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A.  VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

1. Zastavěné území je vymezeno k 1. 1. 2022. 

2. Zastavěné území je vymezeno ve výkresech:  

  č. 1. Výkres základního členění území  
   č. 2. Hlavní výkres.  
 

 

B.  ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO  HODNOT  

1. Hlavním cílem stanovené urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro budoucí roz-
voj řešeného území vymezením dostatečně kapacitních ploch pro rozvoj obytné výstavby 
včetně souvisejících veřejných prostranství, pro rozvoj občanského vybavení, pro rozvoj 
rekreace a cestovního ruchu a pro rozvoj ekonomického potenciálu obce.  

2. Prioritami rozvoje obce jsou: 
a) vytvořit dostatečnou nabídku ploch pro novou obytnou výstavbu 
b) vytvořit podmínky pro rozvoj občanského vybavení, rekreace a cestovního ruchu 
c) vytvořit podmínky pro rozvoj ekonomického pilíře obce 
d) zachovat kvalitu životního a obytného prostředí 
e) zajistit ochranu ovzduší a vod 
f) chránit sídelní a krajinnou zeleň 
g) chránit přírodní, kulturní, historické a urbanistické hodnoty. 

3. Koncepce rozvoje obce stanovená územním plánem respektuje zařazení území obce Os-
kava do specifické oblasti SOB3 Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník, ve které je 
nutno: 

3.1. V souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, 
přednostně sledovat: 
a) rozvoj rekreace a lázeňství  
b) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj 

ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu)  
c) zlepšení dopravní dostupnosti území 
d) snížení povodňových rizik a sucha.  

3.2. V souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizací 
č. 1, 2a, 2b, 3 a 4, vytvářet podmínky pro: 
a) přiměřenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení   
b) zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury  
c) pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ruchu, ekologického 

zemědělství a tradičních řemesel vymezením vhodných rozvojových území a pra-
videl pro umísťování těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci s ochranou 
přírody a krajiny 

d) optimální využívání zejména stávajících areálů a zastavěných ploch, tj. upřed-
nostňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní 
rozvoj zástavby v krajině. 
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4. Koncepce rozvoje obce stanovená územním plánem respektuje v souladu se Zásadami 
územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění: 

4.1. Začlenění území obce Oskava do rekreačního krajinného celku Sovinecko, tj. 
do území s vysokým potenciálem rekreačního využití, v němž je preferován rozvoj 
infrastruktury cestovního ruchu před výrobou a ochrana krajinných a přírodních 
hodnot.  

4.2. Zařazení území obce Oskava do krajinných celků: 
- převážné části území obce do krajinného celku N. Skupina Jesenicko-Oderských 

vrchů, ve kterém je nutno udržovat lesopolní krajinu s mozaikovou strukturou 
ploch, osídlení rozvíjet především v mělkých údolích či jejich zakončeních, typické 
akcenty zaříznutých údolí chránit před rozšiřováním sídel a vyhýbat se jim 
s kapacitní dopravní infrastrukturou  

- severní okrajové části území obce do krajinného celku D. Šumperské údolí, 
ve kterém celku je nutno podporovat rozvoj zástavby v úpatních polohách dna 
údolí a mírnějších úbočí a podporovat živočišnou výrobu  

- severozápadního okraje území obce do krajinného celku M. Skupina Jesenického 
masivu, kde je nutno zachovat v co největší míře charakter krajiny přírodní, 
s marginálním podílem zemědělství (pastevectví) a s rozvojem rekreačních funkcí, 
směřovaných do úpatních a úbočních poloh, mimo hřebeny hor; problém rekre-
ačních středisek a jejich zařízení řešit koordinovaně tak, aby počet center byl co 
nejmenší a zbytek území byl využíván pro měkké formy rekreace; větší rozvoj tr-
valého osídlení není žádoucí. 

5. Základní koncepce rozvoje území obce stanovená územním plánem: 
a) respektuje převažující funkce obce, tj. především funkci obytnou a rekreační, čás-

tečně i funkci obslužnou a výrobní 
b) respektuje strukturu a charakter stávající zástavby, tj. rozvolněnou nízkopodlažní 

zástavbu rodinných domů vesnického typu 
c) navazuje na dosavadní stavební vývoj obce vymezením zastavitelných ploch navazu-

jících na zastavěné území 
d) respektuje stávající charakter a využití krajiny (lesozemědělská a lesní krajina) 
e) vymezuje místní systém ekologické stability. 

6. Předmětem ochrany na území obce Oskava jsou přírodní, kulturní a historické hodnoty.  

7. Pro zajištění ochrany přírodních hodnot je nutno chránit: 
- Chráněnou krajinnou oblast Jeseníky 
- přírodní rezervaci Rabštejn  
- evropsky významnou lokalitu Rabštejn 
- památný strom Rabštejnský buk 
- přírodní park Sovinecko 
- lesní porosty a krajinnou zeleň, zejména zeleň podél vodních toků, zeleň historických 

krajinných struktur – kamenic, vzrostlou zeleň na nelesní půdě a jednotlivé vzrostlé 
stromy, rostoucí mimo les 

- migrační prostupnost krajiny 
- chráněné ložiskové území polymetalických rud (CHLÚ 23120000) a výhradní ložisko 

polymetalických rud (B 3231200) 
- významné geologické lokality 
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- nadregionální a regionální části ÚSES a provést opatření k zajištění jejich funkce. 

8. Pro zajištění ochrany kulturních a historických hodnot je nutno chránit: 

8.1. Nemovitou kulturní památku: 
- č. 14734/8-1067 zřícenina hradu Rabštejn.  

8.2. Památky místního významu: 

k.ú. Bedřichov u Oskavy: 
- kostel sv. Bedřicha z roku 1869, parc. č. 149 st. 
- kamenný kříž před kostelem sv. Bedřicha, parc. č. 291/1 
- chalupa č.ev.16, parc. č. 147 st. 
- chalupa č.p.6, parc. č. 17 st. 
- hřbitov s kamennou ohradní zdí, márnicí z roku 1884, parc. č. 206 
- kamenný kříž na hřbitově z roku 1891, parc. č. 206 
- kaple se zvonicí po pravé straně silnice do Vésky, parc. č. 743/6 
- hraniční kameny v lukách místní část Véska 
- Riegerův pomník v zatáčce do Rýmařova, parc. č. 998/1 
- vila Mizzi, č.p. 72, parc. č. 13 st. 

k.ú. Mostkov: 
- kaple sv. Antonína Paduánského z roku 1868 na návsi, parc. č. 87 st. 
- rychta, č.p. 16, parc. č. 66/1 st. 

k.ú. Nemrlov: 
- kaple se zvoničkou, parc. č. 69 st. 
- památník obětem 1. světové války, připevněný na skále, parc. č. 77/1 
- kamenný kříž v bývalém areálu mlýna, parc. č. 797  

k.ú. Oskava: 
- farní kostel sv. Floriána, parc. č. 52 st.  
- kamenný most přes Oskavu s pilíři zakotvenými do parcel č. 796/1 a 803 
- kamenný kříž před kostelem sv. Floriána, parc. č. 802/2 
- chalupa č.p. 6, parc. č. 115 st. 
- chalupa č.p. 8, parc. č. 100 st. 
- chalupa č.p. 18, parc. č. 57 st. 
- chalupa č.p. 24, parc. č. 24 st. 
- chalupa č.p. 75, parc. č. 127 st.  

k.ú. Třemešek: 
- chalupa z roku 1843, č.ev. 3, parc. č. 105 st. 
- hřbitov s kamennou ohradní zdí , márnicí a vstupní branou, parc. č. 7 
- kamenný kříž s P. Marií a sv. Janem na hřbitově, parc. č. 7 
- kaple sv. Antonína Paduánského z roku 1868 na návsi, parc. č. 3 st. 
- kamenný kříž před kaplí sv. Antonína Paduánského, parc. č. 1325/6  

k.ú. Václavov u Oskavy: 
- dřevěná zvonička, parc. č. 429/6 
- kamenný kříž z roku 1819 vedle zvoničky, parc. č. 429/6 
- hřbitov s ohradní zdí, márnicí a vstupní branou, parc. č. 160/2 
- kamenný kříž z roku 1894 na hřbitově, parc. č. 160/2. 
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9. Pro zachování krajinného rázu je nutno chránit a zachovat charakter, strukturu a výško-
vou hladinu původní zástavby tak, aby nedošlo k narušení obrazu obce.  

10. Nově realizované stavby pro bydlení, stavby občanského vybavení a stavby pro rodinnou 
rekreaci v k.ú. Bedřichov u Oskavy, v k.ú. Třemešek a v severní části k.ú. Oskava (severně 
od křižovatky silnic III/37010 a III/44633) musí respektovat charakter původní rozvolněné 
zástavby a základní znaky jesenického domu: 
- stavby jednopodlažní, se sedlovou střechou 
- střecha rovnoramenná, se sklonem od 35 do 45 stupňů 
- půdorys ve tvaru výrazného obdélníku s poměrem stran 2 : 1 a větší, hřeben střechy 

v podélné ose půdorysu.  

11. Při stavební činnosti v území je třeba respektovat území s archeologickými nálezy. 
 

 

C.  URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH 
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH,  PLOCH PŘESTAVBY                           
A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ  

C.1. Celková urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch                              
s rozdílným způsobem využití  

1. Urbanistická koncepce rozvoje obce vychází ze stávajícího plošného a prostorového 
uspořádání stávající zástavby a požadavků na její rozvoj, respektuje stávající urbanistic-
kou strukturu, charakter zástavby, hodnoty obce a limity využití území a vymezuje plochy 
pro územní rozvoj obce, zejména pro rozvoj obytné výstavby včetně souvisejících veřej-
ných prostranství, pro rozvoj občanského vybavení, pro rozvoj rekreace a cestovního ru-
chu, pro rozvoj zemědělské výroby a pro rozvoj dopravní a technické infrastruktury. 

2. Obec Oskava se bude rozvíjet jako obec s převládající funkcí obytnou, rekreační a výrob-
ní.  

3. Pro rozvoj obytné a obslužné funkce sídla jsou vymezeny zastavitelné plochy smíšené 
obytné – venkovské SV bezprostředně navazující na zastavěné území, včetně související 
dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. 

4. Pro rozvoj rekreační funkce jsou vymezeny zastavitelné plochy rekreace – plochy staveb 
pro rodinnou rekreaci RI (pro stavby rekreačních chat), zastavitelná plocha občanského 
vybavení – se specifickým využitím OX (pro stavbu rozhledny) a plocha přestavby – plo-
cha rekreace – plocha staveb pro hromadnou rekreaci RH (pro přestavbu bývalého ze-
mědělského areálu ve Václavově na areál hromadné rekreace). 

5. Pro rozvoj výrobní funkce jsou vymezeny zastavitelné plochy výroby a skladování – ze-
mědělská výroba VZ ve Vésce a zastavitelná plocha výroby a skladování – lehký průmysl 
VL pro rozšíření stávajícího výrobního areálu v Třemešku.  

6. Urbanistická kompozice urbánních a krajinných prvků zajišťuje harmonické vztahy v úze-
mí, respektuje stávající stavební dominanty obce – kostel sv. Bedřicha v Bedřichově, kos-
tel sv. Floriána v Oskavě a kaple sv. Antonína Paduánského v Třemešku a Mostkově 
a stanoví plošné a prostorové uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití tak, aby by-
lo zachováno přiměřené měřítko a proporce stávající zástavby a vymezených zastavitel-
ných ploch. 
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7. V urbanizovaném území jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití: 
- plochy bydlení: 

- plochy bydlení v bytových domech BH 
- plochy rekreace:        

- plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI 
- plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH 
- plochy rekreace – zahrádkové osady RZ 

- plochy občanského vybavení:        
- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV 
- plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední OM 
- plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS 
- plochy občanského vybavení – hřbitovy OH 
- plochy občanského vybavení – se specifickým využitím OX 

- plochy smíšené obytné: 
- plochy smíšené obytné – venkovské SV 

- plochy dopravní infrastruktury: 
- plochy dopravní infrastruktury – silniční DS 

- plochy technické infrastruktury: 
- plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI 
- plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpa-

dy TO 
- plochy výroby a skladování: 

- plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL 
- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ 

- plochy veřejných prostranství:        
- plochy veřejných prostranství PV 
- plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV 

- plochy zeleně:        
- plochy zeleně – přírodního charakteru ZP. 

8. Stávající plochy bydlení – v bytových domech BH jsou stabilizované a zůstávají územně 
beze změny, zastavitelné plochy ani plochy přestavby nejsou vymezeny; ve stabilizova-
ných plochách bydlení – v bytových domech BH se připouští výstavba nových bytových 
domů.  

9. Stávající plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI jsou stabilizované 
a zůstávají územně beze změny, zastavitelné plochy jsou vymezeny v Mostkově, v lokali-
tách U Václavovského potoka (plocha Z31) a Nad Rybníkem (plocha Z32).  

10. Stávající plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH jsou stabilizované 
a zůstávají územně beze změny, plocha přestavby je vymezena ve Václavově, pro nové 
využití bývalého zemědělského areálu pro hromadnou rekreaci (plocha P3). 

11. Stávající plochy rekreace – zahrádkové osady RZ jsou stabilizované a zůstávají územně 
beze změny, zastavitelná plocha je vymezena v Oskavě (plocha Z24). 

12. Stávající plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV jsou stabilizované 
a zůstávají územně beze změny, zastavitelná plocha je vymezena v Třemešku, pro vybu-
dování společenského areálu (plocha Z13). 



 6 

 
 

13. Stávající plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední OM jsou stabili-
zované a zůstávají územně beze změny, zastavitelné plochy ani plochy přestavby se ne-
vymezují. 

14. Stávající plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS jsou stabili-
zované a zůstávají územně beze změny, zastavitelné plochy ani plochy přestavby se ne-
vymezují.  

15. Stávající plochy občanského vybavení – hřbitovy OH jsou stabilizované a zůstávají územ-
ně beze změny, zastavitelné plochy ani plochy přestavby se nevymezují.  

16. Stávající plochy občanského vybavení – se specifickým využitím OX nejsou v územním 
plánu vymezeny, zastavitelná plocha je vymezena pro stavbu rozhledny nad Mostkovem 
(plocha Z39). 

17. Stávající plochy smíšené obytné – venkovské SV jsou stabilizované, zůstávají územně 
beze změny. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v Bedřichově v lokalitách Pod Jestřábím 
(plocha Z2) a U Sjezdovky (plocha Z4), v Třemešku v lokalitách Střed (plocha Z12), 
Pod Skalkou (plocha Z15) a Pod Dívčím kamenem (plocha Z16), ve Václavově v lokalitách 
Sever (plocha Z20) a U Hřbitova (plocha Z21), v Oskavě v lokalitách U Točny (plocha Z23), 
Pod lesem (plocha Z25) a U Hřiště (plocha Z27) a v Mostkově v lokalitách U Hřbitova (plo-
cha Z36), Na křižovatce (plocha Z37), Jih (plochy Z40 a Z48) a Záhumenní (plochy Z45, Z46 
a Z47), plochy přestavby jsou vymezeny v Bedřichově v lokalitě Konečná (plochy P1 a P2).    

18. Stávající plochy dopravní infrastruktury – silniční DS jsou stabilizované a zůstávají územně 
beze změny, zastavitelné plochy ani plochy přestavby se nevymezují. 

19. Stávající plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI jsou stabilizované a zůstávají 
územně beze změny, zastavitelná plocha je vymezena pro stavbu čistírny odpadních vod 
v Mostkově (plocha Z42). 

20. Stávající plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání 
s odpady TO jsou stabilizované a zůstávají územně beze změny, zastavitelné plochy ani 
plochy přestavby se nevymezují. 

