o povolení změny platné koncepce odkanalizování obce) a po 
dožití existující ČOV, by na tuto novou mohla být přepojena celá obec. Přečištěná voda bude zaústěna do říčky Branná. 
Nutno opětovně zdůraznit, že tomuto řešení předchází nutnost požádat nadřízený orgán vodního hospodářství o souhlas 
a po jeho udělení vypracovat změnu ÚP. Za stávajícího stavu nutno respektovat schválené řešení se stávající ČOV a 
limitem EO do 550 obyvatel. Dešťové vody jsou a budou odvedeny odděleně. Na terén, do vsakovacích šachet a 
stávajících vodotečí. 
 
Odpadové hospodářství: 
Vybudování sběrného dvora se nepředpokládá. V případě potřeby bude zřízen na rozvojových plochách u farmy pro 
kompostovatelné odpady. V současné době je zajištěn svoz odpadu a to včetně tříděného. Dvakrát do roka svoz 
nebezpečného a velkoobjemového odpadu.  
 
e) koncepce uspořádání krajiny 
 
e.1) Nezastavěné území 
Nezastavěným územím jsou veškeré plochy nezahrnuté do současně zastavěných ploch a ploch zastavitelných 
(navržených k zastavění). Podmínky pro umísťování staveb, zařízení a jiných opatření jsou uvedeny v kapitole  
f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
 
e.2) Stanovení podmínek ochrany chráněných území 
Z důvodu ochrany krajiny a přírody jsou v řešeném území respektovány další následující ochranné režimy: 
• EVL - CZ0713722 Branná – hrad, 
• EVL - Natura 2000 – ptačí oblast  -  CZ0711016 Králický Sněžník, 
• CHKO Jeseníky, 4. pásmo ochrany 
• památné stromy (Buk v Branné, Lípy v Alojzově, Stromořadí v Branné), 
• přírodní rezervaci – Niva Branné i s ochranným pásmem 
• státní přírodní památku Pasák- k ochraně významného skalního útvaru 
       je vyznačeno a zaneseno v grafické části ÚP včetně OP. 
V rámci rekreace je nutno respektovat stávající a navrhované turistické trasy a stezky (viz výše). 
 
e.3) Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability 
Územní systém ekologické stability: 
Popis skladebných částí ÚSES v k.ú. Branná 
Plochy ÚSES jsou umístěny po celém řešeném území a jejich popis je podrobněji uveden v části odůvodnění ÚP. 
Z plánu ZÚR Olomouckého kraje je převzato regionální biocentrum s označením RBC 476. Jedná se o vzrostlý les. Toto 
biocentrum navazuje na stávající lokální biokoridory a nově navržený lokální biokoridor. Důležitost navrženého 
biokoridoru byla potvrzena studií firmy Ecoconsulting s.r.o., Olomouc. Slouží dálkové migraci zvěře, která vyžaduje ke 
své existenci velkou plochu (zejména rys), mezi masivem Hrubého Jeseníku, přes Rychlebské hory až na masiv 
Králického Sněžníku. Jedná se v podstatě o jediné vhodné místo přechodu mezi Brannou a Ramzovou, navíc již nyní 
hodně využívané. Kolizi s plánovanou přeložkou komunikace II/369 nutno řešit přemostěním koridoru silnice - estakáda.   
Návrh opatření: biokoridor v šířce min. 20 m vést přirozeným terénním údolím- sníženinou, louky a lada udržovat jako 
trvalý travní porost s vysokým podílem přirozených bylin. Zachovat vzrostlou zeleň 
Lokální biokoridory navazují a rozšiřují RBC 476. Jedná se o vzrostlý les.  
Interakční prvky: 
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Jedná se o veškeré další lesní plochy, dále některé, zejména liniové vegetační formace nemají parametry biocenter 
nebo biokoridorů, přesto však plní významnou úlohu v tvorbě ekologické stability území jako tzv. interakční prvky. V 
rámci tvorby a doplnění ÚSES o další přirozená společenstva jsou navrhovány zejména s funkcí protierozní, izolační, 
krajinotvornou, nejčastěji jako doprovodná vegetace komunikací, vodotečí, protierozních mezí apod. Příkladem 
interakčních prvků jsou aleje a doprovodná zeleň kolem cest. 
V rámci prostupnosti krajiny respektovat biokoridory, ale i stávající cesty, včetně turistických při zhotovování 
zemědělských ohradníků. 
 
e.4) Podmínky pro protierozní a protipovodňová opatření 
V rámci protierozních opatření zachovat stávající meze s vzrostlou liniovou zelení. Zachovat pastviny a jejich trvalé 
zatravnění. U lesních porostů přecházet ze zranitelné smrkové monokultury na lesy smíšené- probíhá. 
V rámci ochrany před povodněmi ÚP přebírá protipovodňová opatření stanovená ZÚR-  územní rezervy suchých nádrží 
Branná a Splav- určená plocha Vh1 (VPO) a doposud neurčená Vh2 (VPO) a územní rezerva pro údolní nádrž Nové 
Losiny-  Vh3 (VPO).  
Pozemní stavby na rozvojových plochách (B5,B6,B7) lze umisťovat jen mimo záplavové území, nebo na základě 
technického opatření a se souhlasem příslušného odboru ŽP a správce vodního toku, které jsou nezbytně vyžadovány 
v průběhu správních řízení podle stavebního zákona. 
 
e.5) Stanovení podmínek ochrany povrchových a podzemních vod 
Návrhem ÚP jsou respektovány povrchové vody- vodní toky, zejména říčka Branná s chráněným územím „Niva říčky 
Branná“. Celý tok Branné leží v CHKO Jeseníky.  
Ochrana podzemních vod spočívá v převzetí hranic „CHOPAV“ a „hydrogeologické struktury Ramzovské nasunutí“ do 
návrhu ÚP. Podkladem pro zpracování byly aktuální územně analytické podklady (ÚAP) Olomouckého kraje. Dále jsou 
do režimu ochrany zahrnuty stávající prameniště jako zdroje pitné vody viz oddíl d.2) Technická infrastruktura. 
  
e.6) Stanovení podmínek pro dobývání a ochranu nerostných zdrojů 
Územní plán obce respektuje hranice ložiska nerostných surovin 39 (Vikantice - Ramzová, B 3212400) (CHLÚ 
21240000). Toto ložiskové území je zakresleno včetně širokého ochranného pásma. Podrobnější podklady a přesnější 
zákres byl převzat z ÚAP. Podle konzultace se správcem ke kolizi s rozvojovými plochami nedojde. Kolize s lesními a 
zemědělskými plochami trvá i když s využitím ložiska se v dlouhodobém horizontu nepočítá. Ostatní chráněná ložisková 
území na katastru byla zrušena. S realizací těžby v stávajícím lomu u křižovatky ÚP nepočítá. Brání tomu přílišná 
blízkost stávající i navrhované obytné zástavby a tím i nemožnost záměr realizovat (ochranné pásmo 400m). 
 
e.7) Stanovení podmínek pro prostupnost  krajiny 
Prostupnost krajiny je zajištěna stávajícími silničními komunikacemi II. a III. třídy. Místní a účelové komunikace zajišťují 
přístup k jednotlivým pozemkům a parcelám. V současné době probíhá proces pozemkových úprav tak, aby členění 
katastru na jednotlivé parcely odpovídalo katastrálnímu zákonu. Dále prostupnost krajiny zajišťuje železniční trať. 
Rekreační prostupnost zajišťuje síť turistických a cyklistických stezek. Některé trasy jsou návrhem určeny k doplnění. Síť 
stávajících polních a lesních cest zajišťuje dostatečně přístup k zemědělským pozemkům, pozemkům PUPFL i stavbám 
v nezastavěném území. Regulativy navíc umožňují doplnění potřebné infrastruktury v nezastavěném území, jako jsou 
cesty atp.  
 
f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
 
f.1) Stanovení obecných podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a jejich závaznost 
Územně plánovací dokumentace řeší funkční využití území, stanovuje zásady jeho organizace a koordinuje výstavbu a 
jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. 
Závazná pravidla vyjádřená slovně, číselně a graficky, která upravují funkční a prostorové uspořádání území jsou 
podkladem pro stanovení obecně závazných pokynů pro řízení stavební činnosti v řešeném území.  
Cílem podmínek pro využití ploch s rozdílným využitím je: 
· účelně využívat území obce ve smyslu schváleného územního plánu 
· regulovat stavební činnost tak, aby zájmy jednotlivých občanů, podniků a organizací nebyly v 

rozporu s dlouhodobými zájmy obce jako celku 
· zlepšovat životní prostředí 
· chránit historický obraz obce a jeho jednotlivých částí a přírodní prostředí v jeho zázemí, při zachování autorské a 
architektonické tvůrčí svobody. 
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Nezastavitelným územím se rozumí území, která nelze zastavět vůbec, nebo která lze zastavět výjimečně a za 
zvláštních podmínek stanovených pro takové účely obecně závaznými právními předpisy nebo v případech, které jsou 
stanoveny vyhláškou č.501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využití území“, nebo taxativně v jednotlivých 
regulativech- podmínkách přípustnosti využití ploch s rozdílným využitím. 
Na všech zastavitelných i nezastavitelných plochách lze realizovat stavby souvisejícího technického a dopravního 
vybavení, jako jsou přípojky inženýrských sítí, stavby dopravní infrastruktury a drobné doplňkové stavby. U větších 
staveb lze výjimečně povolit stavby dočasné. 
 
Charakteristika některých činností a míra jejich přípustnosti: 
· chov drobného zvířectva - rozumí se chovatelská činností drobných hospodářských zvířat (např. slepice, králíci apod.) 
pro účely zásobování vlastní rodiny, pokud nedochází k obtěžování sousedních nemovitostí, a to zejména zápachem, a 
pokud se tak neděje podnikatelským způsobem 
· drobná pěstitelská a chovatelská činnost - rozumí se nepodnikatelská produkce pro účely zásobování vlastní rodiny 
· živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení 
zisku 
· provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i stánek a obdobné 
zařízení, zejména prodejní. 
· nezbytná technická vybavenost zajišťující obsluhu území - rozumí se technická zařízení zajišťující zásobování vodou, 
odvádění odpadních vod, zásobování elektrickou energií s výjimkou vzdušného vedení VN a VVN, telekomunikace a 
spoje. 
· zařízení a činnosti zhoršující kvalitu prostředí - rozumí se takové činnosti, jejichž účinky a vlivy omezují, obtěžují a 
ohrožují životní prostředí a obytnou pohodu sousedních pozemků a staveb. Jedná se například o zvýšenou dopravní 
zátěž, která nesplňuje podmínky vyhlášky č.268/2009 Sb. 
  
Prostorová regulace staveb podléhá podle stavebního zákona posouzení dotčeným orgánům státní správy. Na území 
městské památkové zóny věcně a místně příslušnému oddělení státní památkové péče odboru výstavby obce 
s rozšířenou působností (MěÚ Šumperk), podepřenému vyjádřením NPÚ. Na území CHKO a přírodních rezervací 
Správě CHKO Jeseníky. Obecně odboru životního prostředí z hlediska začlenění staveb v přírodním a krajinném 
prostředí. Proto není účelné prostorovou regulaci v ÚP nad tento rámec prohlubovat. 
 
 
f.2) Vymezení jednotlivých funkčních ploch 
 
Návrh ÚP Branná vymezuje následující plochy dle stávajícího nebo navrhovaného funkčního využití: 
 

Funkce plochy a 
podmínky využití 

Označení vyhl. č. 501/2006 
sb. 

Plochy s rozdílným využitím území 

      
Funkce hlavní B § 4) Bydlení 
Přípustné využití Obytné budovy, rodinné domy, rekreační objekty, základní občanské vybavení (nerušící 

provozovny služeb) v souladu se SZ, sídelní zeleň, odpočinkové plochy, zahrady, hřiště 
včetně dětských,  oplocení, související  dopravní a technická infrastruktura ( garáže, 
parkování a odstavná stání) 

Nepřípustné využití Výroba, zařízení a služby zhoršující kvalitu prostředí, velkokapacitní objekty OV nad rámec 
potřeb obce 

Regulace prostorová Bd-bytové domy 3 NP + využité podkroví  (stávající)/ Bv- bydlení vesnické 2NP+ využité 
podkroví uvnitř CHKO pouze 1NP+ využité podkroví  

Funkce hlavní Rs § 5) Rekreace a sportoviště 
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Přípustné využití Rekreační plochy, venkovní sportoviště- hřiště, lyžařský areál, včetně souvisejícího vybavení 
jako jsou, obslužné objekty, bydlení personálu, přepravní zařízení, osvětlení sjezdovek, 
technické zasněžování, související dopravní (garáže, parkování a odstavná stání) a 
technická infrastruktura 
 
 

Nepřípustné využití Jednotlivé velkokapacitní bydlení a zařízení zhoršující kvalitu prostředí 
Regulace prostorová Objekty zapadající do krajinného rázu 
Funkce hlavní O § 6) Občanské vybavení 

Přípustné využití Pozemky staveb a zařízení občanského vybavení, vzdělávání, sociální služby, zdravotnictví, 
kulturu, služby obecně, tělovýchovu, sport, církevní, obchodní, věda, výzkum atd.. 
Související dopravní a technická infrastruktura. Navržená plocha bude určena pro doplnění 
odstavných stání a provozních ploch k památkovému objektu mlýnů a k doplnění stávajících 
řadových garáží 
 
 
 

Nepřípustné využití Kapacitní bydlení a zařízení zhoršující kvalitu prostředí 

Regulace prostorová Objekty zapadající do krajinného rázu, zároveň přizpůsobené stávajícímu objektu 

Funkce hlavní VP § 7) Veřejná prostranství 

Přípustné využití náměstí, komunikace, chodníky, rest. zahrádky, fontány sídelní zeleň včetně parků, 
parkování a odstavná stání, zastávky, hřiště, sportovní a rekreační atrakce, informační 
tabule, dopravní a technická infrastruktura 

Nepřípustné využití Stavby nesouvisející s funkcí hlavní 

Regulace prostorová Objekty zapadající do prostředí 

Funkce hlavní S § 8) Smíšené obytné 

Přípustné využití Obytné budovy, rodinné domy, rekreační objekty, objekty OV, hotely, apartmánové byty, 
bazény, sídelní zeleň, odpočinkové plochy, zahrady, hřiště,  oplocení, související  dopravní 
(garáže, parkování a odstavná stání) a technická infrastruktura 
Na ploše S6 Přední Alojzov- pouze objekty bydlení, rodinné a komerční rekreace (chaty a 
penziony) s nezbytným doplňkovým vybavením (stravování). Samostatné objekty služeb, 
maloobchodu či jiné, zejména velkokapacitní objekty, se nepovolují. Zastavěná plocha jen 
na ploše stávajících zborů původních historických objektů.  
 

Nepřípustné využití Výroba, služby a zařízení zhoršující kvalitu prostředí 
Regulace prostorová Hotely a apartmánové komplexy do 3. NP + využité podkroví (kromě plochy S6)/ objekty 

bydlení, penziony a  rekreační objekty do 2.NP+ využité podkroví 

Funkce hlavní D § 9) Dopravní infrastruktura 
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Přípustné využití Silniční – plochy a koridory komunikací pěších a  silničních všech tříd, včetně obslužných, 
účelových a provozních prostranství. Polní a lesní cesty, související s funkcí zemědělství a 
lesa jsou součástí těchto ploch. Dopravní infrastruktura zahrnuje doplňkové stavby 
související s funkcí hlavní, náspy, svahy, zářezy, mostní objekty, tunely, zastávky, přejezdy, 
povolená reklamní zařízení, parkování a odstavná stání , související technická infrastruktura,  
doprovodná zeleň. 
Železniční – plochy a koridory železniční dopravy včetně souvisejících budov, sklady  a 
vybavení , součástí těchto ploch jsou kolejiště, přejezdy, náspy, zářezy, nadchody, 
podchody, opěrné zdi, mosty,  parkování a odstavná stání, související technická 
infrastruktura (objekty a zařízení elektrifikace tratí) a doprovodná zeleň. 

Nepřípustné využití Stavby nesouvisející s funkcí hlavní 
Regulace prostorová Objekty a úpravy zapadající do krajinného rázu 
Funkce hlavní T §10) Technická infrastruktura 
Přípustné využití Zařízení vodovodů, pramenišť, kanalizace s ČOV, objekty a zařízení zásobování elektrickou 

energií- rozvody a vedení vodovodu, kanalizace, veřejná stanice PHM, ochranná oplocení, 
související technická a dopravní infrastruktura, doprovovodná zeleň 

Nepřípustné využití Stavby nesouvisející s funkcí hlavní 
Regulace prostorová Objekty a úpravy zapadající do krajinného rázu 
Funkce hlavní V §11) Výroba a skladování 

Přípustné využití Výroba a služby, opravárenské a servisní provozy apod., související komerční vybavenost 
(administrativa, stravování, sociální a jiné vybavení sloužící firmě), byty správců, ubytování 
pro sezónní pracovníky, agroturistiku, služby pro zaměstnance,  parkovaní a odstavná stání, 
čerpací stanice PHM, hromadné garáže, související dopravní a technická infrastruktura, 
doprovodná zeleň 

Nepřípustné využití Bydlení, mimo přípustného a obecní občanská vybavenost 

Regulace prostorová Objekty do výšky hřebene střech maximálně 12m,  

Funkce hlavní Vh §13) Vodní a vodohospodářské 

Přípustné využití Veškeré vodní stavby, stavby a úpravy směřující k revitalizaci vodních toků a ploch pro 
zajištění protipovodňové ochrany, objekty technického zasněžování, související technická a 
dopravní infrastruktura 

Nepřípustné využití Stavby nesouvisející s funkcí hlavní 

Regulace prostorová Objekty zapadající do krajinného rázu 

Funkce hlavní L §15) Plochy lesní 
Přípustné využití Plochy lesa, plochy k zalesňování, školky, ochranná oplocení, lesní cesty, objekty pro lesní 

hospodaření, turistické stezky, běžecké tratě, naučné stezky,  myslivecká účelová zařízení 
(krmelce, posedy), odpočívadla, informační tabule a související dopravní a technická 
infrastruktura 
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Nepřípustné využití Stavby nesouvisející s funkcí hlavní 
Regulace prostorová Objekty zapadající do krajinného rázu 
Funkce hlavní P §16) Plochy přírodní 
Přípustné využití Plochy rezervací, polní a lesní cesty, objekty pro lesní hospodaření, turistické stezky, 

odpočívadla, informační tabule a související dopravní a technická infrastruktura 
Zvlášť (zvýrazněně) vyznačena státní přírodní rezervace „Pasák“ 

Nepřípustné využití Stavby nesouvisející s funkcí hlavní 
Regulace prostorová Objekty zapadající do krajinného rázu 
Funkce hlavní Z §17) Plochy smíšené nezastavěného území 
Přípustné využití Plochy zemědělského využití, pastviny, remízy, vzrostlá  zeleň, neúrodné plochy a skaliska. 

Přípustné ohradníky, oplocení , seníky, napajedla, salaše, objekty zemědělského 
hospodaření, turistické a naučné stezky, běžecké tratě,  lyžařské areály, odpočívadla, 
informační tabule,  parkování a odstavná stání, související dopravní a technická 
infrastruktura 

Nepřípustné využití Stavby nesouvisející s funkcí hlavní 
Regulace prostorová Objekty zapadající do krajinného rázu. 
Funkce hlavní PS §19) Plochy specifické- objekty vojenského opevnění 
Přípustné využití Plochy a objekty hraničního vojenského opevnění, turistické využití, doplňkové objekty,  

informační tabule,  související technická a dopravní infrastruktura 

Nepřípustné využití Stavby nesouvisející s funkcí hlavní 
Regulace prostorová Objekty svým objemem a provedením dotvářející objekt hlavní   
 
 
g) vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a opatření 
 
Řešení nenavrhuje žádné bodové asanace, asanační úpravy, nebo přestavbové lokality. 
Veřejně prospěšná opatření s uplatněním práva vyvlastnění dle § 170 stavebního zákona. Část těchto veřejně 
prospěšných staveb se nalézá na pozemcích ve vlastnictví obce. 
 
g.1)  Veřejně prospěšné stavby: 
Označení Lokalita Účel a druh stavby   
     
Dopravní: 
    

 

D1 dopr. pl. pod nádražím ČD parkování a odstavná stání   
D2 zpevnění stávající cesty příjezd na rozvojové plochy   
D3 rozšíření obchvatu u mlýnů zlepšení kolizního zúžení obchvatu obce   
D4 příjezd naproti rest. Kovárna obslužná komunikace MO 4 na rozvoj. pl. B2   
D5 pod zámkem obslužná komunikace k rozvojové pl. B1   
D6 turistická stezka Ptačák úprava stávající stezky, značení, zábradlí   
D7 říčka Branná u viaduktu 

 
nové přemostění říčky pěší lávkou 
 

  

D8 od AŽD a za zem. farmou územní rezerva pro přeložku státní silnice  
III. tř. 
 

  

D 08 pod pevnostním srubem 
 

sil. II/369- obchvat Ostružná, převzato ZÚR 
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Technické vybavení:    
T1 stráň a cesta ke Kronfelzovu rozšíření prameniště a koridor pro trasu 

nového vodovodu do obce 
  

T2 u cesty v dolní Branné plocha určená pro novou ČOV   

T3 nad Předním Alojzovem rekonstrukce prameniště a vodovodu do 
Předního Alojzova 

  

     
Trasy nových řadů vodovodu              Trasy nových hlavních řadů kanalizace a vodovodu  

Technické vybavení- elektrická zařízení:    
E1 nad silnicí do Vikantic přípojka VN a nová trafostanice k rozvojové 

ploše 
  

E2 vedle restaurace Kovárna nová TRS a připojení k VN   

E3 vedle nádraží ČD nová TRS na vedení VN   
     
     
g.2) Veřejně prospěšná opatření 
Údržba a realizace stávajících a navrhovaných prvků ÚSES – biocentra a biokoridory 
 
V rámci ochrany před povodněmi ÚP přebírá protipovodňová opatření stanovená ZÚR-  územní rezervy suchých nádrží 
Branná (neurčený tvar)- Vh1 a Splav- Vh2  
Dále je to územní rezerva pro údolní nádrž Nové Losiny Vh3  
 
h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a opatření pro které lze využít předkupní právo 
V rámci ÚP nejsou navrženy žádné plochy určené k uplatnění vztahů v území podle §101 stavebního zákona- předkupní 
právo 
 
i) vymezení ploch, pro které je změna využití podmíněna územní (urbanistickou) studií 
Doporučení nadřízeného orgánu územního plánování ke změně využití ploch B2, B3, B4, S1, S2, S4 podmíněné 
zpracováním podrobnější územní studie následující plošně významnější rozvojové plochy nebylo zapracováno.  
V případě plochy V1 se jedná o specifické rozšíření areálu zemědělské farmy, plocha není vymezena. Navrhované 
územní studie budou vypracovány autorizovanými architekty. Doporučující podmínka vypracování studií by výstavbu 
komplikovala a v místních podmínkách nezajistila zvýšenou kvalitu výstavby.  
 
j) údaje o počtu listů a výkresů grafické části 
Textová část………………………………………………………………………...16 listů 
Grafická část………………………………………………………………………….4 výkresy 
 
 
Vypracoval v Branné v březnu 2011 
 
 
 
 
 

Ing. arch. Luboš Mutňanský, autorizace ČKA 00389 
Branná 54 

788 25 Branná 
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II. Obsah odůvodnění – Územní plán Branná, okres Šumperk 
 
A.Textová část 
 
a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu se „Zásadami 

územního rozvoje Olomouckého kraje“ 
a.1) Základní údaje o řešeném území 
a.2) Využívání území z hlediska širších vztahů 
a.3) Vyhodnocení souladu s požadavky ZÚR Olomouckého kraje 
a.4) Vyhodnocení souladu ÚP s ostatními územně plánovacími podklady 

b) údaje o splnění zadání, případně pokynů pro zpracování návrhu ÚPO 
c) komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

c.1) Respektování udržitelného rozvoje území a jeho charakteristika 
c.2) Obyvatelstvo, demografie, bytový fond, ekonomická a sociální struktura obyvatelstva 
c.3) Odůvodnění koncepce rozvoje a urbanistická struktura 
c.4) Odůvodnění vymezení ploch s jiným způsobem využití dle §3, odst. 4 vyhl. 501/2006 Sb. 
c.5) Ochrana kulturních, historických a přírodních  hodnot 
c.6) Východiska návrhu koncepce dopravní a technické infrastruktury 

d) informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL 
 
 
 
 
B. Grafická část 
Výkresy 
Výkres č. -a   Koordinační výkres   M 1:5 000 
Výkres č. -b   Výkres širších vztahů   M 1:25 000 (zakresleno do výkresu záměrů ZUR- 1:50 000) 
Výkres č.- b1 Detail koordinačního výkresu - zastavěné území (vyjma chatových osad) 1:2 000 
Výkres č. -c   Výkres předpokládaných záborů ZPF   M 1:5 000 
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Úvodem: 
Předkládaný územní plán je zhotoven na základě pokynů zastupitelstva obce a pořizovatele ÚP, zakotvených 
v Zadání územního plánu podle §47, stavebního zákona č.183/2006 Sb. 
 
a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu se 

„Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje“ 
 

a.1) Základní údaje o řešeném území 
 
Katastrální území (údaje v ha):                         Branná u Šumperka 
zemědělská půda:  ……………………………...115,67 
lesy:  …………………………………………………4,59 
vodní plochy:  ……………………………………….8,71 
zastavěné plochy:  ………………………………….5,88 
ostatní plochy:  …………………………………...154,24 
celkem:  …………………………………………1 456,39 
 
budovy s čísly popisnými:.........................136 
budovy bez čísla popisného:.........................1 
rozestavěné budovy:...................................11 
 
Sousední územní obvody 
Řešené území sousedí s obcemi (vše Olomoucký kraj, Okres Šumperk a Jeseník): 
Ostružná/ Staré Město/ Jindřichov/ Šléglov/ Vikantice 
 
Příslušnost k vybraným úřadům státní správy 
Obecní úřad:  …………………………...…...Branná 
Obec s rozšířenou působností: ……………Šumperk 
Stavební úřad:  ………………………………Hanušovice 
Matriční úřad:  ………………………………..Branná 
Finanční úřad:  ………………………………Šumperk 
Živnostenský úřad:  …………………………Šumperk 
 
Účast ve sdružení obcí 
Obec Branná je členem sdružení obcí MAS Horní Pomoraví 

 
a.2) Využívání území z hlediska širších vztahů 
Z hlediska širších vztahů, leží obec Branná a její katastr a zároveň řešené území na komunikační spojnici 
Hanušovice- Jeseník. Obec je poměrně vzdálená od větších sídel, kterými je 19km vzdálený Jeseník a 30km 
vzdálený Šumperk, okresní město, pod které Branná spadá. Katastr obce na jihu sousedí s katastry obcí Nové 
Losiny a Vikantice. Na západě s k.ú. Šléglov a na severu s katastry obcí Velké Vrbno a Ostružná. V katastru 
obce Ostružná se nalézá i důležitý geomorfologický předěl, Ramzovské sedlo, které odděluje Moravu od území 
Slezska a je zároveň nejvyšším místem komunikačních spojů, silnice II/365 a rychlíkové železnice. Řešení ÚP 
nemá na sousedící katastry přímý vliv. Pro řešené území jsou rozhodující komunikační spojnice a to silnice II/369 
a rychlíková železniční trať Hanušovice – Jeseník. Z energetického hlediska je to elektrické vedení VVN 400kV 
probíhající územím podél zmiňovaných komunikačních spojů. 
 
a.3) Vyhodnocení souladu s požadavky ZÚR Olomouckého kraje 
ÚP obce Branná neleží na žádné rozvojové oblasti a ose, ale je součástí SOB4 Jeseníky – Kralický Sněžník, 
kterou určuje Politika územního rozvoje (PUR) schválená vládou ČR usnesením ze dne 17.5.2006 č. 561. 
ÚP obce Branná je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje (ZUR OK), které schválilo 
zastupitelstvo kraje usnesením UZ/21/32/2008 ze dne 22.2.2008 s č.j. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274. Obec 
Branná je součástí specifické oblasti SOB4 Jeseníky – Kralický Sněžník a krajinného typu E – Hanušovické údolí 
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a M – Skupina Jesenického masivu. Pro řešení Územního plánu obce Branná vyplývají ze ZÚR níže uvedené 
požadavky, které ÚP respektuje a zahrnuje: 
 

• D08 - trasu přeložky- obchvat komunikace II/369 směr Ostružná- vyznačeno, koridor, VPS 
• Chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV Jeseníky a Žamberk -- Králíky)- celé území katastru 
• oblast hydrogeologické struktury Ramzovské nasunutí- vyznačeno 
• Vodní nádrž VN Nové Losiny- respektuje, vyznačeno Vh3 
• územní rezervy suchých nádrží Branná a Splav- vyznačeno (Vh1, Vh2) 
• ložisko nerostných surovin 36 (Branná - Medvědí důl, B 3251300) (CHLÚ 25130000)- zrušeno 
• ložisko nerostných surovin 39 (Vikantice - Ramzová, B 3212400) (CHLÚ 21240000)- vyznačeno 
• ložisko nerostných surovin 223 (Branná, N 5051600)- zrušeno 
• ložisko nerostných surovin 225 (Branná u Šumperka N 5219600)- zrušeno 
• EVL - CZ0713722 Branná – hrad- vyznačeno a respektováno 
• EVL - Natura 2000 – ptačí oblast  -  CZ0711016 Králický Sněžník- vyznačeno a respektováno 
• CHKO Jeseníky- hranice jednotlivých zón vyznačeny, ÚP respektuje 
• památné stromy (Buk v Branné, Lípy v Alojzově, Stromořadí v Branné)- vyznačeno 
• přírodní rezervaci – Niva Branné i s ochranným pásmem- vyznačeno 
• přírodní památku Pasák- vyznačeno 
• vedení nadregionálního ÚSES, regionální  biocentrum ( v ZÚR označen RBC 476), lokání biocentra 

LBC1(257)/3(252)/3(253)/4(443), v prostoru u podjezdu pod železniční tratí- zahrnuto v řešení ÚP je 
navržen nový lokální biokoridor.  
 

a.4) Vyhodnocení souladu ÚP s ostatními územně plánovacími podklady 
Dále řešení ÚP zohlednilo následující územně plánovací podklady vydané Olomouckým krajem: 
 

• Územní studie – Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje - nedotýká se 
• Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje – suché poldry Branná a Splav VPS- V1 a V2 
• Územně technické podklady – Olomoucký kraj- nedotýká se 
• Územní generel dopravy a cestovního ruchu – Jeseníky- zahrnuto v řešení ÚP, sportoviště, rozvojové plochy 
• Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje- zahrnuto v  ÚP, obchvat II/365 
 

Dále byly v ÚP pokud se území dotýkaly, nebo nebyly zároveň stanoveny v ÚPP níže uvedené koncepční 
rozvojové materiály: 
 

• Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje vydaný ve formě obecně závazné vyhlášky Olomouckého 
kraje č. 2/2004- respektováno, viz textová část 
• Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje vydaný nařízením Olomouckého kraje v r. 2004- 
nedotýká se 
• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK) Olomouckého kraje (VODING Hranice spol. s r. o., srpen 2004)- 
respektováno  
• Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje (Dopravní projektování, spol. s r. o., Ostrava, 
únor 2006)- respektováno, obchvat silnice II/365 
• Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (Ecological Consulting,           
spol. s r. o., Olomouc, duben 2004)- respektováno v řešení ÚP, stanovení LBK u podjezdu (migrace zvěře- rys) 
• Územní energetickou koncepce Olomouckého kraje- zahrnuto v ÚP 
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b) údaje o splnění zadání, případně pokynů pro zpracování návrhu ÚPO 
komentář o splnění jednotlivých oddílů zadání: 
 
b.1) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovacích dokumentací vydaných krajem, 

popřípadě dalších širších územních vztahů – vyhodnocení popsáno v části a) odůvodnění 
b.2)  Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů: 
 
ÚP respektuje níže uvedené limity a hodnoty: 
• silnice II/369, III/44645 a jejich ochranná pásma (OP)- jsou zakreslena v návrhu ÚP a popsána 
• železniční trať 292 a její OP- ochranné pásmo je zakresleno a uvedena plánovaná elektrifikace železnice  
• vedení VVN, VN a jeho OP- ochranná pásma jsou vyznačena, včetně šířky v m v legendě 
• dálkové komunikační vedení a jeho OP- zahrnuto do řešení ÚP 
• OP elektronického komunikačního vedení- zahrnuto do řešení ÚP 
• OP vodovodu, kanalizace a ČOV- předpokládané OP ČOV zakresleno. Bude upřesněno správním orgánem. 

Ochranná pásma vodovodu a kanalizace nebudou větší než 1,5m (předpokládané dimenze řadů). OP není 
nutné vyznačovat navrhované koridory jsou dostatečně široké. Při vedení v komunikacích nelze objekty 
umísťovat v ochranném pásmu komunikací, minimálně však 3m od komunikace vyhláška č. 501/2006 Sb. §25, 
čl.7 

• sesuvné a poddolované území- vyznačeno v grafickém řešení ÚP 
• záplavové území vodního toku Branná- respektováno. V dotčeném území se navrhují pouze menší plochy 

B5,B6,B7, které částečně do záplavového území zasahují, přičemž stavby budou umísťovány mimo dosah 
záplavy nebo jen za splnění podmínek dotčených orgánů v rámci správního řízení (OŽP, Povodí Moravy)  

• pozemky určené k plnění funkcí lesa a pozemky (PUPFL) do vzdálenosti 50 m od okraje lesa- respektováno. 
Ačkoliv částečně rozvojové plochy zasahují k okraji lesa, v ochranném pásmu budou realizovány stavby 
s povolením lesní správy  

• územní systém ekologické stability (ÚSES)- zohledněno a vyznačeno v ÚP 
• ostatní přírodní hodnoty- jsou zakresleny. Jedná se vyznačení EVL Natura 2000, přírodních rezervací, hranic 

CHKO Jeseníky, Dále je zakresleno území hydrogeologické struktury Ramzovské nasunutí. CHOPAV Jeseníky 
a Žamberk- Králíky v celém území řešeného území.  

• urbanisticky významné kompoziční prvky- vyznačeno v grafické části značkou- významné dominanty. Jedná se 
především o hrad se zámkem, kostel sv. archanděla Michaela a objekt fojtství. 

• nemovité kulturní památky a jejich OP- jsou graficky vyznačeny v ÚP. Jedná se o následující: 
zámek se zříceninou hradu Kolštejn a areálem č.p.1 ozn. 29269/8-843 
kostel sv. archanděla Michaela se sochou sv. Jana Nepomuckého a sousoším Piety …………ozn.15949/8-845 
fara č.p. 113 ……………………………………………………………………………………………ozn. 24006/8-845 
fojtství č.p. 14 …………………………………………………………………………………………..ozn. 41610/8-844 
hřbitovní kaple se zvonicí ……………………………………………………………………………..ozn. 41182/8-846 
chalupa se stodolou č.p. 75 …………………………………………………………………………..ozn. 25927/8-848 
dům č.p. 86 16019/8-850 ……………………………………………………………………………..ozn. 16019/8-850 
areál mlýnů (vodní mlýn a lihovar) s částí zaklenutého potoka č.p. 97,98 ……………………….ozn. 11845/9-39 
boží muka u cesty směr Vikantice ……………………………………………………………………ozn. 38658/8-851 
kašna s plastikou hygie ………………………………………………………………………………..ozn. 34470/8-847 
 
• městskou památkovou zónu - vyznačeno v řešení ÚP jako území k ochraně dle památkového zákona-  
  ozn. 2197 
• OP (ochranné pásmo) zámku, fojtství a kostela archanděla Michaela-  ozn. 3365 
• ostatní kulturně historické hodnoty- vyznačeny přírodně kulturní hodnoty, památné stromy- buk v Branné, Lípy 

v Předním Alojzově, stromořadí v Branné u hřbitova 
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Řešení problémů a závad: 
Dopravní 
A.10,11 – křížení silnice č. 369, železniční trať č. 292- podjezd 
řešení je obchvatem obce Ostružná s odstraněním křížení- dopravní koridor D-08 (VPS) 
 
Hygienické 
B.51 – skládka Branná 
Řešení, obec nepočítá s vlastní skládkou TDO. Odvoz odpadu. Kompostovatelný odpad možno ukládat na 
rozvojových plochách určených k rozšíření zemědělské farmy (V1) 
B.25 – Branná komplexně obecně 
V ÚP jsou vyznačena ochranná pásma zemědělské farmy včetně rozšíření, hřbitova, stávající a nové ČOV- T2. 
Umístění nové ČOV umožní 100% odkanalizování splašků z budov v obci a jejich přečištění. 
Rozšíření, rekonstrukce a návrh nových i stávajících zdrojů pitné vody – T1,3,4 
B.53 – lom u křižovatky na Vikantice 
vzhledem ke skutečnosti, že je umístěn blíže než 400m (OP) od stávající i navrhované obytné zástavby nepočítá 
se s jeho otevřením. 
 