21. Stávající plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL jsou stabilizované a zůstávají 
územně beze změny, s výjimkou plochy areálu bývalé strojírny v Bedřichově, který je na-
vržen k přestavbě na plochy smíšené obytné – venkovské SV P1 a P2. Zastavitelná plocha 
je vymezena v Třemešku pro rozšíření stávajícího výrobního areálu (plocha Z43).      

22. Stávající plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ jsou stabilizované 
a zůstávají územně beze změny s výjimkou plochy bývalého areálu zemědělské výroby 
ve Václavově, který je navržen k přestavbě na areál hromadné rekreace (plocha P3). Za-
stavitelné plochy pro rozvoj zemědělské výroby jsou vymezeny ve Vésce (plochy Z5 a Z6).  

23. Stávající plochy veřejných prostranství PV jsou stabilizované a zůstávají územně beze 
změny, zastavitelné plochy jsou vymezeny pro vybudování nových místních komunikací 
v Mostkově (plochy Z41 a Z44). 

24. Stávající plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně ZV jsou stabilizované a zůstávají 
územně beze změny. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v Bedřichově v lokalitách Sever 
(plocha Z3), Pod Hřbitovem (plocha Z7), Rýžovna (plocha Z8) a Na Rozcestí (plochy Z9 
a Z10), v Třemešku v lokalitách Točna (plocha Z11), Pod Skalkou (plocha Z14) a Jih (plochy 
Z18 a Z19), v Oskavě v lokalitách Sever (plocha Z22), U Bytovek (plocha Z26) a Pod Mali-
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novým vrchem (plochy Z28, Z29 a Z30) a v Mostkově v lokalitách U Rybníka (plochy Z33, 
Z34 a Z35) a Sever (plocha Z38). 

25. Stávající plochy zeleně – přírodního charakteru ZP jsou stabilizované a zůstávají beze 
změny. 

 

C.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby  

1. V územním plánu jsou vymezeny následující zastavitelné plochy:  

Plocha 
č. 

Katastrální  
území 

Název Typ plochy s rozdílným                         
způsobem využití 

Koeficient 
zastavění  
pozemku 

Výměra                   
v ha 

Z2 Bedřichov                    
u Oskavy 

Bedřichov –                                
Pod Jestřábím 

plocha smíšená obytná                             
– venkovská SV 

0,20 0,07 

Z3 Bedřichov                    
u Oskavy 

Veřejné prostranství 
Bedřichov – Sever  

plocha veřejných prostranství – 
veřejná zeleň ZV         

0,10 0,21 

Z4 Bedřichov                    
u Oskavy 

Bedřichov – U  Sjezdovky plocha smíšená obytná                             
– venkovská SV 

0,20 0,19 

Z5 Bedřichov                    
u Oskavy 

Véska I.  plocha výroby a skladování                       
– zemědělská výroba VZ 

není              
stanoven 

0,39 

Z6 Bedřichov                    
u Oskavy 

Véska II. plocha výroby a skladování                       
– zemědělská výroba VZ 

není              
stanoven 

0,53 

Z7 Bedřichov                    
u Oskavy 

Veřejné prostranství 
Bedřichov –                              

Pod Hřbitovem 

plocha veřejných prostranství – 
veřejná zeleň ZV         

0,10 0,15 

Z8 Bedřichov                    
u Oskavy 

Veřejné prostranství               
Bedřichov – Rýžovna 

plocha veřejných prostranství – 
veřejná zeleň ZV         

0,10 0,14 

Z9 Bedřichov                    
u Oskavy 

Veřejné prostranství 
Bedřichov – Na Rozcestí I. 

plocha veřejných prostranství – 
veřejná zeleň ZV         

0,10 0,25 

Z10 Bedřichov                    
u Oskavy 

Veřejné prostranství 
Bedřichov – Na Rozcestí II. 

plocha veřejných prostranství – 
veřejná zeleň ZV         

0,10 0,05 

Z11 Třemešek Veřejné prostranství              
Třemešek – Točna                         

plocha veřejných prostranství – 
veřejná zeleň ZV         

0,10 0,14 

Z12 Třemešek Třemešek – Střed  plocha smíšená obytná                             
– venkovská SV 

0,20 0,25 

Z13 Třemešek Třemešek –                         
Společenský areál 

plocha občanského vybavení                  
– veřejná infrastruktura OV 

0,50 0,73 

Z14 Třemešek Veřejné prostranství            
Třemešek – Pod Skalkou                         

plocha veřejných prostranství – 
veřejná zeleň ZV         

0,10 0,22 

Z15 Třemešek Třemešek – Pod Skalkou                         plocha smíšená obytná                             
– venkovská SV 

0,40 0,32 

Z16 Třemešek Třemešek –                            
Pod Dívčím kamenem I.                         

plocha smíšená obytná                             
– venkovská SV 

0,20 0,67 

Z18 Třemešek Veřejné prostranství         
Třemešek – Jih I.                            

plocha veřejných prostranství – 
veřejná zeleň ZV         

0,10 0,08 

Z19 Třemešek Veřejné prostranství         
Třemešek – Jih II.                            

plocha veřejných prostranství – 
veřejná zeleň ZV         

0,10 0,14 

Z20 Václavov               
u Oskavy 

Václavov – Sever  plocha smíšená obytná                             
– venkovská SV 

0,40 0,83 
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Z21 Václavov               
u Oskavy 

Václavov – U Hřbitova plocha smíšená obytná                             
– venkovská SV 

0,40 0,09 

Z22 Oskava Veřejné prostranství         
Oskava – Sever                             

plocha veřejných prostranství – 
veřejná zeleň ZV         

0,10 0,27 

Z23 Oskava Oskava – U Točny plocha smíšená obytná                             
– venkovská SV 

0,40 0,12 

Z24 Oskava Oskava – Zahrádky  plocha rekreace – zahrádkové 
osady RZ 

0,10 0,59 

Z25 Oskava Oskava – Pod Lesem plocha smíšená obytná                             
– venkovská SV 

0,40 0,19 

Z26 Oskava Veřejné prostranství             
Oskava – U Bytovek                             

plocha veřejných prostranství – 
veřejná zeleň ZV         

0,10 0,38 

Z27 Oskava Oskava – U Hřiště plocha smíšená obytná                             
– venkovská SV 

0,40 0,78 

Z28 Oskava Veřejné prostranství            
Oskava – Pod Malinovým               

vrchem I.                            

plocha veřejných prostranství – 
veřejná zeleň ZV         

0,10 1,19 

Z29 Oskava Veřejné prostranství                        
Oskava – Pod Malinovým               

vrchem II.                                                        

plocha veřejných prostranství – 
veřejná zeleň ZV         

0,10 0,07 

Z30 Oskava Veřejné prostranství              
Oskava – Pod Malinovým               

vrchem III.                                                        

plocha veřejných prostranství – 
veřejná zeleň ZV         

0,10 0,07 

Z31 Mostkov Mostkov –                             
U Václavovského potoka  

plocha rekreace – plocha              
staveb pro rodinnou rekreaci RI 

0,20 0,21 

Z32 Mostkov Mostkov –                             
Nad Rybníkem 

plocha rekreace – plocha              
staveb pro rodinnou rekreaci RI 

0,20 0,93 

Z33 Mostkov Veřejné prostranství 
Mostkov – U Rybníka I.                                               

plocha veřejných prostranství – 
veřejná zeleň ZV         

0,10 0,25 

Z34 Mostkov Veřejné prostranství 
Mostkov – U Rybníka II.                                               

plocha veřejných prostranství – 
veřejná zeleň ZV         

0,10 0,24 

Z35 Mostkov Veřejné prostranství 
Mostkov – U Rybníka III.                                               

plocha veřejných prostranství – 
veřejná zeleň ZV         

0,10 0,34 

Z36 Mostkov Mostkov – U Hřbitova plocha smíšená obytná                             
– venkovská SV 

0,40 0,11 

Z37 Mostkov Mostkov – Na Křižovatce plocha smíšená obytná                             
– venkovská SV 

0,40 1,42 

Z38 Mostkov Veřejné prostranství 
Mostkov – Sever                                               

plocha veřejných prostranství – 
veřejná zeleň ZV         

0,10 0,12 

Z39 Mostkov Rozhledna plocha občanského vybavení                 
– se specifickým využitím OX 

není              
stanoven 

0,28 

Z40 Mostkov Mostkov – Jih I.  plocha smíšená obytná                                 
– venkovská SV 

0,40 0,94 

Z41 Mostkov Místní komunikace              
Mostkov – Jih  

plocha veřejných prostranství     
PV  

není              
stanoven 

0,23 

Z42 Mostkov ČOV plocha technické infrastruktury         
– inženýrské sítě TI 

není              
stanoven 

0,16 

Z43 Třemešek Třemešek – Výrobní areál plocha výroby a skladování – 
lehký průmysl VL 

není              
stanoven 

0,20 

Z44 Mostkov Místní komunikace              
Mostkov – Záhumenní 

plocha veřejných prostranství     
PV 

není              
stanoven 

0,55 
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Z45 Mostkov Mostkov – Záhumenní I. plocha smíšená obytná                                 
– venkovská SV 

0,40 0,97 

Z46 Mostkov Mostkov – Záhumenní II. plocha smíšená obytná                                 
– venkovská SV 

0,40 0,74 

Z47 Mostkov Mostkov – Záhumenní III. plocha smíšená obytná                                 
– venkovská SV 

0,40 0,77 

Z48 Mostkov Mostkov – Jih II. plocha smíšená obytná                                 
– venkovská SV 

0,40 0,74 

2. V územním plánu jsou vymezeny následující plochy přestavby:  

Plocha 
č. 

Katastrální  
území 

Název Charakteristika Koeficient 
zastavění  
pozemku 

Výměra                  
v ha 

P1 Bedřichov                    
u Oskavy 

Bedřichov – Konečná I. plocha smíšená obytná                                 
– venkovská SV 

0,40 0,36 

P2 Bedřichov                    
u Oskavy 

Bedřichov – Konečná II. plocha smíšená obytná                                 
– venkovská SV 

0,40 0,23 

P3 Václavov               
u Oskavy 

Václavov –                            
Rekreační areál  

plocha rekreace – plocha staveb 
pro hromadnou rekreaci RH 

0,50 2,39 

 

C.3. Systém sídelní zeleně  

1. Stanovená koncepce systému sídelní zeleně v řešeném území zachovává stávající plochy 
veřejné zeleně a doplňuje je novými plochami v Bedřichově v lokalitách Sever (plocha 
Z3), Pod Hřbitovem (plocha Z7), Rýžovna (plocha Z8) a Na Rozcestí (plochy Z9 a Z10), 
v Třemešku v lokalitách Točna (plocha Z11), Pod Skalkou (plocha Z14) a Jih (plochy Z18 
a Z19), v Oskavě v lokalitách Sever (plocha Z22), U Bytovek (plocha Z26) a Pod Malinovým 
vrchem (plochy Z28, Z29 a Z30) a v Mostkově v lokalitách U Rybníka (plochy Z33, Z34 
a Z35) a Sever (plocha Z38). 

2. Stávající plochy zeleně – přírodního charakteru ZP jsou stabilizované. 
 

 

D.  KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, 
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ  

D.1. Dopravní infrastruktura 

D.1.1. Doprava silniční  

1. Trasy silničních komunikací v řešeném území (dopravní systém vyššího významu) jsou sta-
bilizované, lokální úpravy silničních komunikací spočívající ve zlepšování jejich parametrů 
(rekonstrukce vozovek a jejich lokální rozšiřování, úpravy mostních objektů, doplnění 
chodníků apod.) mohou být realizovány v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem 
využití dle územně-technických podmínek v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich 
využití. 

2. Komunikační síť nižšího dopravního významu (síť místních obslužných a účelových komu-
nikací) je navrženo rozšířit o nové trasy: 
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Ozn. Specifikace záměru 

MK1 
Návrh komunikace pro zajištění dopravní obsluhy vymezené zastavitelné plochy                                  
smíšené obytné – venkovské SV Z40 v k.ú. Mostkov. Pro stavbu komunikace                                             
je vymezena plocha veřejného prostranství PV Z41. 

MK2 
Komplexní přestavba komunikace pro zajištění dopravní obsluhy vymezené zastavitelné 
plochy smíšené obytné – venkovské SV  Z20 v k.ú. Václavov u Oskavy. Je navržena                             
ve stávající ploše veřejných prostranství PV. 

MK3 
Návrh komunikace pro zajištění dopravní obsluhy vymezených zastavitelných ploch                       
smíšených obytných – venkovských SV  Z20 a Z21 v k.ú. Václavov u Oskavy. Je navržena            
ve stávající ploše veřejných prostranství PV. 

MK4 
Návrh komunikace pro zajištění dopravní obsluhy vymezené zastavitelné plochy                       
smíšené obytné – venkovské SV  Z37 v k.ú. Mostkov. Je navržena  ve stávající ploše                    
veřejných prostranství PV. 

MK5 
Návrh komunikace pro zajištění dopravní obsluhy vymezených zastavitelných ploch                       
smíšených obytných – venkovských SV Z45, Z46 a Z47 v k.ú. Mostkov. Pro stavbu                          
komunikace je vymezena plocha veřejných prostranství PV Z44. 

ÚK1 
Návrh komunikace mezi rybníkem Oskava a Václavovem pro zajištění prostupnosti krajiny 
pro cyklistickou dopravu a pro dopravní obsluhu přilehlých stávajících a navržených                     
zastavitelných ploch rekreace RI v k.ú. Mostkov. 

ÚK2 
Návrh komunikace mezi Václavovem a Třemeškem pro zajištění prostupnosti krajiny                         
pro cyklistickou dopravu a pro dopravní obsluhu přilehlých pozemků v k.ú. Třemešek                            
a Václavov u Oskavy. 

ÚK4 
Nová přístupová komunikace k vymezené zastavitelné ploše občanského vybavení –                             
se specifickým využitím OX Z39 (rozhledna) v k.ú. Mostkov. 

3. Pro komunikace umožňující dopravní obsluhu vymezených zastavitelných ploch a ploch 
přestavby a pro realizaci ostatních pozemních komunikací se stanovují obecné podmínky 
pro jejich umísťování: 

- U zastavitelných ploch situovaných podél stávajících komunikací budou přednostně 
pro dopravní obsluhu využity stávající trasy. 

- Nové místní nebo veřejně přístupné účelové komunikace, které budou zpřístupňovat 
jednotlivé pozemky, jejichž obsluha není umožněna přímo ze stávajících komunikací 
nebo úseků vymezených v grafické části, je přípustné řešit v rámci dotčených funkčních 
ploch v souladu s podmínkami pro jejich využití.  

- Při realizaci nových komunikací nebudou narušeny jiné prvky chráněné dle platných 
právních předpisů (z hlediska ochrany přírody, hygienických limitů apod.).  

- Při realizaci nových komunikací nedojde ke zhoršení stávající dopravní obslužnosti.  

- Nové místní komunikace a úpravy stávajících úseků místních komunikací budou reali-
zovány v šířkových kategoriích pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle nor-
mových hodnot (včetně případných chodníků a pásů nebo pruhů pro cyklisty).  

- V rámci prostorů místních komunikací (dle příslušné české technické normy) budou za-
jištěny dostatečné odstupy oplocení od hrany komunikace umožňující realizaci chodní-
ků, sjezdů k nemovitostem, dodatečné úpravy dopravních prostorů nebo vedení sítí 
technické infrastruktury.  

- Veškeré nové křižovatky, křížení a sjezdy na síti pozemních komunikací budou řešeny 
v souladu s příslušnými právními předpisy z oboru dopravy a napojení jednotlivých 
funkčních ploch a navržených komunikací na silniční a místní komunikace musí vyhovět 
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požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích dle pří-
slušných právních předpisů. 

- Při návrhu nových komunikací nebo úpravách stávajících úseků budou respektovány 
normy z oboru požární bezpečnosti staveb. 

- Bude řešeno vedení a ochrana sítí technické infrastruktury. 

4. Lokální úpravy komunikací nižšího dopravního významu, které nejsou řešeny v grafické 
části územního plánu (tj. dílčí úpravy křižovatek spočívající v uvolnění rozhledových polí 
nebo ve zlepšení průjezdnosti úpravou poloměrů obrub křižovatek, šířkové homogenizace 
jednotlivých úseků, doplnění výhyben a obratišť, úpravy komunikačních prostorů 
pro vymezení parkovacích stání podél hlavního dopravního prostoru, realizace chodníků 
nebo stezek pro cyklisty nebo úpravy zařízení veřejné hromadné dopravy) budou před-
nostně řešeny ve stávajících plochách dopravní infrastruktury – silniční DS a v plochách 
veřejných prostranství PV. Ve složitých územně-technických podmínkách je přípustné tyto 
úpravy řešit v navazujících plochách v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich vyu-
žití. 

 
D.1.2. Doprava pěší a cyklistická 

1. Samostatné stezky pro chodce a chodníky podél stávajících komunikací, stezky pro cyklisty 
a stezky pro společný pohyb chodců a cyklistů je přípustné realizovat dle místní potřeby. 

2. Pro rozvoj cyklistické dopravy jsou navrženy nové cyklistické trasy v úsecích: 

Označení  Průběh trasy 

C1 Rybník Oskava – Václavov; v k.ú. Mostkov a Václavov u Oskavy 

C2 Václavov – Třemešek; v k.ú. Třemešek a Václavov u Oskavy 

C3 Třemešek – Oskava; v k.ú. Oskava a Třemešek 

C4 Rybník Oskava – Oskava; v k.ú. Mostkov a Oskava 

C5 Nemrlov – Mostkov; v k.ú. Mostkov 

3. Základní zásady a předpoklady, za kterých je možno realizovat trasy a zařízení cyklistické 
a pěší dopravy, jsou následující: 

- Vymezování nových cyklotras bez stavebních úprav je přípustné na všech komunika-
cích, a to pokud nebudou překračovány mezní intenzity pro návrh odděleného provozu 
cyklistů od motorové dopravy stanovené příslušnými oborovými normami a předpisy. 

- Nové stezky pro cyklisty (i s případným umožněným pohybem chodců) je přípustné ře-
šit dle místní potřeby, avšak v souladu s podmínkami pro využití dotčených ploch s roz-
dílným způsobem využití. 

- Pruhy a pásy pro cyklisty je přípustné vymezovat v hlavním dopravním prostoru komu-
nikací pouze za podmínky, že budou dodrženy příslušné normové hodnoty pro šířky 
jízdních pruhů, a to jak pro motorovou, tak pro cyklistickou dopravu. 

- Při realizaci nových komunikací pro cyklisty / chodce nebudou narušeny jiné prvky 
chráněné dle platných právních předpisů (z hlediska ochrany přírody, hygienických li-
mitů apod.). 
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- Záměry cyklistické infrastruktury řešené územním plánem nestanovují konkrétní pro-
vedení opatření pro provoz cyklistů a neurčují přesnou polohu a způsob průjezdu cyk-
listů prostorem komunikací. 

4. Realizace turistických tras, turistických stezek, hipotras, hipostezek a lyžařských běžeckých 
tras je přípustná ve všech plochách v nezastavěném území v souladu s podmínkami sta-
novenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

 
D.1.3. Doprava statická – odstavování a parkování automobilů 

1. Stupeň automobilizace, který bude závazný pro veškerá nová parkovací a odstavná zaří-
zení, je stanoven hodnotou 1 : 2,5.  

2. Realizace nových parkovacích ploch a stání se připouští dle potřeby v souladu 
s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a při respektování následují-
cích zásad: 

- Pro doplnění kapacit odstavných stání na terénu budou primárně využity části zbytko-
vých ploch na terénu se zajištěním odvodnění těchto ploch nezatěžujícím ostatní okolní 
plochy, kanalizace nebo vodní toky. 

- Stávající plochy veřejně přístupné zeleně a zeleně přírodního charakteru budou v ma-
ximální míře respektovány. 

 
D.1.4. Hromadná doprava osob 

1. Stávající stav veřejné dopravy v území nebude v řešeném území omezován. 

2. Nové autobusové zastávky nebo úpravy stávajících stanovišť je přípustné realizovat 
dle místní potřeby v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, aniž by byly vymezeny v grafické části.  

 

D.2. Technická infrastruktura 

1. Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje technické infrastruktury; zakreslení navr-
žených tras sítí technické infrastruktury je vzhledem k měřítku výkresů schématické, trasy 
sítí musí být upřesněny projektovou dokumentací na základě zaměření terénu. 

2. Sítě a zařízení technické infrastruktury je možno realizovat ve všech plochách zastavěné-
ho území, v zastavitelných plochách a v plochách přestavby; přípustnost staveb sítí a zaří-
zení technické infrastruktury v nezastavěném území je upřesněna v kap. F. Stanovení 
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

  
D.2.1. Vodní hospodářství 

1. Zásobování částí Oskavy, Mostkova a Nemrlova pitnou vodou bude i nadále zajišťováno 
z vlastních zdrojů pitné vody z veřejného vodovodu Oskava. 

2. Stávající vodovodní síť bude rozšířena o nové vodovodní řady pro zásobování vymeze-
ných zastavitelných ploch Z23, Z25, Z40, Z45, Z46, Z47 a Z48; řady budou rovněž plnit 
funkci vodovodu požárního. Do doby, než budou navržené úseky vodovodu vybudovány 
a pro zástavbu v Oskavě, Mostkově a Nemrlově, která je mimo dosah stávajících i navr-
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žených vodovodních řadů pitné vody, bude zachováno individuální zásobení pitnou vo-
dou. 

3. Zásobování Václavova, Třemešku a Bedřichova včetně Vésky pitnou vodou bude i nadále 
zajištěno z individuálních zdrojů (studny). 

4. Stávající způsob odkanalizování Oskavy, Mostkova a Nemrlova splaškovou kanalizací 
s odvedením odpadních vod na čistírnu odpadních vod v Dolní Libině zůstane zachován; 
pro možnost realizace vlastní obecní čistírny odpadních vod (ČOV) je v Mostkově vyme-
zena zastavitelná plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě TI Z 42. 

5. Stávající kanalizační síť bude rozšířena o nové řady splaškové kanalizace pro odvádění 
splaškových a dešťových vod z vymezených zastavitelných ploch Z23, Z25, Z40, Z45, Z46, 
Z47 a Z48. Do doby vybudování navržené kanalizace a u zástavby v Oskavě, Mostkově 
a Nemrlově, která je mimo dosah kanalizační sítě budou odpadní vody likvidovány indivi-
duálně v malých domovních ČOV s odtokem vyčištěných odpadních vod do vhodného re-
cipientu nebo akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením odpadních vod 
na nejbližší čistírnu odpadních vod. 

6. Ve Václavově, Třemešku a Bedřichově včetně Vésky bude zachován individuální způsob 
čištění (jímky na vyvážení, domovní ČOV). 

7. Srážkové vody je nutno v maximální míře zadržet v území, omezení odtoku srážkových 
vod zajistit jejich akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, 
výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný 
nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způ-
sobů.    

8. Budou respektována provozní pásma pro údržbu vodních toků – v šířce v šířce 6 m 
od břehové hrany vodního toku. 
 

D.2.2. Energetika, elektronické komunikace  

1. Potřebný transformační výkon pro byty, občanské vybavení, objekty druhého bydlení 
a podnikatelské aktivity bude zajištěn ze stávající rozvodné soustavy VN 22 kV a ze stáva-
jících distribučních trafostanic 22/0,4 kV s přípustným navýšením jejich výkonu. 

2. Při podrobnějším členění vymezených zastavitelných ploch, kterými procházejí stávající 
nadzemní vedení VN 22 kV, musí být zajištěna průchodnost těchto vedení a zpřístupnění 
podpěrných bodů VN. V odůvodněných případech je přípustné realizovat přeložky stáva-
jících vedení, a to v souladu s podmínkami stanovenými pro plochy s rozdílným způso-
bem využití. 

3. Pro výrobu elektrické energie je navržena malá vodní elektrárna o výkonu 0,1 MW (Kaue-
rův mlýn), situovaná na vodním toku Oskavy, říční km 42,200. Elektrický výkon této elek-
trárny bude vyveden do distribuční sítě VN 22 kV prostřednictvím nové distribuční trafo-
stanice a zemního kabelového vedení VN. 

4. Plynofikace nové zástavby v částech obce Oskava, Mostkov a Nemrlov bude zajištěna 
rozšířením stávající středotlaké plynovodní sítě. Pro zajištění návrhových potřeb dodávky 
bude využito kapacity stávající regulační stanice plynu v Libině. 

5. Decentralizovaný způsob vytápění pro stávající i novou výstavbu s individuálním vytápě-
ním rodinných domů, objektů druhého bydlení a samostatnými kotelnami pro objekty 
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občanského vybavení a pro výrobní areály zůstane zachován. Nové bytové jednotky bu-
dou vytápěny plynem (pokud je v dosahu stavby), elektrickou energií nebo biomasou. 
Rozšiřování vytápění ostatními, především pevnými palivy, není přípustné. 

6. Koncepce rozvoje elektronických komunikací spojů (telekomunikace, radiokomunikace) 
respektuje současný stav, nová telekomunikační zařízení se nenavrhují.  

 
D.2.3. Nakládání s odpady  

1. Stávající sběrný dvůr zůstane zachován. 

2. Tuhé komunální odpady budou odváženy a likvidovány mimo řešené území. Na řešeném 
území nebude budována žádná skládka odpadů. 

 

D.3 Občanské vybavení veřejné infrastruktury  

1. Plochy stávajících zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury zůstávají beze 
změny; zastavitelná plocha pro výstavbu společenského areálu je vymezena v Třemešku 
(plocha Z13).  

2. Další rozvoj občanského vybavení veřejné infrastruktury je možný v souladu s hlavním 
a přípustným využitím v plochách bydlení – v bytových domech BH, v plochách občan-
ského vybavení – komerční zařízení malá a střední OM, v plochách smíšených obytných – 
venkovských SV a omezeně v plochách výroby a skladování – lehký průmysl a v plochách 
výroby a skladování – zemědělská výroba VZ. 

 

D.4. Veřejná prostranství  

1. Stávající veřejná prostranství budou zachována. 

2. Zastavitelné plochy nových veřejných prostranství jsou vymezeny pro: 

- vybudování nových místních komunikací v Mostkově, v lokalitě Jih (plocha Z41) a v lo-
kalitě Záhumenní (plocha Z44) 

- vybudování ploch veřejně přístupné zeleně v Bedřichově v lokalitách Sever (plocha Z3), 
Pod Hřbitovem (plocha Z7), Rýžovna (plocha Z8) a Na Rozcestí (plochy Z9 a Z10), 
v Třemešku v lokalitách Točna (plocha Z11), Pod Skalkou (plocha Z14) a Jih (plochy Z18 
a Z19), v Oskavě v lokalitách Sever (plocha Z22), U Bytovek (plocha Z26) a Pod Malino-
vým vrchem (plochy Z28, Z29 a Z30) a v Mostkově v lokalitách U Rybníka (plochy Z33, 
Z34 a Z35) a Sever (plocha Z38). 
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E.  KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ  VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH 
VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, 
PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, APOD.  

E.1.  Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití  

1. Stanovená koncepce uspořádání krajiny stabilizuje současný stav, tj. lesozemědělskou 
a lesní krajinu. 

2. Ve volné krajině jsou vymezeny následující plochy s rozdílným využitím: 
- plochy rekreace:        

- plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN 
- plochy vodní a vodohospodářské W 
- plochy zemědělské      NZ 
- plochy lesní        NL 
- plochy přírodní       NP  
- plochy smíšené nezastavěného území  NS. 

3. Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN – stabilizují v území plochy stá-
vajícího lyžařského areálu v Bedřichově a rekreační louku v lokalitě Rabštejn; plochy změn 
v krajině se nevymezují.  

4. Plochy vodní a vodohospodářské W – stabilizují stávající vodní nádrže a toky, plocha 
změn v krajině je vymezena pro vybudování suchého poldru nad Mostkovem (plocha K3). 

5. Plochy zemědělské NZ – stabilizují pozemky zemědělského půdního fondu (včetně drob-
ných ploch náletové zeleně na nelesní půdě, účelových komunikací, drobných vodních 
ploch a toků, apod.); jsou učeny především pro zemědělskou prvovýrobu (rostlinná výro-
ba, pastevní chov hospodářských zvířat). 

6. Plochy lesní NL – stabilizují pozemky určené k plnění funkcí lesa, jejich součástí jsou 
i lokální biokoridory územního systému ekologické stability; primárně jsou určeny 
pro zajišťování lesního hospodářství a myslivosti. 

7. Plochy přírodní NP – zahrnují nadregionální a regionální části a lokální biocentra územní-
ho systému ekologické stability; představují těžiště zájmu ochrany přírody a území a zá-
kladní předpoklad jeho ekologické stability. Plochy změn v krajině jsou vymezeny pro za-
jištění chybějících částí regionálních biokoridorů včetně vložených biocenter (plochy K4, 
K5, K6, K7, K8, K9 a K10). 

8. Plochy smíšené nezastavěného území NS – stabilizují v území krajinnou zeleň – břehové 
porosty vodních toků a vzrostlou zeleň na nelesní půdě (náletovou zeleň) včetně zeleně 
historických krajinných struktur – kamenic; jejich součástí jsou i lokální biokoridory 
územního systému ekologické stability. Plochy změn v krajině jsou vymezeny pro zajištění 
chybějících částí lokálních biokoridorů (plochy K1 a K2). 

9. V územním plánu jsou vymezeny následující plochy změn v krajině: 
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Označení 
plochy 

Název Typ plochy s rozdílným                  
způsobem využití 

Specifikace  

K1 LK98 plocha smíšená                                     
nezastavěného území NS 

založení chybějící části  lokálního                      
biokoridoru ÚSES  

K2 LK100 plocha smíšená                                   
nezastavěného území NS 

založení chybějící části lokálního                             
biokoridoru ÚSES 

K3 Suchý poldr                          
Mostkov  

plocha vodní                                                                
a vodohospodářská W 

protipovodňové opatření – suchý poldr  

K4 RK44 plocha přírodní NP založení chybějící části regionálního                 
biokoridoru ÚSES (RK897) 

K5 RK44 plocha přírodní NP založení chybějící části regionálního                 
biokoridoru ÚSES (RK897) 

K6 RK44 plocha přírodní NP založení chybějící části                                        
regionálního biokoridoru ÚSES (RK897) 

K7 LC45 plocha přírodní NP založení chybějící části lokálního                              
biocentra vloženého do regionálního                

biokoridoru ÚSES (RK897) 

K8 RK50 plocha přírodní NP založení chybějící části regionálního                 
biokoridoru ÚSES (RK897) 

K9 LC75 plocha přírodní NP založení chybějící části lokálního                              
biocentra vloženého do regionálního              

biokoridoru ÚSES (OK60) 

K10 RK7 plocha přírodní NP založení chybějící části regionálního                 
biokoridoru ÚSES (OK60) 

 

E.2. Územní systém ekologické stability   

1. V řešeném území jsou vymezeny nadregionální, regionální a lokální prvky ÚSES. 

2. Nadregionální úroveň je tvořena: 
- částí nadregionálního biokoridoru K91, mezofilního bučinného, který vstupuje na úze-

mí Oskavy z území obce Nový Malín, k.ú. Mladoňov u Oskavy, je veden k východu 
do vloženého regionálního biocentra 434 Rabštejn (RC14) a z něj k jihu přes vložené 
regionální biocentrum 491 Stančín (RC28) na území obce Tvrdkov, k.ú. Mirotínek (trasa 
NK1-LC2-NK3-LC4-NK5-LC6-NK7-LC8-NK9-LC10-NK11-LC12-NK13-RC14-NK15-LC16-
NK17-LC18-NK19-LC20-NK21-LC22-NK23-LC24-NK25-LC26-NK27-RC28-NK29-NK30).    