Územní střety 
J.1.7,8,9 střety CHLÚ s půdou I. a II. třídy ochrany ZPF  
na řešeném území se nevyskytují  
J.2.20,21,22,25 střety CHLÚ a výhradních ložisek s lesními pozemky 
Kromě CHLÚ č. 21240000 byla ostatní zrušena. Zachované CHLÚ je v ÚP vyznačeno včetně širokého 
ochranného pásma. Podrobnější mapový podklad se nepodařilo získat. Podle konzultace se správním orgánem 
jsou samotná ložiska umístěna mimo lesní pozemky a zastavitelná území. V dlouhodobém horizontu se nepočítá 
s jejich využitím. 
J.4.7,8 křížení silnic s trasami ÚSES 
Řešení. Ve spolupráci s Ecological Consulting spol. s r.o. Olomouc, pan Mgr. Rejzek, je navržen lokální 
biokoridor LBK. Biokoridor slouží k migraci širokého spektra fauny, spárkaté zvěře, ale zejména byly 
zaznamenány stopy rysa ostrovida (Lynx lynx). Na území Hrubého Jeseníku se vyskytuje jedna ze tří populací 
této kočkovité šelmy na území ČR. Ke své existenci potřebuje velmi rozsáhlé území. Zejména mladí samci tak 
migrují až do oblasti Kralického Sněžníku. Pro žádoucí rozšíření tohoto velmi vzácného druhu je navržený 
biokoridor nezbytný. V úseku Branná- Ramzová, jiné vhodnější místo přechodu není. Kolizi s tělesem obchvatu 
silnice II/369 nutno řešit v rámci projektu komunikace estakádou nebo dostatečně širokým přemostěním. 
 
b.3)  Vyhodnocení připomínek nadřízeného orgánu územního plánování v průběhu zpracování: 
 

Nedostatky: 
● na výkresech základního členění a hlavním  byly doplněny plochy územních rezerv a koridor pro  
výstavbu silnice „Staré Město- Šléglov- Branná“. Tyto plochy byly původně v návrhu obsaženy, avšak na 
popud územního pracoviště nadřízeného orgánu byly odstraněny a poté opět doplněny. 
● Výkres širších vztahů je zakreslen do koordinačního výkresu ZÚR Olomouckého kraje, který je v souladu 
s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., doplněný podle připomínek nadřízeného orgánu územního 
plánování. Kromě jiného obsahuje záměry obsažené v ZUR Olomouckého kraje (suché poldry Vh1a 2, 
vodní nádrž Nové Losiny Vh3 a další). Dále součástí výkresu je dlouhodobě plánovaná přeložka 
komunikace III. třídy Staré město- Branná (převzato ze Studie rozvoje silniční sítě Olomouckého kraje) a je 
doplněn o nejnovější verzi ÚSES (Studie EKO- Bureš, předaná OŽP MÚ Šumperk). U všech rozhodujících 
prvků je zakreslen přesah do sousedících katastrů. Připomínka nadřízeného orgánu je splněna. 
Nesoulad s odst. 2 §7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.: 
K uvedené připomínce nutno podotknout, že koncept návrhu ÚP Branná byl vypracován před platností 
vyhlášky č. 269/2009 Sb.. Podmínka na vymezení veřejných prostranství pro velké zastavitelné plochy je 
nepochybně žádoucí u zastavitelných ploch v „uzavřeném“ zastavěném, nebo intenzivně zemědělsky 
využívaném území. V případě navržených rozvojových ploch v Branné, tyto sousedí převážně s volně 
přístupnými plochami luk, pastvin a lesů. Požadavek vyhlášky je tedy poněkud nadbytečný. Přesto byly 
požadované plochy ve znění vyhlášky vyznačeny-  nesoulad odstraněn.   
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Nerespektování Politiky územního rozvoje ČR 2008 – jedná se o menší plochy B5,B6 a B7, zahrnuté do 
rozvojových na základě požadavků vlastníků (zejména sousedících staveb a nemovitostí). Záplavové území 
tyto plochy zasahuje částečně. Pozemní stavby budou umísťovány přednostně mimo dosah záplav, nebo za 
podmínky technického opatření. Splnění požadavku bude dáno kladným vyjádřením příslušného odboru ŽP 
a správce vodního toku v průběhu správních řízení podle stavebního zákona. Požadavek vysvětlen. 
  
Upozornění: 
● bylo doplněno vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 
● je doplněno přezkoumání požadavků na ochranu nezastavěného území 
● výkres širších vztahů je v měřítku koordinačního výkresu ZÚR Olomouckého kraje měřítko 1 : 50 000, 
vytištěný 2x zvětšený pro lepší čitelnost. 
    

c) komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
 
c.1) Respektování udržitelného rozvoje území a jeho charakteristika 
 
Odůvodnění rozsahu ploch (rozvojových) zastavitelného území: 
- rozsah vymezených ploch je limitní (časově neomezená platnost ÚP), nepředpokládá se další rozšíření 

zastavitelných ploch, navrhovaný rozsah je konečný. 
- potřeba doplnit funkci bydlení a ubytování k přepravní kapacitě stávajícího lyžařského areálu, které je 

v současnosti nedostatečné 
- reálné požadavky investorů a potencionálních stavebníků současných i budoucích, protože Branná se stává 

přirozeným centrem letní, ale hlavně zimní lyžařské rekreace. Leží mezi nově vzniklými středisky Přemyslov 
a Kouty. Dále modernizovanými středisky Petříkov, Ostružná, Paprsek, Velké a Malé Vrbno, Staré Město, 
Hynčice, Návrší. Dále vzdálenější, ale velké skiareály Dolní Morava a Buková hora- Čenkovice. Časem lze 
předvídat postupné sjednocení permanentek a dopravu pomocí skibusů. ÚP předpokládá využití tohoto 
potenciálu i s přihlédnutím, že související obce mají volných ploch nedostatek. Již dnes má Branná 
k dispozici ápreski vyžití v podobě  Relaxcentra Kolštejn (masáže, sauna, koupele, posilovna, bowling, atd.) 

- využití ostatních a obtížně využitelných ploch s nízkou bonitou, většinou nevyužívaných. 
- udržení přiměřených cen pozemků se snahou o nízkopodlažní a rozvolněnou zástavbu v souladu 

s doporučeními UIA (mezinárodní organizace architektů) a komise EU (opatření proti manipulacím 
s pozemky a nepřiměřenému zvyšování cen). 

Navrhované plochy přitom v souladu se zásadami územního rozvoje navazují na stávající zastavěné území, 
stávající infrastrukturu a sídelní vybavenost. Z tvaru ploch a logiky začleněni k stávající zástavbě je vidět, že 
v návrhu „nejde o zadání realitních makléřů“ nebo „restituční“ urbanismus, ale dlouhodobou stabilizaci území.  
 
Odůvodnění rozsahu rozvojových- zastavitelných ploch z hlediska ochrany nezastavěného území: 
- navrhované zastavitelné plochy se nachází na pozemcích neplodných, ostatních, nebo s velmi nízkou 

bonitou. Nezasahují do ploch lesních a ani do pozemků v současnosti zemědělsky využívaných pastvin.  
- není znám žádný požadavek ani tlak na ochranu ploch navržených k zastavění. Naopak se jedná o plochy 

neudržované, které zastavěním budou kultivovány a zušlechtěny. 
- navrhované zastavitelné plochy jsou umístěny mimo CHKO a přírodní chráněná území. Zároveň tak 

nahrazují historicky zastavěné plochy na území přírodně chráněných ploch, kde jejich obnova není žádoucí. 
- část navrhovaných zastavitelných ploch byla převzata z dřívějších ÚP obce. 

 
Silné stránky území jsou atraktivní krajina se zachovalou přírodou. Čisté ovzduší, podmínky pro horskou turistiku, 
zimní sporty (běžecké a sjezdové lyžování), to vytváří mimořádné podmínky pro rozvoj obce jako střediska letní a 
hlavně zimní rekreace, sportu a turistiky. Za tímto účelem jsou navrženy v územním plánu rozvojové plochy jak 
pro individuální bydlení, tak smíšené obytné (RD, chaty, penziony, apartmánové byty, služby vybavenost). 
Stávající lyžařský areál „PROskil“ je doplněn o chybějící občanské vybavení, bydlení včetně rekreačního. 
Sportovně rekreační rozvojová plocha Rs1- rozšíření stávajícího travnatého hřiště za zemědělskou farmou, u 
cesty k osadě Kronfelzov. K přeměně na lesopark jsou navrženy lesní plochy pod zámkem a hradem Kolštejn a 
lokalita Ptačák s možností zbudování drobných staveb (lanové centrum, tábořiště- skanzen- povoleno 
rozhodnutím MěÚ Šumperk, odbor výstavby- odd. SPP pod č.j. MUSP 41429/2010). Dále je v územním plánu 
navržena k vyznačení a obnově turistická stezka přes Ptačák. K označení jsou navrženy hojně využívané, 
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zejména cyklisticky, cesty směrem Kronfelzov a kaplička nad Šléglovem. Tyto navazují na turistickou červenou 
magistrálu směr Paprsek, Ostružnou nebo do Starého Města. 
Slabými stránkami území je doposud malý počet stálých obyvatel (320-340). Nízká vzdělanost spolu se 
skutečností, že mladí lidé se za prací trvale stěhují, vytváří slabý lidský potenciál na vznik průmyslové výroby. 
K tomu se přidružuje horší dopravní, průměrné telefonní a mizerné datové spojení.  Také z důvodu ochrany 
přírodního prostředí a dlouhodobého nezájmu případných investorů na tuto funkční nomenklaturu bylo upuštěno 
od vzniku rozsáhlejší plochy pro průmyslovou výrobu (průmyslová zóna). Další skutečností je fakt, že v současné 
době nejsou využity ani stávající výrobní kapacity (papírny, dřevozpracující průmysl, atd.) v spádovém okolí. V 
kategorii funkčního využití „výroba a skladovaní“ se navrhuje k rozšíření areál stávající zemědělské farmy 
(požadavek provozovatele). 
 
Charakteristika území a základní statistická data: 
Obec Branná patří mezi menší venkovská sídla s dlouhodobým úbytkem obyvatelstva. Dle sčítání obyvatelstva 
(1.3.2001) zde trvale žilo na území o velikosti 1456 ha pouze 375 obyvatel. V dalších letech tento počet dále 
klesal v důsledku migračních ztrát, takže k 1.1.2003 zde statistika evidovala 344 obyvatel. V rámci obce jsou 
zahrnuty dvě základní sídelní jednotky (ZSJ): vlastní Branná a Alojzov, kde však již od sčítání v roce 1980 není 
evidován žádný trvale bydlící obyvatel. 
V porovnání s většinou našich obcí obdobné populační velikosti má Branná poměrně rozsáhlou a různorodou 
vlastní ekonomickou základnu. Zemědělství a lesnictví přitom tvoří její hlavní část. Zastoupeny jsou i nevýrobní 
aktivity spojené v prvé řadě s rekreační a turistickou atraktivitou obce. Tyto pozitivní skutečnosti jsou ovšem 
v současnosti potlačeny polohovými (především makropolohovými) nevýhodami. Hanušovicko bezprostředně 
navazuje na Jesenicko a Bruntálsko a je tak součástí nejvýraznějšího periferního prostoru v ČR. V celém regionu 
jsou v průměru nejnižší mzdy a jedna z nejvyšších úrovní nezaměstnanosti. 
Poněkud příznivější jsou mikropolohové poměry obce. Branná leží na silniční a železniční komunikaci, spojující 
Hanušovice a Jeseník. Silniční spojení má obec dále i se Starým Městem, předválečným střediskem soudního 
okresu. Zhoršená je ale dopravní dostupnost regionálního centra Šumperka. Nejsilnější vztahy tohoto druhu má 
Branná k Hanušovicím, které jsou i sídlem pověřeného MěÚ (obec II. stupně). V případě školské vyjížďky je 
nejsilnější vztah ke Starému Městu. Vzdálenějším větším centrem je Jeseník, maloobchod služby. 
 
c.2) Obyvatelstvo, demografie, bytový fond, ekonomická a sociální struktura obyvatelstva 
 
Dlouhodobý vývoj obyvatelstva 
 
Základní informace o vývoji populace obce od roku 1869 (prvé moderní sčítání) až do současnosti podává 
tabulka 1. 
 
Tab. 1. – Dlouhodobý vývoj obyvatelstva 
 
      Rok           Obec celkem                          z toho                       Šumpersko            Jesenicko 
                                                        Alojzov             Branná 
 
      1869                 1 274                        157                       1 117                   132 410                    64 030 
      1880                  1 460                        150                       1 310                   137 718                    67 405 
      1890                  1 428                        142                       1 286                   140 874                    68 137 
      1900                  1 375                        135                       1 240                   140 715                    67 452 
      1910                  1 432                        129                       1 303                   143 550                    67 349 
      1921                  1 246                        139                       1 107                   137 024                    64 701 
      1930                  1 331                        127                       1 204                   142 948                    70 238 
      1950                     521                          45                          476                   102 749                    37 928 
      1961                     525                            9                          516                   110 461                     40 195 
      1970                     454                          12                          442                   114 276                     39 709 
      1980                     430                            -                           430                   124 369                     42 238 
      1991                     399                            -                           399                   126 190                     42 583 
      2001                     375                            -                           375                   126 567                     42 413 
 
Poznámka: Šumpersko a Jesenicko odpovídá okresům ve vymezení k 31.12.2002 
Prameny: Výsledky příslušných cenzů. 
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Nejvýznamnější změnou v podchyceném období byla pochopitelně poválečná výměna obyvatelstva. Branná byla 
do 2. světové války obývána téměř výlučně německým obyvatelstvem – např. v roce 1930 byl jeho podíl 93,1 %. 
Národnostní výměna osídlení – jako ve většině pohraničí – spojena s výrazným poklesem populace: v roce 1950 
nedosahoval počet obyvatel ani 40 % stavu v roce 1930. 
Méně dramatické, avšak dlouhodobě se uplatňující negativní změny byly podmíněny především nevýhodnou 
(periferní) polohou obce. Populačního maxima dosáhla obec již v roce 1880. Od tohoto roku populace ubývalo, i 
když nepravidelně. Počínaje rokem 1961 se však relativní úbytky obyvatelstva zrychlily, takže poslední evidovaný 
stav k 1.1.2003 (344 obyvatel) představuje pouze 65,5 % stavu v roce 1961 a ani ne 24 % maximálního stavu 
v roce 1880. Extrémním příkladem nepopulačních tendencí je část obce Alojzov: maximum v roce 1869 – 157 
obyvatel, od roku 1980 bez trvale žijícího obyvatelstva. 
Z porovnání s vývojem obyvatelstva celých bývalých okresů Šumperk a Jeseník je sice zřejmá podobnost 
v případě poválečného úbytku, ale i podstatně příznivější úrovní celkového vývoje (především v důsledku růstu 
měst). 
 
Demografická struktura a vývoj v současnosti 
V podmínkách České republiky je možné hodnotit demografickou situaci obce jako velmi příznivou. Dokládají to 
v prvé řadě údaje o věkové složení obyvatelstva jak v roce 1991, tak i v roce 2001 a ve srovnání s celookresními 
hodnotami – viz. tab. 2. Přitom Šumpersko má mladší obyvatelstvo než ČR jako celek. Současný stav je do 
značné míry důsledkem jednak všeobecného zlepšení věkové struktury v nově osídlovaném pohraničí a jednak 
poměrně vysoké úrovně přirozené reprodukce obyvatelstva v poválečných desetiletích. 
 
Tab. 2 – Vývoj věkové struktury obyvatelstva 
 
       Podíl obyvatel                                               Branná                                          Okres Šumperk                                                         
            ve věku (%)                      1991                              2001                 1991                                2001 
                 
                 0-14                                       25,6                              19,7                  22,5                                  17,1 
               15-59                                 59,6                             66,4                  61,3                                  65,5 
                 60+                                 14,8                              13,9                  16,2                                  17,4 
 
   Index věkového složení                      173                                 142                     139                                       98 
 
Poznámka: Index věkového složení – poměr kategorií 0-14 a nad 60 x 100 
Prameny: Výsledky cenzů 1991 a 2001 (ČSÚ) 
 
Obecné demografické tendence ve vývoji české populace se ovšem prosazují ve všech regionech a lokalitách a 
vedou ke všeobecnému zhoršování demografických poměrů. Jak ukazuje Tab. 2 došlo v posledním desetiletí 
mezi cenzy 1991 a 2001 k výraznému stárnutí obyvatelstva jak v obci, tak i v celém okrese (a obdobně i v celé 
ČR). Tyto tendence se již nyní projevují nízkou úrovní přirozené reprodukce. Důsledek ztráta základní školy kvůli 
nedostatku žáků. 
 
Tab. 3 – Současný vývoj přirozenou měnou a migrací 
 
                                   Celková                                                    Přirozená                                                        Migrační 
       Období                            měna       Narození      Zemřelí                 měna       Přistěhovalí   Vystěhovalí            měna 
 
   1991 – 1996                             - 2              29                 23                          6                 100                 108                     - 8 
   1997 – 2001                           - 45              23                 21                          2                   72                 119                   - 47 
 
   1991 – 2002                           - 47              52                 44                          8                 172                 227                   - 55 
 
Pramen: Průběžná evidence obyvatelstva ČSÚ 
 
Jak dokládají údaje v tab. 3 došlo v obci v letech 1991 – 2002 ještě k mírnému růstu přirozenou měnou (byť 
s tendencí ke snižování), avšak k výrazným a zesilujícím se úbytkům migračním. Důsledkem byl proto značný 
celkový úbytek obyvatelstva: celkem o 47, ale o 45 v letech 1997 – 2002. Potřeba populační stabilizace je proto 
klíčovým problémem z hlediska dalšího vývoje obce. Přitom se jedná o potřebu stabilizace sociální, neboť 
současná intenzita migračních změn je mimořádná: v podchycených 12 letech dosáhl objem migrace počtu 399, 
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a tedy vyššího než je současná populace obce (344)! Teoreticky to znamená, že by v cca desetiletém období 
mohlo dojít k úplné výměně populace migrační měnou. 
 