3. Regionální úroveň je tvořena: 
- částí regionálního biokoridoru RK894, mezofilního bučinného, který je veden 

z regionálního biocentra 434 Rabštejn (RC14) k severu na území obce Stará Ves, k. ú. 
Žďárský Potok (trasa RK31-LC32-RK33-LC34) 

- regionálním biocentrem OK21 Mladoňovské údolí, mezofilním bučinným a mezofilním 
hájovým (RC35) 

- regionálním biokoridorem RK894, mezofilním bučinným až mezofilně hájovým, který je 
veden z regionálního biocentra OK21 Mladoňovské údolí (RC35) k východu do vložené-
ho regionálního biocentra 491 Stančín (RC28), které je součástí nadregionálního bioko-
ridoru K91 (trasa RK36-LC37-RK38-LC39-RK40-LC41-RK42-LC43-RK44-LC45-RK46-LC47-
RK48-LC49-RK50) 

- regionálním biokoridorem OK60, nivním, který je veden z vloženého regionálního bio-
centra 434 Rabštejn (RC14) po toku Oskavy k jihu do vloženého regionálního biocentra 
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1986 Šumvaldský háj (trasa RK51-LC52-RK53-LC54-RK55-LC56-RK57-LC58-RK59-LC60-
RK61-LC62-RK63-LC64-RK65-LC66-RK67-LC68-RK69-LC70-RK71-LC47-RK72-LC73-RK74-
LC75-RK76-RC77)  

- regionálním biocentrem 1986 Šumvaldský háj (RC77). 

4. Lokální úroveň je tvořena trasami lokálních biokoridorů a lokálních biocenter: 
- LK78 a LK79, které napojují regionální biocentrum 434 Rabštejn na lokální trasy v území 

obce Stará Ves 
- LK80-LC81-LK82-LC83-LK84-LC85-LK86-LC87-LK88, trasa vlhká údolnicová, vedená 

od hranice s obcí Stará Ves po toku Zlatého potoka do regionálního biokoridoru OK60 
s dalšími napojeními na území obce Horní Město, k.ú. Stříbrné Hory a Dobřečov korido-
ry LK89, LK90 a LK91 po přítocích Zlatého potoka 

- LK92-LC93-LK94-LC26-LK95-LC64-LK96-LC97-LK98-LC99-LK100, trasa vedená středně 
živnými a středně vlhkými stanovišti z území obce Horní Město, k. ú. Dobřečov, 
k západu do regionálního biokoridoru RK 897 (do vloženého LC37) 

- LK101-LC102-LK103-LC99-LK104-LC105-LK106-LK107, trasa vedená vlhkými živnými 
stanovišti podél Václavovického potoka z území obce Nový Malín, k. ú. Mladoňov u Os-
kavy, do regionálního biokoridoru OK60  (RK71) 

- LK108-LC109-LK110, trasa vedená středně živnými stanovišti z území obce Nový Malín, 
k.ú. Mladoňov u Oskavy, do nadregionálního biokoridoru K91 (LC8) 

- LK111-LC112-LK113-LC114-LK115-LC116-LK117, trasa vedená středně živnými stanoviš-
ti a níže údolnicovými stanovišti podél Dlouhého potoka z území obce Hraběšice, k.ú. 
Hraběšice, do regionálního biokoridoru OK60 (LC60) 

- LC118-LK119-LC120-LK121, trasa vedená středními stanovišti z území obce Sobotín, 
k.ú. Rudoltice u Sobotína, k jihovýchodu do regionálního biocentra 434 Rabštejn (RC14) 

- LK122, trasa vedená z území obce Tvrdkov, k. ú. Mirotínek, do vloženého regionálního 
biocentra 491 Stančín (RC28).  

5. Cílovými vegetačními formacemi jsou lesy – lesní společenstva dubových bučin, bučin 
až jedlových bučin až po smrkobukové jedliny v nejvyšším 6. vegetačním stupni a jejich va-
rianty podle živnosti a vodního režimu půd. Na vlhkých a zamokřených půdách by přiroze-
né lesy měly být vrbiny a jasanové olšiny, pro údolnicové nivní polohy lze vedle reprezen-
tace lesními společenstvy kombinovat součásti ÚSES s lučními společenstvy niv.  

6. Na plochách biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření, které by 
nezhoršilo stávající stav, tzn. že na pozemcích vymezených pro ÚSES nelze trvalé travní 
porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat nárosty nebo jednotlivé stromy, apod. Pří-
pustné jsou pouze ty hospodářské zásahy, které mají ve svém důsledku ekologicky přiro-
zené zlepšení stávajícího stavu (např. zatravnění orné půdy, výsadba břehových porostů, 
zalesnění). 

7. V lokálních biokoridorech ÚSES vymezených v plochách lesních NL se nepřipouští: 
a) stavby a zařízení pro lesnictví 
b) stavby a zařízení sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo provozování mys-

livosti. 
 

E.3. Prostupnost krajiny  

1. Stávající síť účelových komunikací v nezastavěném území je respektována. 
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2. Nové účelové komunikace se navrhují pro:  
- pro zajištění prostupnosti krajiny pro cyklistickou dopravu a pro dopravní obsluhu při-

lehlých stávajících a navržených zastavitelných ploch rekreace RI v k.ú. Mostkov (ÚK1) 
- pro zajištění prostupnosti krajiny pro cyklistickou dopravu a pro dopravní obsluhu při-

lehlých pozemků v k.ú. Třemešek a Václavov u Oskavy (ÚK2) 
- pro zajištění prostupnosti krajiny a pro dopravní obsluhu přilehlých pozemků v k.ú. 

Třemešek a Václavov u Oskavy (ÚK3) 
- pro zajištění přístupu k navržené rozhledně v k.ú. Mostkov (ÚK4). 

3. Stávající turistické trasy a cykloturistické trasy jsou respektovány, navrženy jsou nové 
cyklotrasy: 

- Trasa C1  Rybník Oskava – Václavov 
- Trasa C2  Václavov – třemešek 
- Trasa C3  Třemešek – Oskava 
- Trasa C4  Rybník Oskava – Oskava 
- Trasa C5  Nemrlov – Mostkov.      

4. Oplocování pozemků ve volné krajině se nepřipouští, s výjimkou oplocování pastvin 
a lesních školek. 

 

E.4. Protierozní opatření  

1. Realizace protierozních opatření je přípustná dle místní potřeby v souladu s podmínkami 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.  

 

E.5. Ochrana před povodněmi 

1. Pro realizaci suchého poldru v k. ú. Mostkov je vymezena plocha změn v krajině – plocha 
vodní a vodohospodářská W K3. 

2. Realizace protipovodňových opatření v území je obecně přípustná. 

3. Retenční schopnost území nesmí být snižována, srážkové vody musí být likvidovány 
přednostně vsakováním, příp. zachycováním v akumulačních nádržích s postupným odto-
kem.  

 

E.6. Podmínky pro rekreační využívání krajiny  

1. Pro rekreační využití krajiny jsou vymezeny stabilizované plochy rekreace – na plochách 
přírodního charakteru RN – plocha lyžařského areálu v Bedřichově a plocha přírodní lou-
ky na Rabštejně. 

2. Stávající pěší turistické trasy a cyklotrasy jsou stabilizované, pro rozvoj cyklistické dopra-
vy jsou navrženy nové cyklotrasy C1 až C5 – viz bod E.3. 

 

E.7. Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin  

1. Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin se nevymezují. 
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F.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  

F.1. Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití  

1. V řešeném území jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití:  
- plochy bydlení: 

- plochy bydlení – v bytových domech BH 
- plochy rekreace:        

- plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI 
- plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH 
- plochy rekreace – zahrádkové osady RZ 
- plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN 

- plochy občanského vybavení:        
- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV 
- plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední OM 
- plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS 
- plochy občanského vybavení – hřbitovy OH 
- plochy občanského vybavení – se specifickým využitím OX 

- plochy smíšené obytné: 
- plochy smíšené obytné – venkovské SV 

- plochy dopravní infrastruktury: 
- plochy dopravní infrastruktury – silniční DS 

- plochy technické infrastruktury: 
- plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI 
- plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpa-

dy TO 
- plochy výroby a skladování: 

- plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL 
- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ 

- plochy veřejných prostranství:        
- plochy veřejných prostranství PV 
- plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV 

- plochy zeleně:        
- plochy zeleně – přírodního charakteru ZP 

- plochy vodní a vodohospodářské W 
- plochy zemědělské NZ 
- plochy lesní NL 
- plochy přírodní NP  
- plochy smíšené nezastavěného území NS. 

 

F.2. Definice použitých pojmů  

Pro účely Územního plánu Oskava se stanoví následující definice použitých pojmů: 

1. Služební byty – byty v objektu hlavního nebo přípustného využití plochy, případně 
v izolovaném objektu, které slouží vlastníkovi, příp. zaměstnancům daného zařízení. 
V případě, že jde o izolovaný objekt, zůstává součástí plochy provozovny a nelze jej děle-
ním pozemku převést do plochy pro bydlení.  
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2. Nerušící služby – služby a drobná výroba, které svým provozem nenarušují užívání staveb 
a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stano-
vené jinými právními předpisy, např. cestovní kanceláře, projekční kanceláře, reklamní 
agentury, advokátní kanceláře, kadeřnictví, kosmetické služby, fitcentra, sauny, solária, 
půjčovny, sběrny oprav a čistíren, opravny obuvi, hudebních nástrojů, drobných spotře-
bičů, kopírovací centra, pohřební služby, fotoateliéry, krejčovství, sklenářství, rámařství, 
zámečnictví, knihařství, pekařská a cukrářská výroba, zahradnictví, apod. 

3. Drobná a řemeslná výroba – stavby a zařízení charakteru řemeslné, maloobjemové a ma-
losériové výroby a výrobních služeb, např. lakýrnictví a natěračství, truhlářství, stolařství, 
kovovýroba, provozovny stavební údržby, autoservisy, pneuservisy, apod. 

4. Lehký průmysl – výrobní činnost, která používá malé množství částečně zpracovaného 
materiálu pro výrobu zboží s relativně vysokou hodnotou na jednotku zboží a je zpravidla 
orientována přímo na spotřebitele, např. lehké strojírenství, výroba nábytku, oděvů, 
obuvi, spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, potravinářský průmysl, papírenský 
a polygrafický průmysl, farmaceutická výroba, apod. 

5. Těžký průmysl – průmyslová výroba, která produkuje výrobky určené zpravidla pro další 
zpracování, např. zpracování nerostných surovin, hutnictví a metalurgie, těžké strojíren-
ství, průmysl paliv a energetiky, chemický průmysl a petrochemie, průmysl stavebních 
hmot, apod.   

6. Drobné domácí hospodářství – chov hospodářských zvířat pro vlastní potřebu.   

7. Občanské vybavení veřejné infrastruktury – zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální 
služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, církve, veřejnou správu a ochranu oby-
vatelstva. 

8. Občanské vybavení komerčního typu – např. zařízení obchodu, nerušících služeb, ubyto-
vání a stravování. 

9. Hotely – ubytovací zařízení s minimální kapacitou 10 pokojů pro hosty a se zařízením 
pro poskytování stravovacích služeb. 

10. Penziony – ubytovací zařízení s minimální kapacitou 5 pokojů pro hosty. 

11. Turistické ubytovny – jednodušší ubytovací zařízení s větším počtem lůžek v místnosti. 

12. Bungalovy, skupiny chat – jednoduché ubytovací zařízení v samostatných objektech 
se základním vybavením. 

13. Apartmánové domy – bytové domy, určené k rekreaci. 

14. Drobné stavby pro účely kulturní, církevní, prodejní a stravovací – stavby max. o 1 NP 
s max. zastavěnou plochou 50 m2, např. altány, pódia, přístřešky, kaple, prodej tisku, ob-
čerstvení, apod.  

15. Stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků – stavby max. o 1 NP s max. zasta-
věnou plochou 25 m2, určená pouze pro uvedený účel, nikoliv pro rodinnou rekreaci. 

16. Přístřešky pro turisty – stavby jednoprostorové, opatřené obvodovými stěnami max. ze tří 
stran, zastavěná plocha max. 25 m2. 

17. Komunikace s povrchovou úpravou blízkou přírodě – komunikace s mechanicky zpevně-
ným povrchem (drobné kamenivo, štěrkový povrch, štětové cesty).  



 21 

 
 

18. Stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví – stavby lesních cest, stavby hrazení bystřin 
a strží, stavby odvodnění lesní půdy, stavby malých vodních nádrží do rozlohy 2000 m2, 
stavby pro obnovu, ochranu, výchovu a těžbu lesních porostů (lesní školky, oplocenky, 
manipulační plochy), stavby pro ochranu, chov a lov zvěře (slaniska, napajedla, krmelce, 
kazatelny, posedy, chovné obůrky, přezimovací obůrky, myslivecké chaty). 

19. Stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny – např. terénní stanice, in-
formační systém, migrační průchody, nadchody a lávky, zabezpečení zimovišť netopýrů, 
stavby pro ochranu nalezišť nerostů, paleontologických nálezů a geologických a geomorfo-
logických jevů.  

20. Koeficient zastavění pozemku (KZP) – stanovuje plošný podíl zastavěných a zpevněných 
ploch (tj. součet ploch všech staveb a ploch komunikací, manipulačních ploch, chodníků, 
teras, apod.) k celkové ploše pozemku. Plochy zpevněné zatravňovacími tvárnicemi se 
do zpevněných ploch nezapočítávají.  

21. Nadzemní podlaží – pro stavby rodinných domů a bytových domů a pro stavby rodinné 
rekreace se stanovuje max. výška nadzemního podlaží 3 – 3,5 m, pro stavby občanského 
vybavení 4 m.  

 

F.3. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

1.  Na celém řešeném území platí následující obecně závazné podmínky: 

a) Podmínky je nutno respektovat při umísťování nových staveb a jejich změn 
a při změnách funkčního využití staveb stávajících. Tolerují se stávající stavby, jež jsou 
v ploše stabilizovány, přestože nesplňují některý ze stanovených regulativů – tyto 
stavby lze provozovat, udržovat a stavebně upravovat. 

b) Pokud je pro vymezenou zastavitelnou plochu nebo plochu přestavby stanoven koefi-
cient zastavění pozemku (KZP), pak je nutno při dělení vymezené zastavitelné plochy 
nebo plochy přestavby na jednotlivé stavební pozemky, určené pro hlavní využití, re-
spektovat stanovený KZP pro každý samostatný stavební pozemek; toto ustanovení 
se nevztahuje na pozemky vymezené pro stavby dopravní a technické infrastruktury.  

c) Maximální výšková hladina zástavby se stanovuje pro nově realizované stavby 
a pro přístavby a nástavby stávajících staveb.  

d) Stavby větrných elektráren se nepřipouštějí. 

e) V nezastavěném území (ve volné krajině) se nepřipouštějí stavby velkoplošných re-
klamních zařízení a billboardů a stavby podobného charakteru, které by mohly nega-
tivně ovlivnit krajinný ráz.  

2. Další podmínky pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou uvedeny 
v následujících tabulkách. 
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tab. č. 1 

PLOCHY BYDLENÍ – V BYTOVÝCH DOMECH   BH  

Hlavní využití: 
- stavby bytových domů 

Přípustné využití:  
- stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury 
- stavby občanského vybavení komerčního typu 
- stavby sportovních a tělovýchovných zařízení 
- stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků 
- stavby a zařízení veřejných prostranství včetně drobné architektury a mobiliáře   
- stavby garáží a přístřešků pro odstavení vozidel 
- stavby místních a účelových komunikací, chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek 
- stavby parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

Nepřípustné využití: 
- stavby rodinných domů 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- stavby pro průmyslovou výrobu, skladování, drobnou a řemeslnou výrobu                                               

a pro zemědělství 
- stavby a zařízení pro sběr druhotných surovin 
- a ostatní stavby a zařízení, které by mohly narušit hlavní využití 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina nové výstavby, přístaveb a nástaveb nesmí překročit výškovou                        

hladinu stávajících staveb v dané ploše; u plochých střech se připouští nástavby podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – není stanoven 

 
tab. č. 2 

PLOCHY REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI RI 

Hlavní využití:  
- stavby pro rodinnou rekreaci 

Přípustné využití:    
- skleníky, altány, pergoly, apod.  
- stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků  
- stavby místních a účelových komunikací, chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek 
- stavby parkovacích a manipulačních ploch 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

Nepřípustné využití:  
- stavby pro bydlení 
- stavby pro občanské vybavení 
- stavby pro průmyslovou výrobu, skladování, drobnou a řemeslnou výrobu                                                

a pro zemědělství 
- a ostatní stavby a zařízení, nesouvisející s hlavním využitím  

Požadavky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina zástavby 1 NP a podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – 0,20  
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tab. č. 3 

PLOCHY REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI  RH 

Hlavní využití:  
-   stavby a areály zařízení hromadné rekreace  

- stavby a zařízení pro ubytování – hotely, penziony, turistické ubytovny, apartmánové         
domy, skupiny chat, bungalovy, kempy, veřejná tábořiště 

- stavby tělovýchovných a sportovních zařízení  
- stavby pro stravování 
- služební byty 
- stavby a zařízení veřejných prostranství včetně drobné architektury a mobiliáře   
- stavby místních a účelových komunikací, chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek 
- stavby parkovacích a manipulačních ploch 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 
- stavby vodních nádrží 

Nepřípustné využití:  
- stavby pro bydlení 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- stavby pro průmyslovou výrobu, skladování, drobnou a řemeslnou výrobu                                              

a pro zemědělství 
- stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů s výjimkou                            

fotovoltaických panelů instalovaných na budovách  
- a ostatní stavby a zařízení, které by mohly narušit hlavní využití  

Požadavky prostorového uspořádání  a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina ve stabilizovaných plochách nesmí překročit výškovou hladinu                    

stávajících staveb v dané ploše 
- maximální výšková hladina v ploše přestavby P3 2 NP a podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – 0,50 

 
tab. č. 4 

PLOCHY REKREACE – ZAHRÁDKOVÉ OSADY   RZ  

Hlavní využití:  
- pozemky a stavby zahrádkových osad 

Přípustné využití: 
- stavby skleníků, altánů, pergol, apod.  
- stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků 
- stavby místních a účelových komunikací, chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek 
- stavby parkovacích a manipulačních ploch 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 
- stavby oplocení  

Nepřípustné využití:  
- stavby pro bydlení 
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- stavby pro občanské vybavení 
- stavby pro průmyslovou výrobu, skladování, drobnou a řemeslnou výrobu                                                   

a pro zemědělství 
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- a ostatní stavby a zařízení, nesouvisející s hlavním využitím     

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
-   max. výšková hladina zástavby 1 NP  
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,10 

 
tab. č. 5 

PLOCHY REKREACE – NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU  RN 

Hlavní využití: 
- lyžařské sjezdovky, rekreační louky 

Přípustné využití: 
- stavby lyžařských vleků a lanových drah včetně nezbytného technického zázemí                              

pro zajištění jejich provozu (strojovna, prodej lístků, veřejná hygienická zařízení) 
- veřejná tábořiště 
- stavby účelových komunikací, stezek pro pěší a cyklostezek  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 
- stavby vodních nádrží pro umělé zasněžování 
- stavby přístřešků pro turisty, ekologických a informačních center 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                     

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví 
- a ostatní stavby a zařízení, nesouvisející s hlavním využitím 

Požadavky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny 

 
tab. č. 6 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA   OV 

Hlavní využití:  
- stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury  

Přípustné využití: 
- stavby tělovýchovných a sportovních zařízení  
- stavby občanského vybavení komerčního typu 
- služební byty    
- stavby garáží pro potřeby daného zařízení 
- stavby a zařízení veřejných prostranství včetně drobné architektury a mobiliáře   
- stavby místních a účelových komunikací, chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek 
- stavby parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

Nepřípustné využití: 
- stavby pro bydlení   
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- stavby pro průmyslovou výrobu, skladování, drobnou a řemeslnou výrobu                                           

a pro zemědělství 
- stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů s výjimkou                            



 25 

 
 

fotovoltaických panelů instalovaných na budovách  
- a ostatní stavby a zařízení, které by mohly narušit hlavní využití 

Požadavky prostorového uspořádání  a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina nové výstavby, přístaveb a nástaveb ve stabilizovaných plochách 

nesmí překročit výškovou hladinu stávající zástavby v dané ploše, u  plochých střech se 
připouští nástavby podkroví 

- max. výšková hladina v zastavitelné ploše Z13 1 NP a podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – pro stabilizované plochy není stanoven,                                   

pro zastavitelnou plochu Z13 max. 0,50  

 
tab. č. 7 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ  OM 

Hlavní využití:  
- stavby občanského vybavení komerčního typu 

Přípustné využití: 
- stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury   
- služební byty    
- stavby garáží pro potřeby daného zařízení 
- stavby a zařízení veřejných prostranství – zálivy hromadné dopravy, zastávky, veřejná 

zeleň včetně mobiliáře, apod.  
- stavby místních a účelových komunikací, chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek 
- stavby parkovacích a manipulačních ploch 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

Nepřípustné využití: 
- stavby pro bydlení   
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- stavby pro průmyslovou výrobu, skladování, drobnou a řemeslnou výrobu                                                

a pro zemědělství 
- stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů s výjimkou                            

fotovoltaických panelů instalovaných na budovách 
- a ostatní stavby a zařízení, které by mohly narušit hlavní využití 

Požadavky prostorového uspořádání  a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina nové výstavby, přístaveb a nástaveb nesmí překročit výškovou                    

hladinu stávající zástavby v dané ploše, připouští se nástavby podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – není stanoven  

 
tab. č. 8 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ  ZAŘÍZENÍ  OS    

Hlavní využití:  
-    stavby tělovýchovných a sportovních zařízení 

Přípustné využití: 
- stavby pro stravování 
- stavby pro ubytování 
- stavby a zařízení veřejných prostranství včetně drobné architektury a mobiliáře   
- stavby místních a účelových komunikací, chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek 
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- stavby parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

Nepřípustné využití: 
- stavby pro bydlení   
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- stavby pro průmyslovou výrobu, skladování, drobnou a řemeslnou výrobu                                            

a pro zemědělství 
- stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů s výjimkou                            

fotovoltaických panelů instalovaných na budovách  
- a ostatní stavby a zařízení, které by mohly narušit hlavní využití 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina nové výstavby, přístaveb a nástaveb 1 NP a podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – není stanoven   

 
tab. č. 9 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – HŘBITOVY   OH 

Hlavní využití:  
- stavby a zařízení související s provozem hřbitovů 

Přípustné využití: 
- stavby a zařízení veřejných prostranství včetně drobné architektury a mobiliáře   
- stavby místních a účelových komunikací, chodníků a stezek pro pěší 
- stavby parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby sítí technické infrastruktury včetně přípojek 

Nepřípustné využití:  
- jakékoliv stavby a zařízení, nesouvisející s hlavním využitím     

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny   

 
tab. č. 10 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM   OX 

Hlavní využití:  
- stavba rozhledny 

Přípustné využití: 
- stavby přístřešků pro turisty, ekologických a informačních center, veřejných hygienických 

zařízení 
- stavby účelových komunikací, chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

Nepřípustné využití: 
- stavby pro bydlení 
- stavby pro rodinnou rekreaci 
- stavby pro průmyslovou výrobu, skladování, drobnou a řemeslnou výrobu                                             

a pro zemědělství 
- a ostatní stavby a zařízení, nesouvisející s hlavním využitím 
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Požadavky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina 15 m od úrovně rostlého terénu 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – není stanoven 

 
tab. č. 11 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ  SV  

Hlavní využití: 
- stavby pro bydlení 

Přípustné využití:  
- stavby rodinných domů 
- stavby bytových domů 
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury 
- stavby občanského vybavení komerčního typu 
- stavby tělovýchovných a sportovních zařízení 
- stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu, sběrné dvory 
- stavby malých vodních elektráren 
- stavby pro zajištění chodu drobného domácího hospodářství (drobné chovatelství,                      

pěstební a skladovací činnost) 
- stavby pro chov zvířat pro sportovní a rekreační účely 
- stavby a zařízení veřejných prostranství včetně drobné architektury a mobiliáře   
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek 
- stavby parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby garáží a přístřešků pro odstavení vozidel   
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 
- stavby malých vodních nádrží do max. rozlohy 2000 m2 
- protipovodňová opatření 

Podmíněně přípustné využití: 
- realizace staveb pro bydlení podél silnic III/37010 a III/44631 je přípustná pouze                            

při prokázání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních                
i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech 

Nepřípustné využití: 
- stavby pro průmyslovou výrobu – lehký a těžký průmysl 
- stavby, zařízení a manipulační plochy pro skladování a zpracování dřevní hmoty  
- stavby pro zemědělství 
- stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů s výjimkou                          

fotovoltaických panelů instalovaných na budovách  
- a ostatní stavby a zařízení, které by mohly narušit hlavní využití 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina nových staveb pro bydlení, staveb rodinné rekreace a staveb                     

pro drobnou a řemeslnou výrobu 1 NP a podkroví, u stávajících staveb vyšších než 1 NP                 
a podkroví nesmí výšková hladina případných přístaveb překročit výškovou hladinu                         
stávající stavby 

- max. výšková hladina nových staveb občanského vybavení 2 NP a podkroví 
- nově realizované stavby pro bydlení, stavby občanského vybavení a stavby pro rodinnou 

rekreaci v k.ú. Bedřichov u Oskavy, v k.ú. Třemešek a v severní části k.ú. Oskava (severně 
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od křižovatky silnic III/37010 a III/44633) musí respektovat charakter původní rozvolněné 
zástavby a základní znaky jesenického domu: 
- stavby jednopodlažní, se sedlovou střechou 
- střecha rovnoramenná, se sklonem od 35 do 45 stupňů 
- půdorys ve tvaru výrazného obdélníku s poměrem stran 2 : 1 a větší, hřeben střechy 

v podélné ose půdorysu  
- koeficient zastavění pozemku (KZP): 

- pro zastavitelné plochy Z4, Z12 a Z16 a pro stabilizované plochy v k.ú. Třemešek – 0,20 
- pro ostatní zastavitelné a stabilizované plochy – 0,40 

 
tab. č. 12 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ   DS  

Hlavní využití:  
- stavby silnic a s nimi souvisejících zařízení silniční dopravy 

Přípustné využití:  
- stavby místních a účelových komunikací 
- stavby parkovacích a manipulačních ploch  
- zálivy, zastávky a točny hromadné dopravy  
- stavby garáží 
- stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 
- stavby a zařízení veřejných prostranství včetně drobné architektury a mobiliáře 

Nepřípustné využití:  
- stavby a zařízení, které by mohly narušit hlavní využití    

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny    

 
tab. č. 13 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ   TI 

Hlavní využití:  
-    stavby a zařízení technické infrastruktury 

Přípustné využití:  
- stavby místních a účelových komunikací, manipulačních ploch a chodníků                 
- stavby sítí technické infrastruktury včetně přípojek 
- stavby malých vodních elektráren 

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

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny 
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tab. č. 14 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – PLOCHY PRO STAVBY A ZAŘÍZENÍ                                             
PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY   TO 

Hlavní využití:  
-    stavby a zařízení pro nakládání s odpady 

Přípustné využití:  
- stavby sběrných dvorů 
- stavby kompostáren 
- stavby technických dvorů 
- stavby parkovacích a manipulačních ploch 
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků                 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

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

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny 

 
tab. č. 15 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL  VL 

Hlavní využití: 
- stavby a zařízení lehkého průmyslu a skladování  

Přípustné využití:  
- stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu 
- stavby, zařízení a manipulační plochy pro skladování a zpracování dřevní hmoty  
- stavby pro ochranu obyvatelstva  
- služební byty  
- stavby občanského vybavení komerčního typu 
- stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury souvisejícího s hlavním využitím           

plochy, např. zdravotní střediska pro zaměstnance, školská zařízení pro obory související 
s hlavním využitím, školská zařízení pro předškolní výchovu pro děti zaměstnanců,                  
muzea a expozice, apod.  

- stavby garáží  
- stavby pro sběr a zpracování druhotných surovin  
- skládky posypového materiálu 
- stavby čerpacích stanic pohonných hmot a myček  
- bioplynové stanice 
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek 
- stavby odstavných, parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

Nepřípustné využití: 
- stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy   
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- stavby pro těžký průmysl 
- stavby pro zemědělství 
- stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů s výjimkou                            
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fotovoltaických panelů instalovaných na budovách  
- a ostatní stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina nových staveb, přístaveb a nástaveb ve stabilizovaných plochách  

nesmí překročit výškovou hladinu stávajících staveb v dané ploše, v zastavitelné ploše Z43 
nesmí překročit výškovou hladinu stávajících staveb v sousední stabilizované ploše 

- koeficient zastavění pozemku (KZP) – není stanoven  

 
tab. č. 16 

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA  VZ  

Hlavní využití: 
-    stavby a zařízení zemědělské výroby a lesního hospodářství 

Přípustné využití:  
- stavby pro zemědělství 
- stavby pro lesnictví 
- stavby pro zpracování a prodej produktů zemědělské výroby 
- stavby, zařízení a manipulační plochy pro skladování a zpracování dřevní hmoty  
- stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu 
- stavby pro skladování  
- zařízení a plochy na zpracování biologického odpadu (kompostárny) a biomasy (silážní 

jámy, sušičky apod.) 
- skleníkové areály, zahradnictví 
- služební byty 
- bioplynové stanice 
- stavby pro občanské vybavení komerčního typu 
- stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury souvisejícího s hlavním využitím       

plochy, např. zdravotní střediska pro zaměstnance, školská zařízení pro obory související 
s hlavním využitím, školská zařízení pro předškolní výchovu pro děti zaměstnanců,                    
muzea a expozice, apod.  

- stavby pro agroturistiku  
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek 
- stavby odstavných, parkovacích a manipulačních ploch  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

Nepřípustné využití: 
- stavby pro bydlení – rodinné domy, bytové domy   
- stavby pro rodinnou rekreaci  
- stavby pro těžký průmysl 
- stavby a zařízení pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů s výjimkou                            

fotovoltaických panelů instalovaných na budovách  
- a ostatní stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina nových staveb, přístaveb a nástaveb ve stabilizovaných plochách 

nesmí překročit výškovou hladinu stávajících staveb v dané ploše 
- max. výšková hladina v zastavitelných plochách Z5 a Z6 12 m od úrovně rostlého terénu 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – není stanoven  
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tab. č. 17 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ   PV  

Hlavní využití:  
-    veřejná prostranství – místní komunikace, pěší prostranství, náměstí, návsi apod.  