Ekonomická a sociální struktura obyvatelstva 
Odkazy na statistické tabulky nejsou zcela, s ohledem na neaktuálnost relevantní, avšak tendence z let 1990-
2005 zůstávají. To vše je zdůrazněno současnou hospodářskou krizí, která na region dolehla v plné míře.  Přesto 
je třeba zdůraznit na prvním místě relativně rozsáhlou a odvětvově různorodou ekonomickou základnu Branné, 
které je u malých obcí výjimečná. Příčiny je možno hledat jednak v rekreační aktivitě obce (především sféra 
služeb) a jednak v průmyslové tradici, která je v současnosti v odbytovém útlumu. Tyto nepříznivé skutečnosti se 
přitom nevztahují pouze k obci Branná, ale i k jejímu širokému okolí a jsou primárně podmíněné periferní polohou 
celého regionu. Důsledky nepříznivé makropolohy a samozřejmě i poválečnému  znovu osidlování se stále 
promítají do sociálního charakteru obyvatelstva. V porovnání s obdobně velkými sídly v ČR má Branná nízký 
podíl tzv. rodáků (narození a bydlící v obce), obyvatelstva české (včetně moravské a slezské) národnosti a 
poměrně nízkou úroveň religiozity. To vše svědčí o snížené sociální a sídelní stabilizaci lokální komunity. Proti 
tomu je však nutné zdůraznit velmi příznivou vzdělanostní úroveň obyvatelstva – opět s ohledem na velikostní 
kategorii obce. V roce 2001 vykazovala obec obdobnou úroveň jako okres, který ovšem zahrnuje řadu městských 
sídel. Relativně značný podíl středoškolsky i vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva souvisí nepochybně s výše 
konstatovanou rozmanitostí ekonomických aktivit a může být potencionálním předpokladem jak pro posílení 
sociální stability, tak pro aktivizaci lokální ekonomiky. 
 
Domovní a bytový fond          
K datu posledního sčítání 1.3.2001 bylo na území obce evidováno 99 domů, z toho pouze 72 trvale obydlených 
domů se 134 byty. Charakteristické je vyšší stáří bytového fondu (Tab. 8) v porovnání s okresním průměrem, 
resp. průměrem kraje i státu: průměrné stáří trvale obydlených domů v roce 2001 bylo v obci 67 let, v okrese 46 
let a v kraji i celé ČR 47 let. Stáří bytového fondu i venkovskému charakteru obce odpovídá podprůměrná kvalita 
bytového fondu. S ohledem na zásadní poválečnou výměnu obyvatelstva a s tím spojený mimořádný pokles 
populace, lze konstatovat relativně příznivou vybavenost sídla byty (v průměru 2,80 osob na 1 byt, v okrese to 
bylo 2,81, v kraji pak 2,73) i poměrně značný rozsah poválečné výstavby (cca 40% všech bytů což je vzhledem 
k předválečné velikosti obce značný podíl). Vývoj v posledním období byl jako v celé ČR poznamenán útlumem 
bytové výstavby. Zatímco v letech 1981 – 1990 zde bylo postaveno 13 bytů, v letech 1991 – 2001 to bylo jen 5 
bytů, což nestačilo ani k pokrytí ztráty bytového fondu: počet trvale obydlených bytů v letech 1991 – 2001 
stagnoval, resp. poklesl o 1 byt. V současnosti jsou rozestavěny 3 rodinné domy. 
 
Tab. 7 – Vybrané charakteristiky domovního a bytového fondu 1991 a 2001 
 
                                                                                         Branná                                             Okres Šumperk 
      Charakteristika                                       1991                          2001                     1991                               2001 
 
   Domy celkem                                              92                                99                      24 138                            25 136 
   Domy trvale obydlené                                 84                                72                      21 320                            21 970 
   Objekty individuelní rekreace                      44                                 -                         3 588                                      - 
   OIR na 100 trvale obydlených domů           52,4                              -                              16,8                                   - 
   Byty trvale obydlené                                  135                             134                      42 617                             44 301 
   - z toho v rodinných domech (%)                49,6                             43,3                          50,0                                 51,7 
   Počet osob na 1 byt                                      2,96                             2,80                          2,96                                 2,81 
 
Prameny: Sčítání 1991 a 2001 (ČSÚ)   
 
Tab. 8 – Stáří bytového fondu 2001 
                                                                                                
                                                                                             Branná                                             Okres Šumperk 
   Byty postavené v letech (%)                           abs.                              %                            abs.                                  % 
 
 do roku 1919                                           33                              24,6                        5 541                                 12,5 
 1920 – 1945                                            48                              35,8                        5 758                                 13,0 
 1946 – 1991                                            48                              35,8                      29 423                                 66,4 
 1991 – 2001                                              5                                3,7                        3 569                                   8,1 
 
Pramen: Sčítání 2001 (ČSÚ) 
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V důsledku poklesu populace v obci se poměrně významně snížil počet osob připadající na 1 byt. 
 
Kvalitní životní prostředí a rekreační atraktivita obce podmínily rozvoj druhého bydlení. V roce 1991 zde bylo 
evidováno 44 objektů individuelní rekreace (OIR), z toho 7 v části Alojzov, kde není žádný obydlený dům. 
Obdobné informace k roku 2001 nejsou k dispozici, ale zjištěný pokles obydlených domů dokládá další posílení 
rekreační funkce obce. 
 
Nadmořská výška 560-650 m n.m. 
Administrativní vybavenost……obecní úřad, czech point, pošta, předškolní zařízení. Základní škola v obci 
zrušena, zdravotnické zařízení dtto. 
Počet obyvatel…………………….320-340 
Stávající vybavenost- hotel s restaurací Kolštejn, wellnes centrum (2x bowlingová dráha, vířivky, fitness), několik 
ubytovacích penziónů, cukrárna s výrobnou trubiček. 
Sportovní zařízení- 2x sjezdové tratě s dvousedačkovou lanovkou a dvěma vleky. 
Výrobní zařízení- zemědělská farma, dřevo-výroba (bude přemístěna, viz výše). 
 
c.3) Odůvodnění koncepce rozvoje a urbanistická struktura 
Koncepce rozvoje vychází z výše uvedené charakteristiky a obráží se v urbanistickém návrhu územního plánu. 
Koncepce rozvoje je zaměřena na: 
- podporu kvalitativní stránky života v obci  
- optimální členění funkcí urbanizovaného území, urbanistická celistvost zástavby v souvislosti s návrhem 

rozvojových lokalit 
- podpora návaznosti funkcí vzájemně se kladně ovlivňujících, podpora vzniku nového prostorového a 

funkčního centra u stávajícího sjezdového areálu s cílem doplnění o rekreační bydlení, služby, vybavenost 
pro celoroční aktivity  

- předcházení konfliktů vzájemně se negativně ovlivňujících funkcí 
- zachování původní struktury, zachování a rozvoj stávajících urbanistických a historických hodnot 
- respektování návrhu komplexních pozemkových úprav (probíhají), zachování ploch zalesnění, zachování a 

rozvoj hodnot krajinného zázemí obce (vymezení prvků ÚSES a interakčních prvků, ochrana vodních ploch a 
toků a niv u vodních toků) 
 

Současná urbanistická struktura obce Branná odráží původní charakter zástavby. Do současnosti v podstatě 
došlo k rozšíření sídla podél původní hlavní komunikace procházející středem obce. Centrum obce je 
soustředěno na objekt zámku a hradu Kolštejn s navazujícím fojtstvím a kostelem. K tomuto ojedinělému 
památkově chráněnému uskupení budov se pojí náměstí, na severu uzavřené budovou radnice (obecní úřad). 
Areál zámku s hradem jsou v současnosti staticky zabezpečeny, ale na smysluplné využití značného potenciálu 
objektu nejsou k dispozici potřebné finanční prostředky- v současné době postupná revitalizace.  
Obytná zástavba se rozvíjela v návaznosti na historické centrum obce a kolem původní páteřní komunikace. 
Dalšími oddělenými lokalitami je zejména historická osada Přední Alojzov a další dílčí samoty zejména kolem 
říčky Branná. V nedávné době vznikla naproti stávajícímu lyžařskému areálu skupina chat. Ta bude integrována 
do rozvojové plochy S2. Směrem na západ od zmíněné lokality se nachází rekreační areál AŽD, který vznikl na 
místě grafitového dolu (těžilo se do roku 1965). Tento areál na podnět provozovatele je navržen k rozšíření 
(základem bude sportovně- rekreační rybník- plocha S4). 
Urbanistický návrh vychází z výše uvedené charakteristiky, ve stanovené koncepci Branné se odráží  následující 
zásady: 
podpora obnovy centra Branné v návaznosti na objekt obecního úřadu a architektonicky a památkově významné 
objekty- zámek, kostel, fojtství. Z tohoto důvodu není navrhováno žádné další „subcentrum“,  jen lokální veřejná 
prostranství , sloužící potřebám jednotlivých rozvojových ploch se snahou „neoslabovat“ přirozený význam centra 
(náměstí) obce. 
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Dále je to kvalitativní zlepšení vnitřního prostoru obce, zejména v okolí objektů občanské vybavenosti – péče o 
veřejná prostranství a plochy zeleně, zlepšení stavu objektů občanské vybavenosti, ochrana architektonických, 
urbanistických a kulturních hodnot v centru i okolí obce, rozvoj obytné zástavby na volných prostranstvích v rámci 
zastavěného území obce a v rozvojových plochách navazujících na zastavěné území.  
Soustředění výrobních aktivit na severním okraji obce a možný rozvoj v návaznosti na stávající zemědělský areál. 
 
c.4) Odůvodnění vymezení ploch s jiným způsobem využití dle §3, odst. 4 vyhl. 501/2006 Sb. 
 
Územním plánem nejsou v zastavěném území a zastavitelných plochách vymezeny žádné plochy s jiným 
způsobem využití, než podle §4-19 shora uvedené vyhlášky. 
 
c.5) Ochrana kulturních, historických a přírodních  hodnot 
 
Kulturní, urbanistické, architektonické a historické hodnoty 
V řešeném území se vyskytují objekty zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. 
V území se dále nacházejí objekty historicky i architektonicky zajímavé, které si zaslouží zvýšenou pozornost a 
jsou označeny památkami místního významu. V řešeném zemí se jedná o následující objekty: 
 
• 29269/8-843 – zámek s areálem a zříceninou hradu na parc. č. 1, 2/1, 211, 214/1, 216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 

217, 218/1, 218/2, 203/2, renesanční patrový zámek s arkádovým nádvořím a zříceninou gotického hradu. 
Hrad poprvé připomínán roku 1325, upraven koncem 14. století. Zachováno torzo válcové věže a fragment 
paláce s pozdně gotickým oknem. Renesanční zámek na půdorysu nepravidelného písmene U, postaven 
v letech 1570-1580, s arkádovým nádvořím a dochovanými portály. Předhradí na půdorysu nepravidelného 
pětiuhelníku je uzavřeno hradbou a hospodářskými trakty s černou věží a bránou, zachován fragment vodního 
příkopu; 

• 41610/8-844 – fojtství č.p. 14 na parc. č. 121/1, volně stojící zděný patrový dům čtvercového půdorysu o 5x 
pěti okenních osách s vestavěnou kvadratickou věží s polygonálním nástavcem; 

• 15949/8-845 – farní kostel archanděla Michaela s areálem, sochy sv. Jana Nepomuského a sousoší Piety na 
parc. č. 3, 122, 204/3, 215. Podélný jednolodní kostel s pětibokým závěrem, představěnou kvadratickou věží. 
Kamenný vstupní edikulový portál se znakem stavebníka Jindřicha Bernarda Bruntálského z Vrbna. 
Významná moravská pozdně renesanční architektura z let 1612-1614 s pozdějšími úpravami. Socha sv. Jana 
Nepomuského, kamenná socha osazená ve výklenku farního kostela. Datovaná barokní socha z roku 1733. 
Sousoší Piety, kamenné sousoší Piety na kanelovém sloupu s letopočtem 1663. Pozdně renesanční sousoší; 

• 24006/8-845 – fara č.p. 13 ne parc. č. 122, 215, klasicistní architektura z roku 1784 – součást areálu farního 
kostela; 

• 41182/8-846 – hřbitovní kaple se zvonicí na parc. č. 252, drobná datovaná rustikální empírová architektura 
s letopočtem 1810; 

• 25927/8-848 – hospodářská usedlost č.p. 75 na parc. č. 114, lidová architektura z 2. poloviny 19. století. 
Významný doklad menší chalupnické usedlosti; 

• 16019/8-850 – dům č.p. 86 na parc. č. 167, lidová architektura z 1. poloviny 19. století. Podán návrh na 
zrušení prohlášení za kulturní památku – souhlas MěÚ Šumperk ze dne 24.3.2003; doposud nezrušeno 

• 38658/8-851 – boží muka u silnice do Vikantic na parc. č. 1551, barokní datovaná boží muka s letopočtem 
1762; 

• 34470/8-847 – kašna se sochou Hygie na náměstí na parc. č. 2014, kamenná kašna s litinovou plastikou 
s letopočtem 1901; 

• 11845/9-39 – objekty starých mlýnů č.p. 97 a 98 na parc. č. 171/1, 171/2, 173/1, dva objekty se zřejmě 
renesančním jádrem a částí zaklenutého potoka. Objekty jsou ve velmi špatném stavebním stavu a působí na 
příjezdu do Branné i širšího okolí vážnou estetickou závadu. 

• Vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 10.9.1992 byla vyhlášena městská památková zóna Branná (viz 
grafická dokumentace). Areál zámku, kostel archanděla Michaela a fojtství mají stanoveno ochranné pásmo, 
které bylo vyhlášeno rozhodnutím ONV Šumperk č.j. Kult. 1060/404/79-Pe ze dne 28.9.1979. 

• Ostatní kulturně historické hodnoty- vyznačeny přírodně kulturní hodnoty, památné stromy- buk v Branné, 
Lípy v předním Alojzově, stromořadí v Branné u hřbitova 
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◦ Dále byly do řešení ÚP Branná začleněny ve spolupráci s orgánem SPP následující památky místního 
významu, které jsou vyznačeny v koordinačním výkrese odůvodnění: 
Hřbitov s márnicí, kamenným křížem a památníkem obětem I. sv. války, ohrazený kamennou zdí na parcelách 
číslo 1/1 a st. 290 
Cihlová boží muka po levé straně u silnice na Hanušovice, na parcele číslo 1599 
Kamenný podjezd pro silnici II. třídy pod železniční tratí směr Jeseník, na parcele číslo 2127/1 
Kamenný most nad polní (lesní) komunikací a potokem, na parcele číslo 2127/1 (u Banja Luky) 
Novogotická radnice na náměstí, na parcele číslo st. 19 
Kamenný kříž s kovovým korpusem Krista a ohrádkou před kostelem od náměstí, parcela č. 204/3 
Kamenný kříž ve svahu nad obcí, parcela č. 99 
Dřevěný kříž při vstupu do kostela, parcela č. 204/3 
Boží muka na zahradě domu č.p. 10, parcela č. 280/1 
Kamenný kříž v místní části (osadě) Přední Alojzov z roku 1910, parcela č. 2015 
Kamenná boží muka ve svahu naproti Ski areálu Proskil, parcela č. 1459/8 
Chalupa č.p. 8 poblíž mostu přes příkop do zámku, parcela č. st. 29 
Chalupa č.e. 43 v místní části Přední Alojzov, parcela č. st. 229 
Chalupa č.e. 41 v místní části Přední Alojzov, parcela č. st. 228 
Chalupa č.e. nepřiděleno v místní části Přední Alojzov, parcela č. st. 223 
Chalupa č.p. 43 v u cesty II/369 pod zámkem, parcela č. st. 177 
Štola grafitového dolu s kamenným portálem v areálu AŽD, parcela č. 1414 
Mariánský pramen s kamennou zárubní pod zámkem směrem k říčce Branná, parcela č. 285 
Objekty předválečného hraničního opevnění. Jedná se o dva pěchotní sruby a celou řadu lehkého opevnění 
(ŘOP)- tyto objekty jsou vyznačeny jako plochy s rozdílným využitím, podle vyhlášky č. 501/2006 Sb.- §)19 jako 
plochy specifické a v legendě zdůrazněny jako památky místního významu 

◦ Z doporučujícího seznamu zpracovaného odborem výstavby, oddělením SPP v Šumperku, nakonec nebyly 
převzaty následující památky: 
Měšťanský dům č.p. 198 (bývalá pošta)- jedná se o dům, který má nyní soukromého vlastníka. Architektonicky 
není objekt příliš hodnotný. Vlastník se snaží o citlivou obnovu. 
Cihlová boží muka před hřbitovem- neidentifikována, pravděpodobně již neexistuje 
Místo toho byl do seznamu místních památek přidán Mariánský pramen pod zámkem 

Odůvodnění zařazení památek místního významu do řešení Územního plánu je dáno především snahou o jejich 
zachování, obnovu a údržbu. Jedná se o objekty, které dotváří prostor obce a krajiny a zvyšují turistickou 
atraktivitu. Důležitá je také možnost čerpání finančních prostředků na jejich obnovu. Obec zpracovává  pasport 
místních památek, jako podklad k žádostem o peněžní podporu, zejména z kapitoly kraje. 
 