Přípustné využití: 
- přístřešky pro hromadnou dopravu, zálivy hromadné dopravy    
- drobné stavby pro účely kulturní, církevní, prodejní a stravovací, informační zařízení,                  

veřejná hygienická zařízení  
- prvky drobné architektury a mobiliáře 
- informační zařízení, veřejná hygienická zařízení 
- veřejně přístupná zeleň 
- stavby místních a účelových komunikací, stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek 
- stavby parkovacích a manipulačních ploch 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

Nepřípustné využití:  
- stavby a zařízení, které by mohly narušit hlavní využití    

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny   

 
tab. č. 18 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ   ZV  

Hlavní využití:  
-    veřejně přístupná zeleň 

Přípustné využití: 
- drobné stavby pro účely kulturní, církevní, prodejní a stravovací, informační zařízení,                  

veřejná hygienická zařízení  
- prvky drobné architektury a mobiliáře 
- stavby dětských hřišť  
- stavby chodníků, stezek pro pěší a cyklostezek 
- stavby parkovacích ploch 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury 

Nepřípustné využití:  
- stavby a zařízení, které by mohly narušit hlavní využití    

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- max. výšková hladina zástavby 1 NP a podkroví 
- koeficient zastavění pozemku (KZP) – max. 0,10    

 
tab. č. 19 

PLOCHY ZELENĚ – PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU   ZP    

Hlavní využití:  
- zeleň přírodního charakteru v zastavěném území 

Přípustné využití: 
- stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof                                

a pro odstraňování jejich důsledků, protipovodňová opatření   
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- stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích, stavby suchých nádrží (poldrů), stavby 
náhonů, přeložky vodních toků 

- stavby místních a účelových komunikací, chodníků, pěších stezek a cyklostezek 
- stavby a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

Nepřípustné využití:  
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím  
- stavby oplocení 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny    

 
tab. č. 20 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ  W   

Hlavní využití:  
- vodní nádrže a toky   

Přípustné využití: 
- protipovodňová opatření 
- revitalizace vodních toků pro zajištění protipovodňové ochrany 
- technické vodohospodářské stavby (jezy, hráze, rybí přechody, apod.)  
- úpravy pro zlepšení retenční schopnosti krajiny 
- stavby související nebo nezbytné dopravní a technické infrastruktury včetně přípojek 
- stavby malých vodních elektráren 
- odstraňování následků nevhodných technických úprav na vodních tocích 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                       

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- realizace ÚSES 

Nepřípustné využití:  
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví 
- stavby přístřešků pro turisty, ekologických a informačních center a hygienických zařízení 
- stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím   

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny    

 
tab. č. 21 

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ  NZ 

Hlavní využití:  
- zemědělská rostlinná výroba, pastevní chov hospodářských zvířat  

Přípustné využití: 
- stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu sezónního charakteru (seníky, přístřešky                        

pro pastevní chov, apod.)   
- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky)   
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu, pro stabilizaci              

a intenzifikaci zemědělské produkce (odvodnění, závlahy) 
- stavby společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav (účelové                

komunikace, vodohospodářská zařízení, protierozní opatření, realizace ÚSES) 
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- změny kultur na přirozené a přírodě blízké  i pozměněné dřevinné porosty, zalesnění                 
pozemků, výsadby dřevin 

- stavby malých vodních nádrží do max. rozlohy 2000 m2,  stavby suchých nádrží (poldrů) 
- turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, lyžařské běžecké trasy 
- stavby přístřešků pro turisty  
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                           

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, stavby protipovodňových opatření   
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- stavby místních a účelových komunikací 
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

Nepřípustné využití: 
- stavby ekologických a informačních center a hygienických zařízení 
- stavby oplocení s výjimkou oplocení pastevních ploch 
- a jakékoliv jiné stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny 

 
tab. č. 22 

PLOCHY LESNÍ  NL 

Hlavní využití:  
-    pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Přípustné využití: 
- stavby a zařízení pro lesnictví – mimo plochy ÚSES 
- stavby sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo provozování myslivosti – mimo 

plochy ÚSES 
- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky) 
- turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, lyžařské běžecké trasy 
- stavby přístřešků pro turisty  
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                          

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků   
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- stavby účelových komunikací  
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury, jejichž umístění  nebo trasování                        

mimo plochy lesní by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné, a to včetně přípojek 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží  

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství 
- stavby ekologických a informačních center a hygienických zařízení 
- stavby oplocení s výjimkou oplocení lesních školek 
- a jakékoliv jiné stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny    
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tab. č. 23 

PLOCHY PŘÍRODNÍ  NP 

Hlavní využití:  
- ochrana a zajištění přírodních hodnot území a ekologické stability krajiny 

Přípustné využití: 
- na zemědělské půdě mimoprodukční funkce (zalesnění, zatravnění) 
- na lesní půdě mimoprodukční funkce s preferováním podrostního hospodaření                              

a původních druhů dřevin  
- stavby pěších, cyklistických a účelových komunikací s povrchovou úpravou blízkou                         

přírodě 
- stavby sítí technické infrastruktury, jejichž umístění nebo trasování mimo plochy přírodní 

by bylo neřešitelné nebo ekonomicky nereálné, a to včetně přípojek 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                       

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků   
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví 
- stavby přístřešků pro turisty, ekologických a informačních center a hygienických zařízení 
- stavby pro reklamu 
- stožáry mobilních operátorů 
- stavby oplocení   
- změny kultur pozemků s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm 

ekologické stability 
- zvyšování rozsahu zpevněných nebo zastavěných ploch s výjimkou pozemků stávajících 

staveb a zařízení 
- a jakékoliv jiné stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
-     nejsou stanoveny 

 
tab. č. 24 

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ NS   

Hlavní využití:  
- krajinná zeleň – remízky, břehové porosty, vzrostlá zeleň na nelesní půdě 

Přípustné využití: 
- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže, kapličky) 
- stavby společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav (vodohospodářská 

zařízení, protierozní opatření, realizace ÚSES) 
- změny kultur na přirozené a přírodě blízké  i pozměněné dřevinné porosty, zalesnění                 

pozemků, výsadby dřevin 
- stavby a úpravy na vodních tocích, stavby vodních nádrží  
- turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, lyžařské běžecké trasy 
- stavby přístřešků pro turisty   
- stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                          

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, protipovodňová opatření   
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- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
- stavby místních a účelových komunikací 
- stavby a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek 

Nepřípustné využití:  
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví 
- stavby oplocení  
- stavby ekologických a informačních center a hygienických zařízení 
- a jakékoliv jiné stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- nejsou stanoveny    

 

 

G.  VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH                      
PRO  ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  

1. Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury se nevymezují. 

2. Jako veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury se vymezuje: 
VT1 stavba obecní čistírny odpadních vod. 

3. Jako veřejně prospěšné opatření se vymezuje opatření ke snížení ohrožení území povod-
němi a pro zvýšení retenčních schopností krajiny: 
VK1 vybudování suchého poldru v k.ú. Mostkov. 

4. Jako veřejně prospěšná opatření se stanovují opatření k zajištění funkce územního sys-
tému ekologické stability: 
VU1     opatření k zajištění funkce chybějící části lokálního biokoridoru LK98  
VU2     opatření k zajištění funkce chybějící části lokálního biokoridoru LK100   
VU3     opatření k zajištění funkce chybějících částí regionálního biokoridoru RK44   
VU4     opatření k zajištění funkce chybějící části lokálního biocentra LC45   
VU5     opatření k zajištění funkce chybějící části regionálního biokoridoru RK50   
VU6     opatření k zajištění funkce chybějící části lokálního biocentra LC75   
VU7     opatření k zajištění funkce chybějící části regionálního biokoridoru RK7.   

 

 

H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ 
LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO  

1.  Předkupní právo lze uplatnit pro následující veřejná prostranství: 

Ozna-
čení 

Plocha 
č. 

Název Katastrální                 
území 

Dotčené pozemky 
par. č. 

Ve prospěch 

PP3 Z3 Veřejné prostranství –                        
veřejná zeleň                        

Bedřichov – Sever  

Bedřichov                         
u Oskavy 

322, 1098, 1099, 
1100, 1101, 1102, 
1103, 1104 

Obec Oskava 
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PP4 Z7 Veřejné prostranství –                        
veřejná zeleň                                                      

Bedřichov – Pod Hřbitovem 

Bedřichov                            
u Oskavy 

58, 200, 201 Obec Oskava 

PP5 Z8 Veřejné prostranství –                        
veřejná zeleň Rýžovna 

Bedřichov                          
u Oskavy 

89, 1117 Obec Oskava 

PP6 Z9 Veřejné prostranství –                        
veřejná zeleň                        

Bedřichov – Na Rozcestí I. 

Bedřichov                         
u Oskavy 

18/1, 19, 20/1, 1070 Obec Oskava 

PP7 Z10 Veřejné prostranství –                        
veřejná zeleň                        

Bedřichov – Na Rozcestí II. 

Bedřichov                                     
u Oskavy 

824 Obec Oskava 

PP8 Z11 Veřejné prostranství –                        
veřejná zeleň                        

Třemešek – Točna  

Třemešek 203/1 Obec Oskava 

PP9 Z14 Veřejné prostranství –                        
veřejná zeleň                        

Třemešek –  Pod Skalkou  

Třemešek 137/1, 137/2, 138, 
1500 

Obec Oskava 

PP10 Z18 Veřejné prostranství –                        
veřejná zeleň                        

Třemešek – Jih I.  

Třemešek 70, 73 Obec Oskava 

PP11 Z19 Veřejné prostranství –                        
veřejná zeleň                        

Třemešek – Jih II.  

Třemešek 66 Obec Oskava 

PP12 Z22 Veřejné prostranství –                        
veřejná zeleň                        

Oskava – Sever  

Oskava 152, 153, 154 Obec Oskava 

PP13 Z28 Veřejné prostranství –                        
veřejná zeleň                        

Oskava – Pod Malinovým 
vrchem I. 

Oskava 418/1, 418/3, 
438/1, 436/1, 440  

Obec Oskava 

PP14 Z29 Veřejné prostranství –                        
veřejná zeleň                        

Oskava – Pod Malinovým 
vrchem II. 

Oskava 419 Obec Oskava 

PP15 Z30 Veřejné prostranství –                        
veřejná zeleň                        

Oskava – Pod Malinovým 
vrchem III. 

Oskava 420 Obec Oskava 

PP16 Z33 Veřejné prostranství –                        
veřejná zeleň                        

Mostkov – U Rybníka I. 

Mostkov 472 Obec Oskava 

PP17 Z34 Veřejné prostranství –                        
veřejná zeleň                                        

Mostkov – U Rybníka II. 

Mostkov 459/2 Obec Oskava 

PP18 Z35 Veřejné prostranství –                        
veřejná zeleň                        

Mostkov – U Rybníka III. 

Mostkov 521/15, 521/35, 
543/2 

Obec Oskava 

PP19 Z38 Veřejné prostranství –                        
veřejná zeleň                        

Mostkov – Sever  

Mostkov 109/2, 110, 712/15, 
712/41, 811 

Obec Oskava 
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PP20 Z44 Veřejné prostranství –
Mostkov – Záhumenní  

Mostkov 618/1, 618/3, 
618/4, 618/5, 
618/10, 636/30, 
636/31, 636/36, 
652/11, 652/14,  
652/15, 652/23, 
652/24, 775/2, 777, 
787 

Obec Oskava 

 

 

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

1. Kompenzační opatření se nestanovují. 
 

 

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI  

I.A  Textová část územního plánu Oskava obsahuje 37 stran. 

I.B  Grafická část územního plánu Oskava obsahuje tyto výkresy:  
  1. Výkres základního členění území              
  2. Hlavní výkres                 
  3. Výkres koncepce dopravní infrastruktury                
  4. Výkres koncepce technické infrastruktury               
  5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   
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A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OSKAVA 
 

 Pořízení územního plánu 

     Ve vazbě na nový stavební zákon a v souvislosti s novými požadavky na rozvoj území roz-
hodlo Zastupitelstvo obce Oskava o pořízení nového územního plánu dle ust. § 6 odst. 5 
písm. a) ve spojení ust. § 44 písm. a) a § 45 odst. 1) zákona 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavebního zákona). Pořízení 
Územního plánu Oskava schválilo Zastupitelstvo obce Oskava na svém zasedání dne 
31. 8. 2017 bodem 14 a 15 usnesení z 18. zasedání. Následně obec Oskava požádala Městský 
úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic o pořízení Územ-
ního plánu Oskava. Určeným členem zastupitelstva obce Oskava pro spolupráci s pořizovate-
lem byl dne 31.08.2017 bodem 17 usnesení z 18. zasedání pověřen starosta obce pan 
Ing. Stanislav Hýbner. 
 

 Zadání územního plánu 

Návrh zadání územního plánu byl pořizovatelem, Městským úřadem Šumperk, odborem 
strategického rozvoje, územního plánování a investic, zpracován v souladu s ust. § 47 sta-
vební zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem. V souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) 
a ust. § 47 stavebního zákona zahájil pořizovatel projednání návrhu zadání Územního plánu 
Oskava. Pořizovatel zaslal dopisem ze dne 31. 7. 2018 návrh zadání územního plánu jednotli-
vě dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím a zajistil zveřejnění návrhu za-
dání územního plánu veřejnou vyhláškou na úřední desce obce Jakubovice a Městském úřa-
du Šumperk v období od 31. 7. 2018 do 2. 8. 2018 a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí 
po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání na obci a u pořizovatele. V uvede-
né lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky. Pořizovatel zaslal návrh zadání územního plánu 
též obci, pro kterou územní plán pořizuje. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohly do-
tčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů; ve stejné lhůtě mohly uplatnit u pořizovatele 
své podněty i sousední obce. V rámci projednávání zadání neuplatnil dotčený orgán požada-
vek na zpracování vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí a vyloučil význam-
ný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblasti (koordinované stanovisko Krajského 
úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 10. 9. 2018 
pod č.j. KUOK 93327/2018). Na základě uplatněných požadavků a podnětů pořizovatel 
ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání a spolu se zprávou o projednání 
předložil ke schválení Zastupitelstvu obce Oskava. Zadání územního plánu schválilo Zastupi-
telstvo obce Oskava dne 05. 9. 2019 bodem č. 9 z usnesení 5. zasedání. 
 

 Návrh územního plánu  

     Na základě schváleného zadání územního plánu pořizovatel zajistil pro obec zpracování 
návrhu územního plánu. Návrh územního plánu byl zpracován na základě Smlouvy o dílo 
mezi objednatelem – Obcí Oskava a zhotovitelem – Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o.; 
zodpovědným projektantem je Ing. arch. Helena Salvetová. 
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 Společné jednání o návrhu územního plánu  

      V souladu s ustanovením § 50 stavebního zákona pořizovatel oznámil dopisem ze dne 
31. 8. 2020 místo a dobu společného jednání jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřa-
du, obci, pro kterou je územní plán pořizován a sousedním obcím. Společné jednání s dotče-
nými orgány a sousedními obcemi se uskutečnilo dne 7. 10. 2020 na Městském úřadě Šum-
perk. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění svých stanovisek do 30 dnů ode dne společ-
ného jednání. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky. Návrh územního 
plánu byl vystaven k nahlédnutí v době od 3. 9. 2020 do 5. 10. 2020 na Městském úřadě 
Šumperk, odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic a rovněž na Obecním 
úřadě Oskava. Po uvedenou dobu byl návrh také vystaven na internetové adrese 
https://www.sumperk.cz/cs/mapy/uzemni-plany-obci.html 
 

 Posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem 

a) Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení územního 
plánování, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

(Stanovisko k návrhu územního plánu Oskava; ze dne 6.04.2021; č.j. KUOK 35056/2021) 

     Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, podle ustanovení 
§ 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon), ve znění pozdějších úprav (dále jen „stavební zákon“), souhlasí s návrhem Územního 
plánu Oskava z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vzta-
hy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vyda-
nou krajem. 

Řešení: Na vědomí, bez úprav 

Odůvodnění  

     Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen „Odbor SR 
KÚOK“), obdržel dne 16. 3. 2021 žádost o posouzení návrhu a vydání stanoviska k návrhu 
Územního plánu Oskava (dále jen „ÚP Oskava“) dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. Odbor SR 
KÚOK konstatuje, že vycházel z podkladů podle ustanovení § 50 odst. 2 a odst. 7 stavebního 
zákona v rozsahu dle příloh k žádosti o stanovisko, evidované v systému SSL pod čj. KUOK 
31337/2021 ze dne 16. 3. 2021. Návrh ÚP Oskava pro společné jednání o návrhu byl zveřej-
něn na www.sumperk.cz. Společné jednání o návrhu ÚP Oskava se uskutečnilo dne 
7. 10. 2020 na Městském úřadě v Šumperku. 

     Předložený návrh ÚP Oskava byl upraven v lednu 2021. Vymezuje plochy s rozdílným způ-
sobem využití, stanoví podmínky pro využití území a pro ochranu veřejných zájmů. Vymezuje 
zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby a systém sídelní zeleně (urbanistická 
koncepce); plochy územních rezerv ani plochy asanací nenavrhuje. Stanoví způsob využití 
ploch, koncepci veřejné infrastruktury a koncepci uspořádání krajiny; plochy a koridory 
pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. Součástí návrhu není vyhodno-
cení vlivů navrženého řešení na udržitelný rozvoj území; schválené zadání nepožadovalo vy-
hodnocení ve smyslu ust. § 19 odst. 2 stavebního zákona. 

     Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, na základě posouzení 
předložených materiálů ve smyslu ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona konstatuje, že 
předložený návrh ÚP Oskava:  

https://www.sumperk.cz/cs/mapy/uzemni-plany-obci.html
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 respektuje vazby na území sousedních obcí z hlediska zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vztahy;  

 je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění pozdějších ak-
tualizací (dále jen „ZÚR OK“);  

 neobsahuje záležitost nadmístního významu, která není řešena v ZÚR OK;  

 je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5. 
 

 Řízení o územním plánu  

a) Veřejné projednání návrhu územního plánu 

     Veřejné projednání návrhu Územního plánu Oskava bylo dle § 52 stavebního zákona 
oznámeno veřejnou vyhláškou všem dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním 
obcím, obci Oskava a veřejnosti. Vyhláška byla vyvěšena od  13. 5. 2021 do 28. 5. 2021 
na úřední desce Městského úřadu Šumperk a na Obecním úřadě Oskava. Návrh byl vysta-
ven od 13. 5. 2021 do 14. 6. 2021 k nahlédnutí na Obecním úřadě Oskava a na Městském 
úřadě Šumperk, Odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic. Po uvede-
nou dobu byl návrh také vystaven v elektronické podobě na internetové adrese 
https://www.sumperk.cz/cs/mapy/uzemni-plany-obci.html. 

      Ve lhůtě 7 dní po veřejném projednání mohl každý uplatnit připomínky a dotčené oso-
by námitky.  

     Veřejné projednání se konalo dne 16. 6. 2021 v zasedací místnosti obecního úřadu 
v Oskavě. Jednání se zúčastnil pořizovatel z odboru strategického rozvoje, územního plá-
nování a investic Městského úřadu Šumperk, určený zastupitel, projektant územního plá-
nu a veřejnost. Pořizovatel před veřejným projednáním obdržel připomínky i souhlasná 
stanoviska k návrhu územního plánu. Kompletní rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení 
stanovisek a připomínek je provedeno v příslušných kapitolách odůvodnění návrhu územ-
ního plánu. S výše uvedenými stanovisky a připomínkami pořizovatel v rámci veřejného 
projednání, seznámil všechny zúčastněné. Ve smyslu § 22 odst. 4 stavebního zákona, byl 
proveden výklad upraveného a posouzeného návrhu územního plánu. Po provedení vý-
kladu pořizovatel všechny zúčastněné upozornil, že nejpozději do 7 dnů ode dne veřejné-
ho projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotče-
ných návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, ve kterých musí 
uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitosti dokladující dotčená práva a vymezit 
území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní 
ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Poté pořizova-
tel seznámil všechny zúčastněné s opatřením obecné povahy o vydání Územního plánu 
Oskava a s dalším postupem, který bude následovat podle §§ 53 a 54 stavebního zákona. 

     Ve stanovené lhůtě po veřejném projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným za-
stupitelem v souladu § 53 odst. 1 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednání. Bylo 
zpracováno rozhodnutí o uplatněných námitkách a vyhodnocení připomínek a stanovisek. 
Seznam uplatněných stanovisek, připomínek a námitek, jejich vyhodnocení a zdůvodnění 
je uvedeno v kap. I.4. Vyhodnocení souladu Územního plánu Oskava s požadavky zvlášt-
ních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, po-
případě s výsledkem řešení rozporů, kap. M. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
a kap. N. Vyhodnocení připomínek.  

https://www.sumperk.cz/cs/mapy/uzemni-plany-obci.html
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b) Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu 

     Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Oskava bylo dle § 52 stavební-
ho zákona oznámeno veřejnou vyhláškou všem dotčeným orgánům, krajskému úřadu, 
sousedním obcím, obci Oskava a veřejnosti. Vyhláška byla vyvěšena od 7. 2. 2022 
do 22. 2. 2022 na úřední desce Městského úřadu Šumperk a na Obecním úřadě Oskava. 
Návrh byl vystaven od 7. 2. 2022 do 8. 3. 2022 k nahlédnutí na Obecním úřadě Oskava 
a na Městském úřadě Šumperk, Odboru strategického rozvoje, územního plánování a in-
vestic. Po uvedenou dobu byl návrh také vystaven v elektronické podobě na internetové 
adrese https://www.sumperk.cz/cs/mapy/uzemni-plany-obci.html. 

     Ve lhůtě 7 dní po opakovaném veřejném projednání mohl každý uplatnit připomínky 
a dotčené osoby námitky.  

     Opakované veřejné projednání se konalo dne 9. 3. 2022 v zasedací místnosti obecního 
úřadu ve Oskavě. 

     Jednání se zúčastnil pořizovatel z odboru strategického rozvoje, územního plánování 
a investic Městského úřadu Šumperk, určený zastupitel, projektant územního plánu a ve-
řejnost. Pořizovatel před veřejným projednáním obdržel připomínky i souhlasná stanovis-
ka k návrhu územního plánu.  Kompletní rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení stanovisek 
a připomínek je provedeno v příslušných kapitolách odůvodnění návrhu územního plánu. 
S výše uvedenými stanovisky a připomínkami pořizovatel v rámci veřejného projednání 
seznámil všechny zúčastněné. Ve smyslu § 22 odst. 4 stavebního zákona byl proveden vý-
klad upraveného a posouzeného návrhu územního plánu. Po provedení výkladu pořizova-
tel všechny zúčastněné upozornil, že nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejné-
ho projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotče-
ných návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, ve kterých musí 
uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitosti dokladující dotčená práva a vymezit 
území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní 
ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny. 
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Poté pořizova-
tel seznámil všechny zúčastněné s opatřením obecné povahy o vydání Územního plánu 
Oskava a s dalším postupem, který bude následovat podle §§ 53 a 54 stavebního zákona. 

     Námitky ani připomínky po opakovaném veřejném projednání k návrhu Územního plá-
nu Oskava nebyly podány. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektan-
tem zajistili zpracování vyhodnocení došlých stanovisek dotčených orgánů státní správy 
k návrhu Územního plánu Oskava.  

     Územní plán byl pořizovatelem přezkoumán v souladu s ustanovením § 53 odst. 5) 
písm. a) stavebního zákona. Územní plán je zpracován v souladu s požadavky stavebního 
zákona, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění (§ 53 odst. 
4) písm. c) stavebního zákona). 
 

 

 

 

 

 

https://www.sumperk.cz/cs/mapy/uzemni-plany-obci.html
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B.  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 
  

Obec Oskava leží v severní části Olomouckého kraje, na východním okraji okresu Šum-
perk; východní hranici obce tvoří hranice mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. 
Na území Olomouckého kraje obec sousedí s obcemi Sobotín (k.ú. Rudoltice), Hraběšice (k.ú. 
Hraběšice), Nový Malín (k.ú. Nový Malín a k.ú. Mladoňov), Libina (k.ú. Horní Libina a k.ú. 
Dolní Libina) a Šumvald (k.ú. Břevenec), na území Moravskoslezského kraje s obcemi Horní 
Město (k.ú. Dobřečov) a Tvrdkov (k.ú. Tvrdkov a k.ú. Mirotínek). 

     Základní dopravní kostru řešeného území (komunikační systém vyššího dopravního vý-
znamu) představuje v řešeném území silnice I/11 (okr. křiž. Vrčení – Chlumec nad Cidlinou – 
Nové Město – Hradec Králové – Čestlice – Vamberk – Žamberk – Červená Voda – Štíty – Blu-
dov – Šumperk – Rapotín – Rýmařov – Bruntál – Opava – Ostrava – Havířov – Český Těšín – 
Třinec-Nebory – Jablunkov – Slovensko) a silnice III/37010 (Břevenec – Oskava – Bedřichov – 
Rýmařov), III/37011 (Oskava – Mostkov), III/37012 (Bedřichov, příjezdná), III/37015 (Bedři-
chov – Dobřečov – Horní Město),  III/44630 (Libina – Václavov), III/44631 (Nový Malín – Mla-
doňov – Mostkov – Oskava), III/44633 (Mladoňov – Třemešek – Oskava). 

Silnice I/11 je z hlediska širších dopravních vazeb nejvýznamnější komunikací vedenou ře-
šeným územím. Tento tah zajišťuje celorepublikové vazby, avšak obec na něj není přímo na-
pojena, neboť silnice I/11 je vedena severní částí území Oskavy pouze v krátkém úseku, a to 
mimo jakoukoliv zástavbu. Z hlediska širších dopravních vazeb je význam ostatních silničních 
komunikací lokální. Pro obec je nejvýznamnější silnice III/37010, podél které je soustředěna 
většina zástavby v Nemrlově, Oskavě a Bedřichově a která zajišťuje spojení se sousední ob-
cí Libinou a prostřednictvím silnice II/370 s Rýmařovem, a silnice III/44631, podél které je 
situována zástavba Mostkova a Václavova a která zajišťuje vazby na sousední obce Libinu 
a Nový Malín. 

Zásobování obce pitnou vodou je zajištěno z místních zdrojů, veřejný vodovod je vybudo-
ván pouze v Oskavě, Nemrlově a Mostkově, v ostatních částech obce je zásobování pitnou 
vodou zajištěno individuálně, ze studní. Splašková kanalizace je vybudována v Oskavě, Most-
kově a Nemrlově, odpadní vody jsou svedeny na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních 
vod (ČOV) v sousední obci – Libině.   

     Nadřazenou přenosovou a distribuční soustavu elektrické energie představují v řešeném 
území vedení nadřazené přenosové soustavy ZVN 400 kV V458 Krasíkov – Horní Životice 
a vedení nadřazené distribuční soustavy VVN 110 kV č. 597, propojující rozvodny 110/22 kV 
v Břidličné a v Ráječku u Zábřehu na Moravě. Na nadřazenou elektroenergetickou síť je obec 
napojena prostřednictvím distribuční sítě 22 kV, a to z rozvoden v Břidličné a Uničově.  

     Tranzitní vysokotlaké (VTL) plynovody s tlakem nad 40 barů územím Oskavy neprocházejí. 
Část řešeného území (Oskava, Nemrlov a Mostkov) je plošně plynofikována středotlakým 
rozvodem plynu. Napojení na VTL plynovod je zajištěno přes sousední Libinu, kde se nachází 
regulační stanice.  

 
Sídelní struktura širšího regionu, druh, intenzita vazeb a přirozená dělba funkcí sídel 

do značné míry předurčuje optimální využití území jednotlivých obcí a diferencovaný rozvoj 
jednotlivých funkcí.  
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Obec Oskava patří mezi plošně rozsáhlé obce, z hlediska počtu obyvatel dosahuje průměr-
né velikosti. Je stabilní součástí sídelní struktury regionu, tvoří spádový obvod města Šum-
perka, ale i dalších měst v okolí (Uničov, Rýmařov, Zábřeh), zejména vlivem pohybu za prací 
a vzděláním. Území obce tvoří šest katastrálních území – Bedřichov u Oskavy, Mostkov, Ne-
mrlov, Oskava, Třemešek a Václavov u Oskavy.  

Hlavními funkcemi řešeného území jsou funkce obytná a rekreační, částečně i obslužná 
a výrobní. Obyvatelstvo obce vykazuje značnou sociální soudržnost, projevující se 
i v kulturním životě a spolkové činnosti. Obec je při svém rozvoji limitována jednak přírodní-
mi podmínkami území (zástavba Bedřichova, Oskavy a Nemrlova je sevřena v úzkém údolí 
a obklopena lesy, které sahají až k zástavbě), jednak hospodářskými podmínkami regionu 
(podhorská zemědělská krajina).  V řešeném území se neprojevují výraznější suburbanizační 
tendence měst z okolí, projevuje se zde ale zájem o druhé (rekreační) bydlení. 
 
Základní ukazatele sídelní struktury SO ORP Šumperk a širší srovnání  
(zdroj: Český statistický úřad, Malý lexikon obcí ČR r. 2018, vlastní výpočty)  

Ukazatel Počet 
Části 
obcí Výměra 

Obyvatel 

SO ORP obcí katastrů části obcí na obec km2 1.1.2018 
na část 
obce 

na km2 

Olomouc 46 110 105 2,3 817 163 995 1 562 201 

Přerov 59 80 80 1,4 401 81 069 1 013 202 

Šternberk 22 42 36 1,6 336 24 199 672 72 

Šumperk 36 96 87 2,4 857 69 451 798 81 

Územní jednotka 
   

  
 

  Olomoucký kraj 402 778 768 1,9 5 272 633 178 824 120 

ČR 6 258 13 084 15 094 2,4 78 870 10 610 055 703 135 
 

Pro sídelní strukturu SO ORP Šumperk a okolního regionu je do značné míry determinující 
podprůměrná hustota osídlení, značný počet obcí (většinou s méně koncentrovanou zástav-
bou a malými sídly) a podprůměrné ovlivnění krajiny antropogenními vlivy (zemědělská 
a lesní krajina s podprůměrnou dynamikou dalšího rozvoje). 

     V rámci regionu se na stabilitě osídlení podepisují zejména hospodářské faktory, navazují-
cí na značnou míru nezaměstnanosti, ale i na problémy s transformací průmyslových (textil-
ních) a zemědělských podniků v regionu, zejména v devadesátých letech minulého století. 
Situace se v posledních letech zlepšila, otázkou je udržení pozitivních trendů (ohrožení 
v případě makroekonomické krize).   

Obecně je s ohledem na stav současných podkladů nutno považovat za základní problémy 
řešeného území stav hospodářského pilíře řešeného území (dlouhodobý problém) a menší 
problémy v oblasti životního prostředí (zemědělská činnost v krajině, hospodaření v lesích). 
Posílení a stabilizace hospodářského pilíře je předpokladem udržitelného rozvoje území, 
zejména z delšího hlediska (budoucích generací), přičemž posílení hospodářského pilíře je 
nezbytné hledat především v širším regionu pohybu za prací.     
 
Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

Koordinace z hlediska širších vztahů v území je v zásadě respektována; jde o návaznosti 
dopravní a technické infrastruktury a návaznosti územního systému ekologické stability. Na-
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vržená dopravní ani technická infrastruktura nemá návaznosti na území sousedních obcí, 
územní systém ekologické stability je vymezen v návaznosti na ÚSES v územních plánech  
okolních obcí, s drobnými odchylkami při zajištění návaznosti na území obcí v Moravskoslez-
ském kraji – na Starou Ves a Horní Město.  