Archeologické památky 
Vzhledem ke skutečnosti, že řešené území je s výskytem archeologických nálezů, nutno upozornit na § 22 
odstavec 1) a 2) o státní památkové péči, citace: „má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými 
nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit tento záměr Archeologickému ústavu ČR a 
umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum“.  
Archeologické nálezy se mohou vyskytovat na celém území katastru, zejména na plochách zastavěných a 
zastavitelných- rozvojových.  Vymezení- zúžení území s možností nálezů není v grafické části proto vyznačeno. 
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Přírodní hodnoty 
V území se nachází v kategorií zvláště chráněných území přírody  ( dle zák. 114/92 Sb. ČNR, o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění ) následující lokality: 
  
EVL - CZ0713722 Branná – hrad- vyznačeno a respektováno 
EVL - Natura 2000 – ptačí oblast  -  CZ0711016 Králický Sněžník- vyznačeno a respektováno,    
CHKO Jeseníky- hranice vyznačena, ÚP respektuje, 

vyjma navrhované dopravní stavby D1, která výrazně zkrátí motorovou dopravu mezi obcí a osadou Pření 
Alojzov. Navrhovaná komunikace vede z větší části po stávající frekventované stezce. Stávající komunikace 
se stane lesní a polní cestou. Dále jsou na území CHKO navrženy k dostavbě rozvojové plochy: 
S6 – plocha obytná smíšená na stávajících historických parcelách.  
Dále rozvojové plochy přimykající se k zastavěné části obce, drobné plochy u stávajících samot. Nově 
(výhledově navrhovaná) ČOV je umístěna v ochranném pásmu komunikace a z podstaty věci je přírodě 
prospěšná.  

památné stromy (Buk v Branné, Lípy v Alojzově, Stromořadí v Branné)- vyznačeno 
přírodní rezervaci – Niva Branné i s ochranným pásmem- vyznačeno 
přírodní památku Pasák- vyznačeno  

 
c.6) Východiska návrhu koncepce dopravní a technické infrastruktury 
 
Doprava 
Silnice II.-III. třídy 
Řešeným územím prochází páteřní komunikace II. třídy č.369. Dále je tu komunikace III. třídy č. 44645, odbočka 
na Vikantice- Staré Město pod centrem obce.  Obě silnice zprostředkovávají přímou dopravní obsluhu sídla. 
Ostatní komunikace již nejsou zařazeny do sítě silnic II. a III. tříd, ale jsou to komunikace místní, resp. účelové. 
Současný komunikační skelet je návrhem respektován.  
 
Intenzity dopravy 
Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při posuzování a navrhování silniční sítě, či  
jejích úseků. Sčítání dopravy je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic ČR pravidelně jednou za pět let. Intenzita 
dopravy v průměrném dni v řešeném území dosahuje hodnoty cca 1,1 tis. vozidel za den (zdroj ŘSD ČR 2001). 
Zásadní nárůst je nutné očekávat v době letní a zvláště pak zimní sezóny. 
Na ostatních komunikacích v zájmovém území dopravní sčítání prováděno nebylo, proto lze důvodně 
předpokládat, že intenzity nepřekročí  hodnotu 500 vozidel za 24 hodin průměrného dne v roce. Za účelem 
odstranění dopravních závad na silnici II/369 a ostatních kolizí je do územního plánu zahrnut obchvat Ostružné 
(2.etapa), který odstraňuje základní kolizi s železničním přejezdem pod pevnostním srubem a podjezd pod 
železnicí rozměrově nevyhovujícím  viaduktem. Navržená úprava je v kategorii S9,5/60 a je součástí ZÚR. 
 
Místní komunikace 
Pro místní dopravu je využíván hlavně průtah silnice II/369, III. třídy č. 44645 a komunikace místní nezařazené do 
sítě silnic II. a III. tříd. Silnice umožňují přímou obsluhu jednotlivých objektů. Místní komunikace jsou různé délky 
a proměnlivých parametrů. V okrajových částech obce mají komunikace charakter cest se zpevněným nebo 
částečně zpevněným povrchem bez chodníků v šířce kolem 3 m, vycházející z terénních podmínek a fixované 
zástavbou.  Kvalita krytů vozovek je rozdílná, od živičných po nezpevněné cesty. Síť místních komunikací 
doplňuje několik lesních a zemědělských cest, které umožňují obsluhu jednotlivých  objektů mimo souvislou 
zástavbu obce.  
Dopravní závady a návrhy řešení 
A.10,11 – křížení silnice č. 369, železniční trať č. 292- podjezd pod tratí směr Ostružná- řešení je obchvatem 
obce Ostružná s odstraněním křížení- dopravní koridor D-08 (VPS) 
Na silnici II. třídy v řešeném území se je lokální dopravní závada na křižovatce s komunikací směr Vikantice- 
Staré Město s vedlejšími komunikacemi - nedostatečné rozhledové pole s přihlédnutím k častému nedodržování 
povolené rychlosti. Opatření instalace zařízení k dodržování povolené rychlosti (radar). Návrh místních 
komunikací v územním plánu sestává z doplnění stávající sítě místních komunikací o obslužných komunikací, 
zpřístupňujících rozvojové plochy v obci, které je nutno řešit v navazujících dokumentacích.  
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Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí 
vést zpevněná pozemní komunikace šířky nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby. Dopravní připojení 
staveb musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Úpravy dopravní 
sítě je nutno realizovat s ohledem na zajištění řádného příjezdu a průjezdu mobilní techniky hasičských  
záchranných sborů. 
Při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet požadované parametry a ustanovení 
příslušných  platných ČSN a souvisejících předpisů. 
 
Kategorizace silnic a funkční skupiny 
Dle "Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 v ČR“(zpracovatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, červen 
2000) je pro silnici II/369 v řešeném území stanovena kategorie S 7,5/60 a 9,5/60 obchvat.  
Pro silnice ostatní silnice III. tříd není kategorie stanovena, s ohledem na dopravní význam a zatížení však bude 
postačovat kategorie minimální - S 7,5/50. 
Kategorie místních komunikací jsou v závislosti na funkční skupině určeny ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací. Šířkové uspořádání dle ČSN je u některých místních obslužných komunikací nedostačující, je však 
dostačující provozu po nich uskutečňovanému. Tento rozpor je nutno řešit v odůvodněných případech změnou 
způsobu provozu motorových vozidel a jejich souběhu s pěšími ve společném prostoru místní komunikace. 
Předpokládá se šířka zpevnění cca  4,5  m s oboustranným zeleným pásem. 
Funkční skupina stávajícího průtahu silnice II/369 je dle ČSN 73 6110 ve skupině B až C, u průtahů silnic III. třídy 
je funkční skupina C. Místní komunikace mají funkční skupinu C a D.  
 
Statická doprava 
Parkování a odstavování vozidel je uskutečňováno převážně na soukromých pozemcích a v profilu místních 
komunikací.  
Dostatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno dimenzovat u všech potenciálních cílů 
dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení a zařízení občanské vybavenosti. Potřeba 
parkovacích a odstavných stání se stanoví výpočtem dle ČSN 736110. 
Garážovací stání jsou reprezentována převážně garážemi na vlastním pozemku, dále blokem garáží u bytovek u 
hřbitova a tento stav je třeba preferovat i v budoucnosti.  
Samostatnou problematikou jsou parkoviště pokrývající navrhovanou turistickou infrastrukturu- sportoviště, 
sjezdové tratě. Stávající parkoviště pod stávající lanovkou je z kapacitního hlediska již dostatečné a s rozšířením 
se prozatím nepočítá. Zvýšení počtu odstavných stání se předpokládá u nádraží ČD, rozvojovou plochou D2 
k doplnění potřebných kapacit turistické infrastruktury. 
 
Autobusová doprava 
Obcí projíždí několik dálkových i místních autobusových linek. Jejich vyjmenování nemá smysl, neboť IDOS je 
průběžně optimalizován. 
Přehled autobusových zastávek: 
- Branná, rozcestí 
- Branná náměstí 
- Branná, u železniční stanice 
- Branná, průtah 
 
Vlivy na životní prostředí  
Vliv pozemní dopravy v řešeném území na životní prostředí je, s ohledem na zanedbatelnou přenášenou 
dopravní zátěž, 1100 vozidel/ den minimální. Částí obce prochází pouze méně dopravně zatížená silnice II. třídy. 
Ochranná pásma 
Problematiku silničního ochranného pásma upravuje Zákon č.13/1997 o pozemních komunikacích. Silniční 
ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle zastavěné území obcí. Je v nich 
zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit vlastní komunikaci nebo provoz na ní. Výjimky  
uděluje v odůvodněných případech příslušný silniční správní orgán. 
Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve 
vzdálenosti: 
silnice II. třídy v extravilánu   …………...  25 m od osy vozovky 
silnice II. a III. tříd  .......  15 m od osy vozovky 
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Jiné druhy dopravy  
celostátní železniční tratí č. 292 Zábřeh na Moravě-Jeseník-Krnov, bude postupně modernizována a hlavně 
elektrifikována, v řešeném území ve stávajícím koridoru. To povede k snížení hlučnosti ze stávajících motorových 
lokomotiv. Ochranné pásmo je 60m od krajní koleje, nebo 30m od drážního tělesa. 
Dalším druhem, byť zcela rekreační povahy je lanovka a vleky příslušející k stávajícímu lyžařskému areálu. 
V stávajících areálech se jedná o čtyři  lyžařské vleky EPV a jednu repasovanou dvousedačkovou lanovku. 
Přepravní kapacity jsou v souladu s propustností sjezdových tratí. Lanovky patří do kategorie vyhrazených 
drážních zařízení. 
 
Pěší a cyklistická doprava 
Řešeným územím Branné prochází poměrně hustá síť značených pěších tras, doplněná páteřní cyklotrasou 
(součást Moravské stezky Glucholazy-Břeclav) směřující do centrálních prostorů Hrubého Jeseníku. Značené 
pěší a cyklistické trasy v převažujícím rozsahu využívají místní a účelové komunikace, ve vybraných úsecích jsou 
vedeny bez prostorového oddělení společně s motorovou dopravou v trase silnic II. a III. třídy. 
Přehled značených pěších tras: 
žlutá I – Branná-Paprsek 
žlutá II – Branná, Banjaluka-Volská Bouda-Vozka-Trojmezí-Červená hora-Kouty nad Desnou 
zelená I – Branná, železniční stanice-Zadní Alojzov- Vozka- Pod Točníkem 
zelená II – Branná-Ostružná-Ostružník-Brousek 
modrá – Staré Město-Branná-Františkov-Bukovice 
Návrh ÚP doporučuje do značených pěších tras zahrnou pěšinu přes Ptačák. Tato zkratka je hojně využívána 
znalými a vede přes zajímavé skalní útvary. VPS D-9/10. 
Naučná stezka „Pasák“: okružní trasa – délka 12,5 km, 14 tématických zastavení – Branná-Pasák-Přední 
Alojzov-Zadní Alojzov-Banjaluka-Na hájovně-Splav-Branná. 
 
Přehled značených cyklistických tras: 
Moravská stezka (dálková trasa) – č. 53: Glucholazy-Jeseník-Ramzová-Branná-Vikantoce-Hanušovice-Ruda nad 
Moravou-Olomouc-Zlín-Břeclav 
Zde se v ÚP navrhuje doplnit místní cyklistické trasy směr Kronfelzov a v souběhu s turistickou trasou směr Staré 
Město 
Zásobování vodou, vodní hospodářství 
Zájmové území 
Zájmovým územím je katastr obce Branná s místní částí Alojzov. území se zčásti nachází v Chráněné krajinné 
oblasti Jeseník a v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Jeseníky a Králíky-Žamberk. Dále 
středem katastru probíhá hydrogeologická oblast Ramzovské nasunutí. Členitostí území, výškovými i srážkovými 
poměry a vegetací  je dán bystřinný charakter vodních toků. Značná rozkolísanost průtoků vody ve vodotečích, 
v závislosti na srážkových poměrech a tání sněhu, je příčinou občasného vystoupení vody mimo koryta vodotečí. 
 
Vodopis 
Popis současného stavu 
Katastr obce Branná s místní částí Alojzov je situován v povodí říčky Branná, která je pravostranným přítokem 
řeky Moravy. Do řeky Branná jsou odváděny povrchové vody z vyznačeného katastru obce z následujících  
hydrologicky značených pořadí: 4-10-01.28, 4-10-01-29, 4-10-01-030, 4-10-01-031, 4-10-01-032 a 4-10-01-033, 
Katastr je na severu ohraničen Klepáčským potokem (4-10-01-029) a na jihu potokem Hučava /4-10-01-033). 
Oba potoky bystřinného charakteru jsou levostrannými přítoky říčky Branná. Významnějším pravostranným 
přítokem říčky Branná, protékající zástavbou obce, je Brusný potok. Tato vodoteč byla v minulosti energeticky 
využívána. Ostatní bezejmenné vodoteče v daném území jsou krátké a jsou bystřinného charakteru. Z hlediska 
vodohospodářského, krajinotvorného, ekologického a estetického má největší význam vlastní řeka Branná, a to 
zejména její niva, prohlášena přírodní rezervací, a kaňonovitý zářeze v blízkosti obce Branná. 
Správcem toku řeky Branná je Povodí Moravy, s.ú.p. Brno, Dřevařská 11.  
Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku užívat pozemky u významných toků nejvýše v šířce 
8 m od břehové čáry, u drobných vodních toků nejvýše v šířce 6 m od břehové čáry. 
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Z regionálně geologického hlediska patří lokalita k sérii Branné, která je součástí Lugika. Skalní podloží je 
tvořeno metamorfovanými horninami – Fylity. Základní typ horniny místy obsahuje silnou grafitickou příměs a 
kvarcitické polohy s krystalickými vápenci v místech ramzovské tektonické zóny (nasunutí). 
Z hlediska hydrogeologického jsou v dané lokalitě významné zvodnělé krasové kolektory, vázané na vápencové 
horniny skupiny Branné. Jejich existence je potvrzena pramenními vývěry (vývěry při silnici Branná-Vikantice) a 
průzkumným hydrogeologickým vrtem VH 104 v Branné. Čerpací zkouškou byla zjištěna vydatnost vrtu 11,76 l/s 
a v průběhu čerpání nebyl zjištěn pozorovatelný pokles vydatnosti pramenních vývěrů. Při dalším sledováním 
dané lokality bylo zjištěno, že jde o dva krasové kolektory s oddělenými režimy podzemní vody. Kolektor 
s mělkým oběhem vod, kde vydatnost pramenních vývěrů je značně ovlivňována atmosférickými srážkami a 
kolektor s hlubokým oběhem vod, zachycený vrtem HV 104 s velkými zásobami podzemních vod, které nejsou 
zapojeny do přímého odvodnění na povrch. 
 
V řešeném území bylo vyhlášeno záplavové území 21.12.1998 OKÚ Šumperk pod č.j. Voda 3591/98-Kl-231/2. Je 
zakresleno v grafické dokumentaci ÚPO, koordinační výkres. 
 
Navrhovaná opatření: 
 
Vodní toky a plochy, odtokové poměry 
Správci vodního toku bude umožněn výkon správy toku na pozemcích sousedících s korytem toku, a to v šířce 8 
m od břehové čáry říčky Branné a 6 m u ostatních vodních toků. 
Veškerou činnost v oblasti říčky Branná 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, revitalizace vodních toků. 
Obnova a údržba břehových porostů. 
Do zátopového území neumisťovat  novostavby, stavby omezující volný odtok velkých vod.  
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. 
Využít v přijatelné míře vodní toky a pramenní vývěry k turistickým účelům (naučné stezky), případně i ke 
krajinnému dotvoření sportovně rekreačního prostoru. 
V prostoru stávajícího rozvojové plochy S4 se počítá s realizací vodní plochy pro sportovní rybolov. 
Do řešení ÚP jsou zahrnuta protipovodňová opatření ze ZUR- výstavba suchých poldrů jako veřejně prospěšná 
opatření Vh1- Branná a Vh2- Splav a územní rezerva pro údolní nádrž Nové Losiny Vh3. 
Respektovat navržená protipovodňová opatření na vodních tocích. 
 
Ochrana zásob podzemních vod 
V katastru obce je vyznačeno širší ochranné pásmo vodního zdroje veřejného vodovodu obce Branná, na kterém 
doporučujeme neprovádět intenzivní zemědělskou činnost 
Při nakládání s vodami, ropnými látkami a chemikáliemi brát v úvahu, že řešeným územím prochází hranice 
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Jeseníky a Králíky-Žamberk. 
 
Zásobování vodou 
 
Současný stav 
Obec má veřejný vodovod. Vodovod byl postupně budován od roku 1901. Zdrojem vodovodu jsou pramenné 
jímky a zářezy, situované severozápadně od obce Branná. Vydatnost zdroje vody je 1,1 až 1,5 l/sec. U zdroje je 
stanoveno ochranné pásmo 1. stupně. Surová voda je upravována pouze chlorováním chlornanem sodným ve 
vodojemu. Při prameništi je situován monolitický dvoukomorový klenutý vodojem s armaturní komorou. Obsah 
vodojemu je 150 m3 s kótou dna 672,00 a max. hladinou vody 675,00 m n.m.. Stávající zástavba obce s kótami 
580 až 650 m n.m. je rozdělena na dvě tlaková pásma. Přerušovací vodojem o obsahu 20 m3 má kótu dna 592,5 
max. hladinu vody 595,00 m n.m. Hlavní vodovodní řady i akumulace vody jsou dimenzovány na požární potřebu 
pro hasební účely s venkovních hydrantů. 
Obec má zpracováno několik variant posílení stávajícího vodovodního řadu. Poslední a aktuální varianta počítá 
s rozšířením stávajícího prameniště a výměnou stávajícího přívodu a vodovodního řadu 80/100mm litina z roku 
1903. Ta vykazuje poruchovost a značné ztráty. Navrhované potrubí bude v dimenzi 90/110mm PVC. V ÚP je 
zakresleno předpokládané rozšíření prameniště i koridor přívodního potrubí plocha (VPS) T1. Dále se počítá 
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s obnovením a rozšířením prameniště a jímacího zařízení pro oddělenou osadu Přední Alojzov (VPS- T3). Pro 
rozvojovou plochu S4 u stávajícího areálu AŽD se počítá s využitím prameniště ve svahu nad touto plochou a se 
zbudováním jímacího zařízení a vodárny (VPS- T4). 
 
Potřeba vody 
Potřeba vody je vypočtena pro 400 zásobovaných obyvatel. Spotřeba vody na obyvatele je uvažována 120 
l/os/den s ohledem na snižující se potřebu vody a 40 l/os/den pro občanskou vybavenost. 
Vypočtená potřeba vody pro obyvatele: 
průměrná denní potřeba 400 x 120 = 48 000 l/den = 48,0 m3/den – 0,56 l/sec 
maximální denní potřeba 56 x 1,5 = 72,0 m3/den = 0,83 l/sec 
hodinové maximum 0,83 x 1,8 = 1,45 l/sec 
potřebná akumulace vody 40 % maximální denní potřeby: 84,0 x 0,5 = 42,0 m3 
 
Návrh na doplnění vodovodní sítě 
V grafické části je zakresleno doplnění vodovodní sítě v návaznosti na zamýšlenou zástavbu obce a využití 
území s tím, že výhledově umožňuje realizovat posílení vodního zdroje vody vodovodu Branná. Výhledová 
potřeba vody je dána plánovanými rozvojovými záměry. Z toho plyne ve velmi dlouhodobém horizontu 127 RD 
s předpokládaným počtem obyvatel 300. Počet lůžek v ubytovacích zařízeních, včetně zaměstnanců cca  600.  
Předpokládaný nárůst potřeby vody je tedy: 
průměrná denní potřeba 300 x 120 + 600 x 30 = 54,0 m3/den – 0,65 l/sec 
maximální denní potřeba 54 x 1,5 = 84,0 m3/den = 0,97 l/sec 
hodinové maximum 0,97 x 1,8 = 1,75 l/sec. Z toho vyplývá výhledová potřeba vody celkově maximálně 3,2 l/ sec. 
Proto je nutné stávající zdroj vody posílit rozšířením prameniště a zvýšením stávající akumulace.  
V územním plánu se dále počítá s vybudováním nového zdroje vody T4 nad areálem AŽD plocha S4. Dále se 
počítá s rekonstrukcí a rozšířením stávajícího zdroje pro osadu Přední Alojzov, technická plocha T3.   
Doplněná vodovodní síť navrženými profily zajišťuje potřebu požární vody a přispívá k zokruhování stávající 
vodovodní sítě. Zároveň bude vhodné provést výměnu dvou úseků o nevyhovujících profilech na stávající 
vodovodní síti. 
Trasy doplněné vodovodní sítě budou vedeny v místních komunikacích nebo v zeleném pásu při komunikaci 
II/369.  
 
Odkanalizování 
Současný stav 
Obec má vybudovanou oddílnou kanalizaci splaškových vod s mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. 
Povrchové vody  ze zpevněných ploch a komunikací jsou odváděny do vodoteče dešťovou kanalizací. Stoková 
síť splaškových vod má dvě hlavní stoky zn. A-A2 a B-B4 v celkové délce 2 760m. Hlavní stoky mají profil 250 
mm a umožňují gravitačně odkanalizovat cca 85 % současné zástavby obce.  
Zastřešená aktivační čistírna je situovaná na pravém břehu řeky Branné cca 200 m proti toku řeky od mostu 
silnice II/369. ČOV obsahuje hrubé přečištění, rozdělovací nádrž, dvě aktivační nádrže rozdělené na nitrifikační 
část a denitrifikační část, dosazovací nádrž a uskladňovací kalovou nádrž. ČOV je dimenzována na 600 EO, tj. 
na 36 kg/den BSK5. Vodohospodářským orgánem je vydáno povolení k vypouštění čistěných odpadních vod do 
řeky Branná v množství 1,3 l/sec, v kvalitě prům. 20 mg/l a max. 30 mg/l BSK5 a prům. 25 mg/l a max. 39,5 NL. 
 
Hydrotechnický výpočet 
Množství odpadních vod při 400 EO a 150 l/EO: 400 x 150 = 60,0 m3/den = 0,69 l/sec 
Produkce zněčištění dle BSK5: 400 x 0,06 = 24,0 kg/den 
ČOV je zatížena cca 67 % projektované kapacity. 
 
Navrhované řešení 
V grafické části je zakresleno doplnění oddílné kanalizační sítě v návaznosti na zamýšlenou zástavbu a využití 
ploch obce. Splaškové vody budou čištěny v nově navrhované ploše pro ČOV v dolní Branné na ploše (VPS) T2. 
Její plánovaná kapacita by měla být výhledově až 1200 EO. Odtok vod bude gravitační, profily stok DN 250 mm, 
v koncové části DN 300mm. Počítá se s využitím stávající splaškové kanalizační sítě. Odkanalizování zástavby 
obce, včetně navrhovaných rozvojových ploch, bez osady Přední Alojzov a odloučené zástavby, se plánuje na 
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100%. Pro realizaci nutno požádat o povolení příslušný vodoprávní úřad. Prozatím toto řešení odporuje 
schválené koncepci odkanalizování obce. 
Trasy doplněné kanalizační sítě budou vedeny v místních komunikacích nebo v zeleném pásu, tělese,  při 
komunikaci II/369, není proto nutné v ÚP navrhovat žádný zvláštní koridor. 
U nové zástavby a úprav území doporučujeme minimalizovat zpevněné plochy bez zasakování dešťových vod. 
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dle zákona č.  274/2001 Sb.) 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 
na každou stranu: 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m 
b) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší 
než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
Výjimku z ochranného pásma může v odůvodněných případech povolit vodoprávní úřad. Při povolování výjimky 
přihlédne vodoprávní úřad k technickým možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního 
řadu nebo kanalizační stoky a k technicko-bezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob.  
V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky nelze: 
a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které 
omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav 
nebo plynulé provozování 
b) vysazovat trvalé porosty 
c) provádět skládky jakéhokoliv odpadu 
d) provádět terénní úpravy-  jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, případně   
provozovatele 
 
Energetika 
 
Napěťová hladina VVN 110 kV 
Katastrem obce prochází dvojité vedení č. 5601 a 5602 z rozvodny Šumperk-(Hanušovice) do rozvodny Česká 
Ves. Trasa tohoto vedení obchází obec mimo západní okraj zástavby a částečně omezuje záměry navrženého 
rozvoje. Pro rozvoj obce, mimo omezení daného ochranným pásmem, nemá toto vedení jiný přímý význam. 
Zásobuje uvedené rozvodny 110/22 kV, odkud je prostřednictvím rozvodného systému 22 kV zabezpečena 
dodávka elektrické energie pro vymezená území, včetně obce Branná. 
Ve známém výhledu není mimo běžnou údržbu znám žádný územní nárok na další rozvoj zařízení této napěťové 
hladiny v rámci katastru obce Branná. 
 
Napěťová hladina vn 22 kV 
Obec je zásobována elektrickou energií z kmenového vrchního volného vedení 22 kV – č.68 vyzbrojeného vodiči 
3x70 AlFe napojeného na nadřazenou rozvodnu 110/22 kV Hanušovice, v trase Hanušovice-Jeseník. 
Dodávka elektrické energie pro zástavbu včetně vybavenosti je zásobena ze 4 ks následných venkovních 
trafostanic. 
 
• v jižním okraji zástavby T 571 o nominálním výkonu 100 kVA 
• u železniční stanice T 570 o nominálním výkonu 100 kVA 
• ve středu obce (u školy) T 572 o nominálním výkonu 400 kVA 
• v severním okraji obce T 573 o nominálním výkonu 160 kVA 
 
Celkem je pro Brannou instalován výkon 760 kVA.  
 
S ohledem na navržený rozvoj obce bude nutno tento výkon postupně, podle skutečné realizace, navýšit o cca 
860 kVA. 
Proto jsou v extravilánu navrženy 3 ks satelitních trafostanic, dvě pro rekreační prostor Branná-lom 
v severozápadním okraji katastrálního území o shodném výkonu 100 kVA a na soutoku Klepáčského potoka a 
řeky Branné o výkonu 160 kVA. 
Také zemědělský areál v severním okraji zástavby obce Branná je vybaven příhradovou trafostanicí T 90248 o 
výkonu 160 kVA. 
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Posledně jmenované 4 trafostanice (3 satelitní a 1 zemědělská) nemají pro řešení rozvoje obce zásadní význam. 
Pouze u TR v areálu zemědělského závodu je navržena změna napojení stávající trafostanice (T 90248). 
Návrh zásobování elektrickou energií je zaměřen, s ohledem na ekonomickou nedostupnost dálkového přivaděče 
zemního plynu, na plnou elektrifikaci rozvojových ploch s vědomím možné výkonové rezervy při konečné 
realizaci. Návrh též umožňuje i případné částečné zvýšení spotřeby elektrické energie ve stávající zástavbě. Toto 
bude řešeno podle skutečných požadavků v případě elektrické energie individuálně s majitelem rozvodného 
systému ČEZ- SME a.s. 
Při realizaci navrhovaných rozvojových záměrů obce bude využito stávajících rozvodů VN. Pro jednotlivé plochy 
se počítá s posílením stávajících sloupových trafostanic podle potřeby na 400kVA (alternativně 630kVA 
dvousloupové). Dále s vybudováním nových trafostanic pro přilehlé rozvojové plochy.  
Pro plochu smíšenou obytnou S5, vybudovat trafostanici 400- 630kVA (E3- VPS) 
Pro plochu bydlení B3 cca 35 RD vybudovat trafostanici 630kVA (E1- VPS) 
Pro plochy S1, S2, S3 přebudovat stávající sloupovou TRS na kapacitu 2x630kVA 
Pro rozvojovou plochu B4 a část S1 vybudovat TRS 400kVA (E2- VPS).  
V centru obce rekonstruovat stávající trafostanici na kapacitu 2x630kVA, jako rezervu pro případnou obnovu 
zámku a pro rozvojové plochy B1, B5, V3 a další. 
U ostatních rozvojových ploch postačí posílení stávajících sloupových TRS na 400kVA 
Nárůst potřeby výhledově počítá se zvýšením potřebných kapacit až o 2000kVA na celkových 2760kVA, ovšem 
ve velmi dlouhodobé a postupném výhledu. 
Distribuční rozvodná síť NN a veřejné osvětlení 
Pro nově navrhované lokality zástavby RD navrhujeme její rozšíření stejně tak i pro plochy smíšené obytné, 
případně podnikatelské aktivity. V případě, že bude potřeba provést s ohledem na zatížení stávající sítě NN 
v daném úseku nové posilovací vývody ze stávajících distribučních trafostanic, tyto budou provedeny po stávající 
síti NN nadzemním vedením. Její případné další úpravy a dílčí modernizace budou prováděny podle vyvolané 
potřeby při nové zástavbě s navázáním na stávající stav. 
Doporučuje se zvážit možnost náhrady příhradové trafostanice zemědělského závodu za kioskovou TR včetně 
nutných VN polí vývodů a přívodu. V opačném případě bude nutno provést rozdělení ještě v provedení volného 
vrchního vedení a uložení dvou zemních kabelů VN z části ve společném souběhu. 
Veškerá nově budovaná zařízení v provedení vrchního venkovního vedení VN, zejména v extravilánu obce, je 
nutno vybavit systémy splňujícími mimo jiné i podmínky ochrany přírody (zabraňujícím úrazům velkých ptáků 
apod.). U zařízení silnoproudého rozvodného systému je bezpodmínečně nutné plné respektování ochranných 
pásem, daných zákonem č. 458/2000 Sb. 
 
Napěťová hladina nn 0,4 kV (380/220 V) 
Místní rozvod NN je v provedení volného vrchního vedení, pouze historické centrum a nová soustředěná 
zástavba je plně kabelizována. Rozvod NN je časově i morálně v dožívajícím stavu. Vzhledem k historické 
hodnotě obce je nutno vytvořit podmínky pro plnou kabelizaci zastavěného území obce, a to nejen u vedení NN, 
ale i u ostatních nízko a slaboproudých vedení. U navržených lokalit rozvoje je toto podmínkou. 
 
Veřejné osvětlení 
Veřejné osvětlení je sice v původním, ale zachovalém stavu. V oblasti novější, charakterem sídlištní zástavby, je 
veřejné osvětlení plně kabelizováno, včetně osazení vhodnými jednoúčelovými stojany. V ostatních částech je 
veřejné osvětlení převážně osazeno na sloupech NN. Případná modernizace není ÚP nijak omezena. 
Z konstrukčního hlediska pak bude cílovým záměrem plná zemní kabelizace a vhodně volený systém osvětlení, 
který by odpovídal historické kvalitě obce. 
 
 
 
Zdroje elektrické energie 
Na katastru obce jsou evidovány tři malé vodní elektrárny. Dvě na říčce Branná o výkonu 425 kVA, na Brusném 
potoce (výkon nezjištěn) cca 20 kVA.  
Energetický potenciál místních vodotečí není zcela vyčerpán, Návrh ÚPO výhledově počítá s možností 
vybudování MVE v lokalitě U splavu. 
V území nejsou lokality, které splňují z technického hlediska možnost efektivní výstavby větrných elektráren, 
s ohledem na území CHKO a ELV Natura 2000, nejsou v návrhu ÚPO větrné elektrárny doporučeny. 
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Plyn 
Možnost napojení na dálkový přivaděč zemního plynu je z katastru obce Ostružná - Ramzovské sedlo. Délka 
případného přivaděče středotlakého (dále jen stl) plynu je cca 5,5 km. Další možnost je stejným způsobem 
z obce Jindřichov, délka stl přívodu zde činí cca 6,5 km v obtížném terénu. Obě trasy by byly situovány 
v souběhu se silnicí II/369. S ohledem na zrušení státních dotací na plynofikace a malý zájem o odběr ÚP 
s plynofikací vůbec neuvažuje. Okrajově lze konstatovat, že i přes skutečnost přítomnosti zemědělského 
chovného závodu nelze uvažovat též o ekonomické výrobě bioplynu, protože se jedná o pastvinný způsob chovu. 
Teplo 
Způsob a charakter vytápění zůstane v drobných obměnách zachován, převážně na bázi tuhých paliv. U nově 
navržené zástavby, kde závazným kritériem pro stavební povolení bude podmínka tepelného odporu pláště 
budov, je předpoklad pro instalaci ekologických tepelných zdrojů. V současné době lze, s ohledem na 
geografickou polohu, doporučit i u stávající zástavby zateplení plášťů budov, využití moderních kotlů na dřevo, 
jako obnovitelný druh energie, zejména v okrajových částech obce, kde není problém se skladováním a sušením 
dřeva. Z místních, případně v okolí dostupných zdrojů, je možno zpracovávat dřevní hmotu a dřevní odpad, 
energetické rostliny, pomocí štěpkování s přímou spotřebou, případně následným peletováním. Výrobu pelet je 
možno situovat do výrobního areálu. 
 
Spoje 
 
Telekomunikace 
V souběhu se silnicí II/369 a silnicí III. třídy na Vikantice jsou uloženy telefonní kabely nadmístního významu. U 
těchto kabelů je nutno důsledně respektovat ochranná pásma.  
Místní telekomunikační rozvod je z části v kabelovém zemním provedení, místy též na dřevěných sloupech. 
Vzhledem k nedávné rekonstrukci místní telefonní sítě není předpokládán ve známé budoucnosti, mimo napojení 
navržených rozvojových ploch, žádný další výrazný rozvoj. 
Místní rozhlas 
Místní rozhlas je v zachovalém stavu. Je zde však možnost spojení s případnou modernizací veřejného osvětlení 
v osazení kombinovaných stojanů, případně i bezdrátového přenášení informací s výhodou zónování apod. Další 
možností je využití výhod systémů mobilních operátorů.   
Internet a WiFi 
Současné době je v obci veřejný internet na obecním úřadě s několika 2MB/s připojeními. Tím je kapacita 
vysokorychlostního připojení k internetu vyčerpána. Další stávající uživatelé využívají možnosti připojení přes 
telefonní síť Telefónica O2. Zlepšení atraktivity pro turisty řešit zřízením veřejného bezdrátového připojení WiFi 
v centrální části obce. V současné době již existuje možnost připojení k vysokorychlostnímu internetu přes 
telefonní síť (až 14Mb/s). 
 
Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území, radonové riziko 
Územní plán obce respektuje hranice ložiska nerostných surovin 39 (Vikantice - Ramzová, B 3212400) (CHLÚ 
21240000). Toto ložiskové území je zakresleno včetně širokého ochranného pásma. Podrobnější podklady a 
přesnější zákres se nepodařilo získat. Podle konzultace se správcem ke kolizi z rozvojovými plochami nedojde. 
Kolize s lesními a zemědělskými plochami trvá i když s využitím ložiska se i dlouhodobém horizontu nepočítá. 
Ostatní chráněná ložisková území na katastru byla zrušena. 
S realizací těžby v stávajícím lomu u křižovatky ÚP nepočítá. Brání tomu přílišná blízkost stávající i navrhované 
obytné zástavby a tím i nemožnost záměr realizovat (ochranné pásmo 400m). Do Územního plánu byla 
vyznačena plocha poddolovaného území v místě bývalého grafitového dolu, dnes nad areálem AŽD.  
Řešené území se dle mapy radonového rizika nachází v oblasti se středním radonovým rizikem. 
 
  
Civilní ochrana,  obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky 
Vyhláška 380/2002 Sb., v platném znění, vycházející ze zákona č. 239/2000 Sb., v platném znění, o 
integrovaném záchranném systému, stanoví pravidla k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
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Zóny havarijního plánování 
Obec nezasahuje do žádné vnější zóny havarijního plánování. 
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
V obci nebyl vybudován žádný stálý úkryt, pro ukrytí obyvatelstva je možno využít improvizované úkryty, většinou 
sklepní prostory stávající zástavby. 
 
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
V případě potřeby provedení evakuace obyvatel bude na Obecním úřadu zřízena pracovní skupina, která bude 
spolupracovat s krizovým štábem obce s rozšířenou působností – Hanušovice. Jako shromažďovací prostor je 
určena plocha náměstí v návaznosti na budovu obecního úřadu.  
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
Plochy nejsou řešeny. 
Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek odvoz mimo katastr 2x ročně. 
V řešeném území není provozovatel nakládající s nebezpečnými látkami. Plochy nejsou řešeny. 
Záchranné, likvidační a obnovovací práce 
V řešeném území se nenachází ohrožující objekt. V případě vzniku požáru se na záchranných, likvidačních a 
obnovovacích pracích bude podílet Sbor dobrovolných hasičů a nejbližší stálý hasičský sbor. 
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Nouzové zásobování vodou bude řešeno instalací cisteren u Obecního úřadu, případně dovozem balené vody. 
Pro zásobování elektrickou energií bude na budovu Obecního úřadu připojen mobilní náhradní zdroj energie.   
Požární ochrana 
Dimenze rozvodných řadů vodovodní sítě sice umožňuje jejich využití k protipožárním účelům, zásoba vody ve 
vodojemu a vydatnost zdroje mohou posloužit nanejvýše pro první hasební zásah. Na navrhovaných 
vodovodních řadech budou osazeny podzemní požární hydranty, tam kde je to technicky možné, budou osazeny 
hydranty nadzemní. I nadále bude pro obec řešena požární voda z požární nádrže v obci.  
 
d)  informace o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
 
Územní plán nebyl posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, ani z hlediska vlivů na oblasti Natura 2000,  
resp. posouzení v zadání nebylo požadováno. Původně uvažované rozvojové plochy sportovišť, zejména 
stávající lyžařský areál PROskil (byl ponechán v stávající ploše). Územní plán je koncipován s ohledem na 
zachování a rozvoj urbanistických, historických a krajinných hodnot území, návrh zastavitelných a rozvojových 
ploch je uvažován v rozsahu funkcí (obytné, občanské vybavení- tělovýchovná a rekreační zařízení, zeleň na 
veřejných prostranstvích, zeleň ochranná a izolační, dopravní infrastruktura silniční), které nebudou mít negativní 
vliv na udržitelný rozvoj území. 
Rozvojová plocha V1 je určena pro zemědělskou výrobu, resp. aktivity stanovené v rámci hlavního a přípustného 
využití. Je situována v okrajové části obce v návaznosti na stávající zemědělský areál, je od obytné zástavby 
dostatečně vzdálená. Případné negativní účinky z podnikatelské činnosti nepřesáhnou hranice areálu.  
Koncepce rozvoje stanovená územním plánem má pozitivní dopad na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 
Návrh je zaměřen na kvalitativní rozvoj obce a vytvoření podmínek pro dlouhodobou stabilizaci počtu obyvatel a 
vytvoření podmínek pro účinnou ochranu a rozvoj přírodního a krajinného zázemí obce. Urbanistický návrh nemá 
vliv na území sousedních obcí. 
 
Hranice zastavěného území 
Zastavěné a zastavitelné území obce je v územním plánu vymezeno k datu 30. 1.2010. Hranice zastavěného 
území je patrná z grafické části dokumentace 
 
Využití území, hlavní krajinné struktury 
Zastoupení hlavních krajinných struktur a jejich prostorové uspořádání charakterizuje využití území, fyziognomii 
krajiny a základní ekologické vztahy. Hlavní krajinné struktury – orná půda, lesní porosty, trvalé travní porosty 
(louky a pastviny), vodní plochy, ovocné sady, zahrady, zastavěné a ostatní využívané plochy, jsou uvedeny 
v tabulkovém přehledu. 
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V katastrálním území jsou dominantní krajinotvornou strukturou lesní porosty, které zabírají 667,8 ha, což je 
téměř 46 % jeho celkové výměry. Významně jsou zastoupeny trvalé travní porosty (499,5 ha, 34,3 %). Vodní 
plochy a zahrady zabírají 0,6 resp. 0,3 %. V současné době je uváděna výměra orné půdy cca 116 ha (7,9 % 
z celkové rozlohy), většina však je kryta trvalými travními porosty a rozorány jsou jen drobné plochy. V rámci 
řešeného území zcela dominují přírodní a přírodě blízké krajinné struktury, zastavěné plochy a ostatní plochy 
zabírají celkem 11 % (zastavěné 0,4 a ostatní 10,6 %) z celkové rozlohy katastru. 
 
Struktura půdního fondu v katastrálním území v ha a procentech: 
 
                                                       využití území     výměra v ha      % z c.v.k.ú. 

 
                                                        orná půda               115,67                   7,9 
                                                        zahrady                      4,59                   0,3 
                                                        louky                        25,88                   1,8 
                                                        pastviny                  473,58                 32,6 
                                                        lesní pozemky        667,84                 45,8 
                                                        vodní plochy               8,71                  0,6 
                                                        zastavěné plochy        5,88                   0,4 
                                                        ostatní plochy          154,24                10,6 
                                                        celkem                  1456,39                 100 
 
Relativně ekologicky stabilní lesní porosty, spolu s dalšími ekopozitivními krajinnými složkami, kterými jsou 
zahrady, louky pastviny a vodní plochy zabírají celkem 1180,6 ha, což překračuje 81 % celkové rozlohy řešeného 
území. K tomu je třeba dodat, že je ve skutečnosti tento údaj ještě vyšší, protože zde v současné době nejsou 
prakticky zastoupeny orné půdy. 
Velmi nízké, proti přírodním a přírodě blízkým strukturám krajiny, je zastoupení ekologicky labilních ploch, které 
z celého řešeného území tvoří jen necelých 121,55 ha, což je málo přes 10 % z řešeného území.  
 
Podmínky ekologické stability, základní krajinné typy, krajinný ráz 
Orientační ukazatel relativních rozdílů podmínek ekologické stability krajiny, tzv. koeficient ekologické stability 
(KES) je odvozen ze struktury půdního fondu jako poměr mezi trvalými, relativně stabilními ekosystémy (louky, 
pastviny, lesní pozemky, vodní plochy, zahrady) a ekosystémy labilními (orné půdy, zastavěné plochy). 
 
Výpočty KES vycházejí z údajů o struktuře půdního fondu, který však v současné době nezachycuje skutečný 
stav využití území, tedy především zastoupení orné půdy, která je vesměs pod trvalými travními porosty. 
 
Pro hodnocení krajinného rázu jsou na základě KES definovány tři základní krajinné typy (zóny): 
 
zóna antropogenizované krajiny (A) s převážně ekolabilními agrocenózami (hodnoty KES do 0,94) – v území 
není zastoupena; 
zóna harmonické krajiny (B), s vyváženým zastoupením ekolabilních  a ekostabilních ploch (hodnoty KES 0,95 
– 6,20), v území není zastoupena; 
zóna relativně přírodní krajiny (C), (hodnoty KES 6,21 a vyšší). 
 
Katastrální území obce je zařazeno do zóny relativně přírodní krajiny C. Podobně jsou hodnocena i katastrální 
území v jeho okolí. Je tedy celý široký prostor mimořádně hodnotný. Jak z hlediska zastoupení ekopozitivních 
krajinných struktur, tak z hlediska krajinného rázu, a to nejen v řešeném území spadajícím do CHKO Jeseníky, 
ale o v části ležící mimo. 
Hodnoty koeficientu ekologické stability a jejich zařazení do základních krajinných typů jsou podkladem pro 
primární charakteristiky krajinného rázu území, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 
určitého místa  či oblasti a který je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu (zákon č. 
114/1992 Sb., § 12). 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 orgánů ochrany přírody. 
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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; 
• vztahy mezi různými prvky v krajině; 
• harmonické měřítko, vyjadřující relativní poměry mezi prvku, příp. jejich soubory vůči sobě, vůči člověku a vůči 

okolní krajině. 
 
Výpočet KES a zařazení do základních krajinných typů bylo provedeno pro katastrální území obce a je uvedeno 
v následující tabulce. 
Zastoupení ekologicky negativních, ekologicky pozitivních a ostatních ploch a koeficient ekologické stability: 
 
    katastrální území        výměra celkem       eko+    % z c.v.      eko-   % z c.v.   ostatní plochy    % z c.v.        KES 
 
 Branná u Šumperka             1456,39           1180,60      81,1     121,55       8,3           154,24             10,6           9,71 
 
V tabulkách a v grafu jsou uvedena zastoupení ekologicky pozitivních a negativních krajinných složek 
v katastrálním území, které dokumentují vysoké přírodní hodnoty celé obce: 
 
 Zastoupení ekologicky pozitivních krajinných složek v obci: 
 

využití území           výměra v ha          % z c.v.k.ú. 
 

                                                     zahrady                            4,59                         0,3 
                                                     louky                              25,88                        1,8 
                                                     pastviny                        473,58                      32,6 
                                                     lesní pozemky              667,84                       45,8 
                                                     vodní plochy                    8,71                         0,6 
                                                     eko+ celkem              1180,60                       81,1 
 
 
 Zastoupení ekologicky negativních krajinných složek a ostatních ploch v obce: 
 

využití území              výměra v ha             % z c.v.k.ú. 
 
                                               orná půda                           115,67                            7,9 
                                               zastavěné plochy                   5,88                             0,4 
                                               eko- celkem                      121,55                             8,3 
                                               ostatní plochy                    154,24                           10,6 
 
Uvedené základní charakteristiky krajinného rázu byly podkladem pro zařazení celé západní části řešeného 
území obce Branná do návrhu Přírodního parku Staroměstsko (změna č. 1. ÚP VÚC Jeseníky, 2002). 
Současný vegetační kryt 
Kromě vysokého zastoupení lesních porostů je v celém území bohatě zastoupena rozptýlená krajinná zeleň. Má 
významné postavení z hlediska hodnot krajinného rázu a diverzity území a tvoří spojovací články mezi lesními 
celky, hodnotnými krajinnými segmenty a zelení sídla. 
 
Z funkčního a prostorového hlediska tvoří současná krajinná zeleň následující skupiny: 
• lesní porosty, 
• břehové porosty a doprovodná zeleň vodních toků, 
• doprovodná zeleň podél silnic a cest, 
• zeleň mezí, terénních stupňů, remízků, hromadnic, 
• zeleň zastavěného území. 
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Lesní porosty zabírají celkem cca 668 ha, což je téměř 46 % z celkové výměry katastrálního území. Největší 
lesní celek je severovýchodní a východní části řešeného území, který je okrajem rozlehlého lesního komplexu 
centrální části Hrubého Jeseníku. Široký lesní lem je po obou stranách údolí řeky Branné, téměř v celém jejím 
průběhu řešeným územím. Velký lesní celek je v severní části katastru v okolí místní části Bída, pokračující na 
katastry Šléglova, Velkého Vrbna a Ostružné. Menší lesní celky jsou roztroušeny ve střední, západní a 
jihozápadní části k.ú. Jde mimo jiné o údolní lesní porosty v Medvědí rokli protékané Brusným potokem, o porost 
v údolí Šléglovského potoka, menší celky v místní části Pastviny a další. 
 
Břehové porosty a doprovodná zeleň vodních toků je poměrně bohatě zastoupena především podél větších 
toků – Branné, Klepáčského potoka, Hučavy, Brusného potoka, Šléglovského potoka. V porostech převažují olše 
lepkavá, jasan ztepilý, vrby, javor klen, v lesních úsecích jsou zastoupeny okolní lesní dřeviny (smrk ztepilý, buk 
lesní, bříza bělokorá a další). Břehové porosty odpovídají svojí druhovou skladbou skladbě přirozené a jsou 
většinou zapojené a hodnotné. 
 
Doprovodná zeleň podél silnic a cest je na většině katastrálního území zastoupena v hojné míře, s výjimkou 
severozápadní části, v širokém okolí Holého vrchu. Nejvýznamnější doprovodné porosty podél komunikací: 
mezernaté, místy jednostranné, místy oboustranné stromořadí podél silnice II/369 v úseku od zemědělského 
areálu ve směru na Ostružnou, převažují javor klen a javor ztepilý (několik hodnotných dřevin); 
bývalá polní úvozová cesta k opuštěnému vápencovému lomu s různovětým mezernatým doprovodem tvořeným 
skupinami a jednotlivými dřevinami (jeřáb, javor klen, třešeň, lípa, jasan, vrby, růže šípková); 
mezernatý doprovod polní cesty na Ptačí pláni (klen, bříza, lípa, buk, osika, jasan, vrby, jeřáb, třešeň, růže 
šípková); 
řídký mezernatý doprovod podél cesty od Splavu do Ostružné (klen, bříza, osika, lípa, hloh, vrby, růže šípková); 
zapojený doprovodný porost podél polní cesty v místní části Pastviny (přes kótu 749 m), zastoupena bříza, klen, 
jeřáb, hloh, vrby, kalina, růže šípková); 
doprovodný porost cesty podél Brusného potoka do Medvědí rokle navazuje na břehový porost (olše, klen, jasan, 
hloh, růže šípková, vrby); 
nepravidelný mezernatý doprovod podél polní cesty z údolí Brusného potoka ke kótě 738 m (klen, bříza, jeřáb, 
hloh, jasan, třešeň, růže šípková); 
doprovodný porost podél silnice do Vikantic (klen, bříza, jeřáb, jasan, smrk); 
jednotlivé a skupinové, mezernaté doprovody a jejich zbytky podél stávajících a bývalých polních cest na 
travnatých svazích v jihovýchodní části katastrálního území (bříza, klen, jeřáb, bez červený, růže šípková, jíva); 
doprovodné, nepravidelné, skupinové a jednotlivé doprovody polních cest v okolí Předního Alojzova (bříza, klen, 
jeřáb, smrk, jíva, růže šípková). 
Polní cesty v okolí Holého a Kamenného vrchu a na Bídě mají jen skupiny nebo jednotlivé stromy a keře, které 
zde netvoří významnější doprovodné porosty. 
 
Zeleň mezí, teras, terénních stupňů, remízů, hromadnic je výraznou skupinou krajinné zeleně roztroušené na 
zemědělských plochách v rámci celého katastrálního území. Rozptýlená zeleň v rozlehlých plochách trvalých 
travních porostů vytváří charakteristický krajinný ráz horské zemědělské krajiny. Druhová skladba je na všech 
skupinách krajinné zeleně více méně totožná – javor klen, bříza bělokorá, jasan ztepilý, jeřáb obecný, topol osika, 
třešeň, vrba jíva, bez červený, hloh, růže šípková. 
 
Zeleň zastavěného území tvoří především zahrady rodinných domů s ovocnými dřevinami. Veřejná zeleň 
parkového charakteru, s výjimkou zámeckého parku, netvoří významnější plochy. Velmi příznivá, z hlediska 
životního a krajinného prostředí, je bezprostřední návaznost krajinné zeleně a lesních porostů na zastavěné 
území. 
 
Zvláštní ochrana přírody 
Významná část řešeného území obce je součástí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, vyhlášené v roce 1969 na 
výměře 74 200 ha. Z celkové rozlohy řešeného území 1456,39 ha leží v CHKO 765 ha, což je  52,5 %. Hranice 
CHKO Jeseníky probíhá v rámci katastrálního území po silnici II/369 od Nových Losin do obce a zde po původní 
silnici až po její napojení na novou trasu a po ní dále na Ostružnou. CHKO je rozčleněna do čtyř zón 
diferencované ochrany, přičemž v I. zóně je ochrana přírody a přírodních fenoménů nejpřísnější. Základní 
ochranné podmínky v CHKO jsou formulovány v zákoně č. 114/1992 Sb., ve Výnosu o zřízení CHKO z roku 1969 
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a ve schváleném plánu péče. V řešeném území jsou zastoupeny tři zóny, které mají následující stručné 
charakteristiky, zásady ochrany a cíle. 
 

• I. zóna zahrnuje nejcennejší partie celé CHKO, z nichž v řešeném území leží celkem 58 ha, což jsou téměř 
4 % jeho celkové rozlohy. Cílem veškeré činnosti v I. zóně je zachování přirozených společenstev a jejich 
druhového složení a všech dalších hodnotných přírodních fenomenů. V řešeném území je v I. zóně celý 
prostor přírodní rezervace Niva Branné a přírodní památky Pasák a jejich ochranná pásma a dále část nivy 
Branné pod Ptačí plání. 

• II. zóna vytváří většinou široké ochranné pásmo I. zóny a v rámci katastrálního území není vymezena. 
• Převážná část katastrálního území, ležící uvnitř CHKO, je ve III. zóně. Zóna zabírá 652 ha, což je téměř 45 

% z celého katastrálního území. Zahrnuje přeměněné kulturní hospodářské lesy a dále většinu 
zemědělských ploch, dnes především s trvalými travními porosty. Ochrana by měla zajistit ekologicky 
optimální zemědělské a lesní hospodaření a usměrňovat rekreační využívání s cílem uchování krajinného 
rázu včetně staveb lidové architektury a zabezpečit ochranu hodnotných významných přírodních prvků. 

• IV. zóna (55 ha, 3,8 % k.ú) tvoří zastavěné části obce a další intenzivně využívané plochy, např. v okolí 
vrchu Ptačí pláň. Jde v podstatě o jakousi ochrannou nárazníkovou zónu celé CHKO. Vzhledem k existenci 
různorodých aktivit, dopravních tras a dalších nezbytných funkcí, jsou zde občas kolize s požadavky na 
ochranu přírody a krajiny v CHKO. 

 
 Základní ochranné podmínky v CHKO jsou formulovány v zákoně ČNR č. 114/1992 Sb., § 26. Na celém 
území CHKO je zakázáno: 
 
• zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody. 
• tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánů ochrany přírody. 
• vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa 

vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvání vozidel orgánů státní správy, 
vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární 
ochranu a zdravotní a veterinární službu. 

• povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů; 
• používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti; 
• stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební kanály; 
• pořádat automobilové a motocyklové soutěže; 
• provádět chemický posyp cest; 
• měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany CHKO; 
 
Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ), ležící celou svojí výměrou v řešeném území, jsou lokalizována 
uvnitř CHKO Jeseníky. Jde o PR Niva Branné, která zabírá 8,96 ha (ochranné pásmo 9,04 ha) a dále o SPP 
Pasák (2,5 ha, ochranné pásmo ze zákona 50 m po obvodu). 
Ochranné podmínky maloplošných zvláště chráněných území jsou uvedeny v příslušných paragrafech zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
 
MZCHÚ ležící v řešeném území a jejich návrhy jsou uvedeny v tabulkovém přehledu. 
 
Obecná ochrana přírody 
V rámci obecné ochrany přírody a krajiny jsou v území vymezeny a evidovány jednak významné krajinné prvky 
(VKP), jednak skladebné segmenty územních systémů ekologické stability, a to regionální a lokální úrovně. 
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Maloplošná zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, významné přírodní prvky 
 
Vysvětlivky: PR – přírodní rezervace, PP – přírodní památka, n.MZCHÚ – návrh maloplošného zvláště chráněného území, VKP – významný krajinný prvek, 
VPP – významný přírodní prvek, KP – kulturní památka 
 
           lokalita                           stupeň ochrany       výměra ha                          charakteristika 
 
Niva Branné                              PR                                 8,96              přirozené koryto, bystřenná řeka, mokřadní spo-                     
                                                                                                          lečenstva, louky a náplavy podél řeky, břehové 
                                                                                                            porosty, geomorfologická, botanická a zoologic- 
                                                                                                            ká lokalita, ochranné pásmo 9,04 ha 
 Pasák                                         PP                               2,50              skalní sruby a izolované skály, botanická a  
                                                                                                            zoologická lokalita, ochranné pásmo ze zákona 
                                                                                                            50 m po obvodu lokality 
 Horní vápenka                           n.MZCHÚ                      8,00              opuštěný vápencový lom, krasové jevy, botanic- 
                                                                                                            ká lokalita 
 Zámecký park                            KP                                1,50              neudržovaná parková plocha na svahu pod  
                                                                                                            zámkem 
 U líp                                        n.VKP                             5,30             pastvina s jižní expozicí, hromadince, solitéry a 
                                                                                                            skupiny zeleně, botanická lokalita 
 Svahy nad Šléglovským          n.VKP                                5,20            pastvina s jižní expozicí, solitéry a skupiny zele- 
 potokem                                                                                             ně, lesní okraje, prameniště, botanická lokalita 
 Dolce                                        n.VKP                            6,70            louky a pastviny, lesní okraje, údolní svahy, 
                                                                                                           skalní výchozy, botanická lokalita 
 Pod Alojzovem                           VPP                               8,60            malý vodní tok, smíšené lesní porosty, pastviny, 
                                                                                                           botanická lokalita 
 Hučava                                        VPP                           12,50           přirozený vodní tok, břehové porosty, nivní lou- 
                                                                                                           ky, botanická a zoologická lokalita 
 
Významné lokality 
V prostoru Branná-hrad je nezbytné chránit významnou lokalitu – biotop netopýrů – výskyt vrápence malého. 
Zahrnuto do Natura 2000. 
 
Ostatní části ochrany přírody 
 
Památné stromy 
V řešeném území jsou chráněny jako památný strom (§ 46, zákona č. 114/1992 Sb.) a k ochraně navrhovány 
následující dřeviny: 
 
Vysvětlivky: S – stav, N – návrh 
 
         dřevina                     charakteristika             ochranné pásmo m               lokalizace 
 
 S buk lesní                     obvod 440 cm, v 22 m                   14                   Branná č.p. 25/1 
 S buk lesní, javor klen   obvod klen 500 cm, buk                   17                   Branná, levá část stromořadí u hřbitova,  
                                        530 cm, buk 415, tři                                             šest kusů 
                                        další přes 350 cm              
 S lípa velkolistá             obvod 470 cm, v 25 m                     15                  Přední Alojzov 
 N lípa srdčitá                 obvod 480 cm                                 15                 Přední Alojzov 
 N lípa srdčitá                 obvod 345 cm                                 11                 Přední Alojzov 
 N javor klen                   obvod 350 cm                                 11                 u železničního přejezdu 
 
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. 
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Natura 2000 
V řešeném katastrálním území, vedle uvedené ochrany přírody a krajiny, vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., 
bude realizována rovněž ochrana přírody dle směrnic EU Natura 2000, ke které se zavázala Česká republika při 
svém vstupu. Veškeré povinnosti jsou zakotveny ve směrnicích EU č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků 
a č. 92/43/EHS o ochraně volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť. Česká 
republika je povinna tyto směrnice převést do svého právního řádu. 
Natura 2000 je soustava chráněných lokalit v nichž se vyskytují nejvíce ohrožené druhy rostlin a živočichů a 
přírodní stanoviště. Cílem soustavy Natura 2000 je zachování biologické rozmanitosti, ochrana nejvíce 
ohrožených druhů rostlin a živočichů a přírodních stanovišť na území ČR, zajištění trvalé péče, sladění zájmů 
ochrany přírody s šetrným hospodařením a začlenění cenných přírodních lokalit do celoevropského přírodního 
dědictví 
V první fázi realizace Natura 2000 byly do roku 2004 vyhlášeny oblasti ochrany ptactva a bude po něm stanoven 
režim a přísnost ochrany, a to podle jednotlivých chráněných fenomenů. 
Do jihozápadní části katastrálního území zasahuje navrhovaná ptačí oblast č. 16 Kralický Sněžník o celkové 
rozloze 30 939,50 ha. Jeho hranice v řešeném území prochází z k.ú. Šléglov do údolí Brusného potoka, přechází 
na silnici II/369 a po ní jižním směrem na k.ú. Nové Losiny a dále k jihu. 
Do Natura 2000 je rovněž zařazena významná lokalita - Branná-hrad s výskytem netopýra – vrápence malého. 
V oblasti Natura 2000 jsou navrženy rozvojové plochy obytné smíšené S-1,2,3,4 a bydlení B-3,4. Tyto plochy jsou 
umístěny v návaznosti na plochy současně zastavěné, na stávající silniční komunikace (v ochranných pásmech) 
a sportovní areál. Z toho vyplývá, že k narušení samotné funkce lokality dojde jen minimálně s přihlédnutím k její 
celkové rozloze. Nezanedbatelným důvodem je rovněž skutečnost, že hranice CHKO a Natury 2000, by při jejich 
ortodoxním chápaní znemožnila jakýkoliv rozvoj obce, včetně realizace dopravních a vodohospodářských 
záměrů, vyplývajících se ZÚR Olomouckého kraje.  Podrobnější vyhodnocení nelze vypracovat, neboť 
zpracovatel ÚP neobdržel v rámci podkladů a ani připomínek k řešení vyhodnocení a současný stav chráněných 
fenoménů a ani konkrétní způsob ochrany.  
Návrhy z hlediska ochrany přírody a krajiny 
Celé řešené katastrální území má vysoké hodnoty krajinného rázu, dané významným zastoupením lesních 
porostů, vysokým množstvím rozptýlené krajinné zeleně a rozlehlých trvalých travních porostů a vyjádřené jejich 
legislativní (zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a navazující vyhlášky v platném znění) a územní 
ochranou (v CHKO Jeseníky, v rámci navrhovaného Přírodního parku Staroměstsko nebo navrhované oblasti 
soustavy Natura 2000. 
  
e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL 
 
Vyhodnocení odnětí ZPF  
V hodnocení byly rozlišeny plochy pro bytovou výstavbu, smíšenou obytnou, občanskou vybavenost, dopravu, 
výrobu, technickou infrastrukturu, rekreaci a sport. Jednotlivé plochy jsou zakresleny v mapové dokumentaci 
v měřítku 1:5 000. Na výkrese předpokládaných záborů ZPF jsou schematicky zakresleny zabírané plochy a 
současně vyhodnoceny ukazatele kvality ZPF a BPEJ pro jednotlivé plochy, s přiřazeným identifikačním číslem. 
Je nutno upozornit, že se jedná o plochy celé, včetně celých koridorů, ve kterých bude skutečná zastavěnost 
podstatně nižší a to zejména u liniových staveb. Hodnocení každé lokality bylo provedeno celkovým plošným 
(„urbanistickým“) záborem s odpočtem ploch stávajících komunikací, lesních a polních cest a ostatních ploch tak, 
aby byla získána objektivní hodnota pro veškeré druhy půd. Návrhové období ÚP je bez omezení časovým 
horizontem- limitní stav. Skutečný zábor ZPF stavbami samotnými a zpevněnými plochami nebude vyšší než 
40% výměr jednotlivých ploch, u liniových dopravních staveb bude realita záboru okolo 15-20% maximálně.  
Náspy, svahy, zářezy a další zemní tělesa související s komunikacemi budou ozeleněna a „vrácena“ do ploch 
přírodních.  
Navržené územní systémy ekologické stability nejsou bilancovány, protože nedojde k žádné změně ve funkčním 
využívání půdy (např. zalesnění). 
Rozsah odnětí ZPF je zdůvodněn nutností stabilizace sídelních funkcí a z toho vyplývající plnění funkce Branné 
jako významného kulturního a turistického centra širšího regionu a významného centra cestovního ruchu tak, jak 
je i stanoveno ve schválených ZÚR Olomouckého kraje. V rámci projednávání návrhu ÚP byl zohledněn 
požadavek na snížení záborů ZPF. Toho bylo docíleno optimalizací ploch s částečným zmenšením rozvojových 
ploch ale zejména vyhodnocením a důsledným odpočtem ploch stávajících nezemědělských (například 
významná plocha opuštěného lomu- ostatní plochy). Detailním upřesněním bylo dosaženo přijatelného a 
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nezkresleného celkového záboru čistě zemědělských ploch a ploch PUPFL v poměru k celkové ploše řešeného 
území.  
 
Vyhodnocení důsledků územního rozvoje na ZPF 
Urbanistické řešení navrhuje celkem k plošnému záboru (včetně celých ploch koridorů) 36,73 ha pozemků, což je 
2,52 % z celkové plochy katastru. Skutečný zábor ploch všech druhů ZPF a PUPFL bude s předpokládaným 
záborem celých koridorů v rozsahu 26,48 ha, což je 1,82 % plochy katastrálního území. Ke skutečnému 
reálnému vynětí ploch pod stavbami (se započítáním zastavěnosti rozvojových ploch do 40%) ze ZPF a PUPFL 
se předpokládá 13,4 ha jako limitní dlouhodobý horizont což činí přijatelných 0,92 %..  
Návrhy na novou výstavbu jsou převážně situovány na zemědělské půdě horší kvality (tř. 4 a 5). Výjimkou jsou 
plochy na 1. třídě ochrany pro technické vybavení (stanice PHM) a přeložku silnice II/369, v rozsahu plošném 0,2 
ha, ke skutečnému vynětí se předpokládá 0,1 ha. Zbylé, reálně nezastavěné plochy, budou převedeny do účelu 
zahrad, areálové a jiné zeleně. 
 
Rekapitulace nároků na plochy rozvojové, určené k zastavění (celé plochy): 
 
Plochy pro bydlení 
 

Ozn. Lokalita Počet pl. 
Zábor 
území 

ostatní 
Pozemky ZPF a PUPFL 

    ploch celkem m2 m2 orná pastvina lesní 
B1 svah mezi obcí a říčkou 3 8 625 4 928   3 697   
B2 mezi obcí a obchvatem 4 30 797 12 806   17 991   
B3 kolem silnice na Vikantice 4 28 703 4 192   24 511   
B4 na západ od obchvatu 1 16 885 2 723   14 162   
B5 dolní Branná pod zámkem 3 7 891 3 182   4 709   
B6 naproti nádraží ČD 1 3 250 2 144   1 106   
B7 u chalupy p.č. 242 1 1 888 0   1 888   
Ostat. u navrhované ČOV 1 1 197 58   1 139   
  chaty pod lanovkou 1 3 926 3 926       
Celk.     103 162 33 959   69 203   
 V hektarech celkem  10,32 3,40  6,92  

 
 
 
Plochy rekreace a sportovišť 
 
Ozn. Lokalita Počet Zábor Z toho využití půdy   
    ploch  m2 ostatní orná pastvina lesní 
Rs Rozšíření stáv. hřiště 1 8 390     8390  
        
Celk.     8 390     8390  
 V hektarech celkem  0,9   0,9  
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Plochy občanské vybavenosti 

Ozn. Lokalita Počet 
Zábor 
území 

ostatní 
Pozemky ZPF a PUPFL 

    ploch celkem m2 m2 orná pastvina lesní 
O1 Mlýny u obchvatu 1 2 129 478   1 651   
Celk.     2 129 478   1 651   
 V hektarech celkem  0,21 0,05  0,16  

 
Plochy smíšené obytné 

Ozn. Lokalita Počet 
Zábor 
území 

ostatní 
Pozemky ZPF a PUPFL 

    ploch celkem m2 m2 orná pastvina lesní 
S1 lom a u lomu 1 47 882 31 761   16 121   
S2 naproti lanovce 1 53 786 8 931   44 855   
S3 naproti lomu 1 6 842 3 298   3 544   
S4 u areálu AŽD 1 19 954 791   19 163   
S5 u nádraží ČD 1 2 466 598   1 868   
S6 osada Přední Alojzov 5 8 281 6 325   1 956   
S ostatní menší plochy 3 1 393 1 393       
Celk.     140 604 53 097   87 507   
 V hektarech celkem  14,06 5,31  8,75  

 
Plochy dopravní 

Ozn. Lokalita Počet 
Zábor 
území 

ostatní 
Pozemky ZPF a PUPFL 

    ploch celkem m2 m2 orná pastvina lesní 
D1 parkoviště u nádraží ČD 1 3 756     3 319 437 
D2 zpevnění stávající cesty 1 150 150       

D3 
Rozšíření obchvatu u 
mlýnů 1 150 150       

D4 
příjezd naproti rest. 
Kovárna 1 1 058     1 058   

D5 pod zámkem k B1 1 460     460   
D6 turistická stezka Ptačák 1 stávající         
D7 říčka Branná u viaduktu 1 50 50       
D 08 pod pevnostním srubem 1 79 953 11 718   55 712 12 523 
Celk.     85 577 12 068   60 549 12 960 
Celkem v ha   8,56 1,21   6,05 1,30 
D 8 přeložka silnice III. St. Město Se nazapočítává, velmi dlouhodobý záměr 
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Plochy technické 

Ozn. Lokalita Počet 
Zábor 
území 

ostatní 
Pozemky ZPF a PUPFL 

    ploch celkem m2 m2 orná pastvina lesní 
T1 stráň ke Kronfelzovu 1 100     100   
T2 nová ČOV dolní Branná 1 1 515       1 515 
T3 Přední Alojzov vodovod 1 50     50   
T4 Nad AŽD vodovod 1 50     50   
T5 u zemědělské farmy 1 2 001   2 001     
Ost. u cesty na Vikantice 1 30     30   
  svah u obchvatu 1 30     30   
  u stávající lanovky 1 30     30   
  samota u Danielky 1 30     30   
Celk.     3 836   2001 320 1515 
   0,38  0,20 0,03 0,15 

 
Plochy výrobní a pro skladování 

Ozn. Lokalita Počet 
Zábor 
území 

ostatní 
Pozemky ZPF a PUPFL 

    ploch celkem m2 m2 orná pastvina lesní 
V1 na západ od zem. farmy 1 22 130 1905   20 225   
                
Celk.     22 130 1905   20 225   
   2,21 0,19  2,02  

 
Navržené řešení je z hlediska záborů ZPF nejvýhodnější, protože zahušťuje a vytváří celistvé zastavěné území. Z 
podstatné části zabírá plochy ostatní, obtížně využitelné a nejméně kvalitní ZPF, třídy ochrany 4 a nižší (z 
celkové zabírané plochy ZPF  99,5 %).  
 
 
Rozsah ploch je úměrný potřebám rozvoje obce a to z následujících hlavních důvodů: 
- neomezená doba platnosti ÚP 
- potřeba doplnit funkci bydlení a ubytování k přepravní kapacitě stávajícího lyžařského areálu 
- reálné požadavky investorů a potencionálních stavebníků 
- využití ostatních a obtížně využitelných ploch 
- udržení přiměřených cen pozemků se snahou o nízkopodlažní a rozvolněnou zástavbu 
 
 
Seznam dotčených BPEJ: 
 
8.34.44                  9.36.21 
8.40.68                  9.36.41 
8.40.89                  9.36.44 
                              9.37.46 
                              9.40.68 
                              9.58.00 
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Kvalita dotčené zemědělské půdy: 
  Třída ochrany                   ha               % 
 
              1                             0,7             2,50 
              2                                -                  - 
              3                                -                  - 
¨             4 -5                        26,9          97,50 
                
 
Přehled rozvojovými plochami zabírané půdy dle jednotlivých druhů a kultur: 

Ozn. Rozvojové plochy Počet 
Zábor 
území 

ostatní 
Pozemky ZPF a PUPFL Celkem 

  Vyhl. č. 501/2006, Hl. II ploch celkem ha ha orná pastvina lesní ha 
B Bydlení 18 10,32 3,40   6,92   6,92 
RS Rekreace 1 0,90     0,90   0,90 
O Občanské vybavení 2 0,21 0,05   0,16   0,16 
S Smíšené obytné 13 14,06 5,31   8,75   8,75 
D Dopravní infrastruktura 9 8,56 1,21   6,05 1,30 7,35 
T Technická infrastruktura 9 0,38   0,20 0,03 0,15 0,38 
V Výroba a skladování 1 2,21 0,19   2,02   2,02 
Celk. V hektarech celkem 53 36,64 10,16 0,20 24,83 1,45 26,48 

 
Podrobnější vyhodnocení záborů PUPFL 
Řešení ÚP minimalizuje zábory PUPFL jen na nezbytně nutné. Zde je nutno podotknout, že podstatnou část 
záborů zaujímají stavby převzaté ze ZÚR Olomouckého kraje. V bilanci jsou zábory uvedeny jako plošné, tedy 
rezerva určená pro stavbu případně její koridor. Skutečně zabírané plochy budou v rozmezí 10-30%. Následuje 
tabulka záborů jednotlivých parcel kromě staveb zajišťovaných krajem.  
Přehledná tabulka záborů PUPFL: 

Ozn. Popis Parcela 
Výměr. koridor 
záboru m2 

Reálný      
zábor m2 Celkem ha Poznámka 

T2 Nová ČOV 1594/3 1 341 402  nemá BPEJ 
  1597/1 174 52  nemá BPEJ 
 Celkem  1 515 455 0,15  

 Parkoviště u nádraží 1615/1 437 219 0,04 nemá BPEJ 
Dopravní stavby převzaté ze ZUR Olomouckého kraje    

D 08 Přeložka III/369  12 523 2 505 1,25 nemá BPEJ 
D 8 Přeložka St. Město   nezapočítáno  nemá BPEJ 
Celkem reálný zábor pod stavbami  3 633   

Celkem plošný zábor (rezerva, koridor)   1,44          
 
Reálný zábor pozemků PUPFL vyvolaný řešením ÚP Branná je samotnými stavbami, komunikacemi, příjezdy, 
zpevněnými plochami a souvisejícími objekty cca = 0,19 ha (předpoklad).  
Reálně předpokládaný zábor pozemků PUPFL vyvolaný řešením ÚP Branná včetně záměrů převzatých do ÚP ze 
ZÚR Olomouckého kraje je samotnými stavbami, příjezdy, zpevněnými plochami a souvisejícími objekty (nikoliv 
celé koridory) je  cca = 0,36 ha (předpoklad). 
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údaje o počtu listů a výkresů grafické části 
Textová část………………………………………………………………………...33 listů 
Grafická část………………………………………………………………………….4 výkresy 
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