Obec Stará Ves dosud nemá územní plán dokončen (je v současné době zcela bez územní-
ho plánu) a poslední dokumentace, která je k dispozici (návrh pro společné jednání z r. 2018) 
nerespektuje Územní studii Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje – 
Plán regionálního ÚSES MSK (LÖW & spol., s.r.o., duben 2019), na kterou vymezení ÚSES 
v územním plánu Oskavy navazuje trasou regionálního biokoridoru RK894. Další drobná od-
chylka je v návaznosti lokálního ÚSES na území obce Horní Město, kdy při vymezení ÚSES 
v územním plánu Oskavy byla zjištěna nutnost drobných korekcí na hranici obcí Oskava 
a Horní Město. Při příští změně Územního plánu Horní Město bude nutno doplnit na k.ú. 
Dobřečov návaznost na LK91 a naopak vypustit lokální biocentrum s označením Dobřečov 3, 
které nemá vazbu na území obce Oskava.  

 Grafické znázornění vazeb území obce Oskava (zejména vazby komunikací, inženýrských 
sítí a územního systému ekologické stability) na bezprostřední okolí je obsahem výkresu č. 7. 
Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 50 000. Výkres je zpracován formou výřezu 
z Koordinačního výkresu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění 
a Koordinačního výkresu Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktuali-
zace č. 1, s doplněním lokálního ÚSES. 

 

 
 

C.  ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OSKAVA, ÚPRAVY PO PROJEDNÁNÍ 
  

C.1. Údaje o splnění Zadání územního plánu Oskava  

Požadavky schváleného Zadání územního plánu Oskava jsou splněny takto: 

A) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce jsou vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování  dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v po-
žadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřej-
né infrastruktury. 

    Tyto požadavky jsou uvedeny v členění: 

A1) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR 2008) 
schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009 a Aktualizace č. 1 PÚR ČR schvá-
lené dne 15. dubna 2015 usnesením vlády č. 276: 

Čl. 2. Republikové priority PÚR ČR  

(poznámka: V rámci Zadání územního plánu Oskava byly převzaty všechny priority uvedené 
v PÚR ČR, které jsou relevantní pro architektonicko-urbanistické a územně technické řešení 
územního plánu; priority, které relevantní nejsou, následující text neuvádí. Jedná se o body: 
16a, 17, 23, 24a, 27, 28, 32): 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včet-
ně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výra-
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zem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako 
turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického 
a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nut-
ná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive ob-
novit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, 
avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní 
kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedo-
statku lidských zásahů. 

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

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

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které 
ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapo-
třebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charak-
terem oblastí.  

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschop-
nost. 

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brown-
fields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat za-
stavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavě-
ného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimali-
zace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích 
na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů 
na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohle-
dem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat 
veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména 
formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, 
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného 
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky 
pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržo-
vání ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochra-
nu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování 
rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky 
pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet 
podmínky pro využití přírodních zdrojů. 
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(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci 
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístup-
nosti a prostupnosti krajiny. 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné 
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblas-
tech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvis-
lých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nená-
ročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování pro-
stupnosti krajiny. 

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

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřej-
ného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je 
třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit  

Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet 
v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

V územním plánu podmínit výstavbu na zastavitelných plochách vybudováním veřejné in-
frastruktury.   

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných 
pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území urče-
ných k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážko-
vých vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé 
akumulaci vod.  

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsako-
vání i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat 
a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 
povodňových škod. 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vyme-
zovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo 
městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, 
občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní 
životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který 
bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem 
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na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, 
včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti 
i v budoucnosti. 

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich ne-
gativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území 
energiemi. 

Poznámka: v současné době je platná Politika územního rozvoje České republiky, ve znění 
Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, Aktualizace č. 2, 
schválené usnesením vlády ČR č. 629 ze dne 2. 9. 2019, Aktualizace č. 3, schválené usnesením 
vlády ČR č. 630 ze dne 2. 9. 2019, Aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády ČR č. 833 
ze dne 17. 8. 2020 a Aktualizace č. 4, schválené usnesením vlády ČR č. 618 ze dne 12. 7. 2021.   
Text výše uvedených bodů doznal po Aktualizaci č. 4 dílčích změn, které ale nemají na repub-
likové priority územního plánování větší dopad. 

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území v aktuálním 
znění jsou v územním plánu respektovány, podrobné splnění jednotlivých bodů je obsahem 
kap. I.1.1. Vyhodnocení souladu Územního plánu Oskava s Politikou územního rozvoje ČR, 
ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5.  

Řešené území leží mimo rozvojové oblasti, rozvojové plochy či specifické oblasti. Do území 
taktéž nezasahují koridory a plochy dopravní infrastruktury vymezené v PÚR ČR.  

Toto konstatování se nezakládá na pravdě, území obce Oskava je součástí specifické oblasti 
SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník, vymezené v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktuali-
zací č. 1, 2, 3, 4 a 5; podrobné vyhodnocení souladu s kritérii a podmínkami pro rozhodování 
o změnách v území a s úkoly pro územní plánování, stanovenými pro specifickou oblast SOB3 
Jeseníky – Králický Sněžník v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 
a 5, je obsahem kap. I.1.1. Vyhodnocení souladu Územního plánu Oskava s Politikou územní-
ho rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5.  
 
A2)  Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) 
vydaných dne 22.2.2008. 

Ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ve znění aktualizace č. 1) vyplývají pro řeše-
né území Oskava následující požadavky, které je možné považovat za zásadní:  
1) Správní území obce leží mimo hlavní rozvojové osy a oblasti stanovené, respektive vyme-
zené v ZÚR OK. 
2) Obec leží mimo hlavní dopravní koridory evropského významu uvedené v Zásadách 
územního rozvoje Olomouckého kraje.  
3) Okrajová území obce (zejména severní) jsou v rámci svého rozvoje limitovány svoji polo-
hou ve specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník.  
4) V rámci správního území obce se nachází oblast s podmíněným využitím ložisek nerost-
ných surovin.  
5) Správní území obce se nachází v rekreačním krajinné celku RKC Sovinecko.  
6) Poměrně značná část území obce (cca 61 %) se nachází v CHKO Jeseníky. 
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7) Správním území obce je veden nadregionální biokoridor označený K 91. 
8) Ve správním území obce jsou vymezena regionální biocentra RBC 434 „Rabštejn“, RBC 491 
„Stančín“ a hranice obce je v kontaktu s RBC 1986 „Šumvaldský háj“, který se nachází 
na území obce Šumvald. 
9) Správním územím obce prochází regionální biokoridory OK 21, OK 60, RK 894, RK 897.  

Při řešení územního plánu Oskava je důležité respektovat zejména článek 13 ZÚR OK, který 
zpřesňuje vymezenou specifickou oblast uvedenou v Politice územního rozvoje pod označe-
ním „SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník“, pro kterou jsou stanoveny následující podmínky: 

1) Vymezovat důsledně zdůvodněné a především přiměřené zastavitelné plochy pro bydlení 
dle § 4 a § 8 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
2) Vytvářet územně technické podmínky pro zkvalitňování dopravní a technické infrastruk-
tury dle § 9 a § 10 Vyhlášky č. 501/2006. 
3) Vytvářet předpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit zaměřených na rozvoj rekreace 
a cestovního ruchu a pro uplatňování ekologického zemědělství a tradičních řemesel. 
V rámci uplatňování těchto aktivit vymezovat vhodná rozvojová území, pro která je nutno 
stanovit pravidla pro umísťování uvedených aktivit v krajině v souladu s ochranou přírody 
a krajinného rázu. 
4) Řešit v rámci vymezování ploch především optimalizaci využívání stávajících areálů 
a zastavěných ploch, což znamená upřednostňovat identifikaci a funkční optimalizaci využí-
vání území, přitom zdůraznit opatření omezující extenzivní rozvoj zástavby ve volné krajině. 
V důsledku toho využívat především proluky v rámci stávající zástavby a pouze v omeze-
ném rozsahu lokalizovat nové zastavěné plochy, které na stávající zástavbu bezprostředně 
navazují. 

V současné době jsou platné Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané Zastupi-
telstvem Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatření 
obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 
28. 3. 2008, ve znění Aktualizace č. 1, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením 
č. UZ/19/ 44/2011 ze dne 22. 4. 2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 
28400/2011, které nabylo účinnosti dne 14. 7. 2011, Aktualizace č. 2b, vydané Zastupitel-
stvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 opatřením obecné 
povahy pod čj. KUOK 41993/2017, které nabylo účinnosti dne 19. 5. 2017, Aktualizace č. 3, 
vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/14/ 43/2019 ze dne 25. 2. 2019 
formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 24792/2019, které nabylo účinnosti dne 
19. 3. 2019, Aktualizace č. 2a, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením 
č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 
104377/2019, které nabylo účinnosti dne 15. 11. 2019 a Aktualizace č. 4, vydané Zastupitel-
stvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/7/81/2021 ze dne 13. 12. 2021 formou opatření 
obecné povahy pod čj. KUOK 123647/20021, které nabylo účinnosti dne 27. 1. 2022. Některé 
z výše uvedených bodů tak jsou v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném 
znění formulovány poněkud odlišně. Podrobné vyhodnocení souladu se Zásadami územního 
rozvoje Olomouckého kraje v platném znění je obsahem kap. I.1.2. Vyhodnocení souladu 
Územního plánu Oskava se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění. 
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Závěry vyplývající ze souladu Územního plánu Oskava s územně plánovací dokumentací vy-
danou krajem (ZÚR OK) 

Územní plán Oskava musí pro zajištění souladu územního plánu a Zásad územního rozvoje 
zajistit respektování následujících územně plánovacích skutečností:  
- Obec Oskava je součástí specifické oblasti SOB4 Jeseníky – Kralický Sněžník.  
- Správní území obce je součástí krajinného celku krajinného celku „Šumperské údolí“, kra-

jinného celku „Jesenicko-Oderské vrchy“ a krajinného celku „Jesenický masiv.“  
V rámci architektonicko urbanistického řešení je nezbytné respektovat: 
- Evropsky významnou lokalitu (EVL) Rabštejn, 
- CHKO Jeseníky, 
- CHOPAV, 
- NRBK K91, 
- RBK 894 a 897, 
- RBC 434, 
- OP vodovodního zdroje II. stupně, 
- ložisko nerostných surovin B3231200, 
- záměr vedení VVN 400 kV Horní Životice – Krasíkov (VPS E 01). 
Výše uvedené jevy jsou v územním plánu respektovány, s výjimkou záměru vedení VVN 400 
kV Horní Životice – Krasíkov (VPS E 01), které již bylo realizováno a v územním plánu je za-
kresleno jako stávající. 

V rámci ochrany kulturních hodnot území je nutno respektovat: 
k.ú. Bedřichov: 

 kostel sv. Bedřicha z roku 1869, p.p.č.149 

 kamenný kříž před kostelem sv. Bedřicha, p.p.č. 291/1 

 chalupa č.o.16, p.p.č. 147 

 chalupa č.o.13, p.p.č. 17 

 hřbitov s kamennou ohradní zdí, márnicí z roku 1884, p.p.č. 206 

 kamenný kříž na hřbitově z roku 1891, p.p.č. 206 

 kaple se zvonicí po pravé straně silnice do Vésky, p.p.č. 743/1 

 hraniční kameny v lukách místní část Véska 

 Riegerův pomník v zatáčce do Rýmařova, p.p.č.998/1 
k.ú. Mostkov: 

 kaple sv. Antonína Paduánského z roku 1868 na návsi, p.p.č. 87 

 rychta, p.p.č. 66/1 
k.ú. Nemrlov: 

 kaple se zvoničkou, p.p.č. 69 

 památník obětem I. světové války, připevněný na skále, p.p.č. 77/1 

 kamenný kříž v bývalém areálu mlýna, p.p.č. 797 
k.ú. Oskava: 

 farní kostel sv. Floriána, p.p.č. 52 

 kamenný most přes Oskavu s pilíři zakotvenými do parcel č. 796/1 a 803 

 kamenný kříž před kostelem sv. Floriána, p.p.č. 802/2 

 chalupa č.o.6 

 chalupa č.o.8 

 chalupa č.o.18 

 chalupa č.o.24 



 13 

 chalupa č.o.75 
k.ú. Třemešek: 

 chalupa z roku 1843, p.p.č.105 

 hřbitov s kamennou ohradní zdí , márnicí a vstupní branou, p.p.č. 7 

 kamenný kříž s P. Marií a sv. Janem na hřbitově, p.p.č. 7 

 kaple sv. Antonína Paduánského z roku 1868 na návsi, p.p.č. 3 

 kamenný kříž před kaplí sv. Antonína Paduánského, p.p.č. 1326/3  
k.ú. Václavov u Oskavy: 

 dřevěná zvonička, p.p.č. 429/6 

 kamenný kříž z roku 1819 vedle zvoničky, p.p.č. 429/6 

 hřbitov s ohradní zdí, márnicí a vstupní branou, p.p.č. 160/2 

 kamenný kříž z roku 1894 na hřbitově, p.p.č. 160/2 
Kulturní a historické hodnoty v území jsou respektovány, lokalizace je v některých případech 
aktualizována. 

Urbanistické hodnoty: 
Dispoziční založení jednotlivých obcí 
Okolí historických objektů 
Vodní plochy a plochy zeleně v zastavěném území obcí 
Vzájemné vazby a komunikační propojení obcí 
Všechny výše uvedené urbanistické hodnoty jsou v územním plánu respektovány. 

Archeologické hodnoty: 
Řešené území je ve svém celém rozsahu územím archeologického zájmu. (Při realizaci sta-
vební činnosti na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby 
povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky 
a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeolo-
gický výzkum). 
Archeologická lokalita Zřícenina hradu Rabštejn je evidována v Ústředním seznamu kultur-
ních památek ČR. 
Tato skutečnost je v územním plánu respektována. 
 
A3) Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených 
k řešení v ÚPD a případně  z doplňujících průzkumů a rozborů  

Pro správní území obce Oskava nevyplývají žádné další požadavky (problémy k řešení) neza-
kotvené v ZÚR OK. 
ÚAP požadují řešení nadmístních problémů, kterými jsou zejména: 
Ochrana ložiskového území (polymetalické rudy) v blízkosti zastavěného území – chráněné 
ložiskové území polymetalických rud je v územním plánu respektováno. 
Respektovat ochranná pásma vodních zdrojů – ochranná pásma vodních zdrojů jsou v územ-
ním plánu respektována. 
Prověřit území ekologických rizik, popř. navrhnout opatření k asanaci skládek v Oskavě 
a ve Václavově – bývalé skládky v Oskavě, Václavově i Třemešku již byly rekultivovány a nevy-
žadují z hlediska územního plánu žádná opatření. 
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A4) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitel-
ných ploch  

Urbanistická koncepce ÚP Oskava bude s ohledem na kontinuální vývoj sídelního útvaru za-
ložena na urbanistické koncepci dosud platného ÚP Oskava v souladu s platnou legislativou. 
Splněno, předchozí územní plán je respektován s určitými korekcemi, vyplývajícími z aktuální-
ho stavu využití území, z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel a z prověření aktuál-
ních záměrů rozvoje obce – viz také kap. F.3.1. Celková urbanistická koncepce, včetně urba-
nistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. 

Při posuzování záměrů na změny využití území (zejména plánování dopravní a technické in-
frastruktury) bude zohledněn i vliv ostatních uživatelů území. 
Záměry rozvoje dopravní a technické infrastruktury vycházejí ze záměrů obce – jde zejména 
o záměr výstavby vlastní ČOV. 

Bude komplexně vyhodnocena potřeba nových zastavitelných ploch. Zastavitelné plochy 
v kapacitách orientační výhledové velikosti obce budou řešeny tak, aby vhodně doplňovaly 
urbanizovaná území a minimalizovaly zábor a fragmentaci volné krajiny. 
Splněno; potřeba vymezení zastavitelných ploch smíšených obytných – venkovských vychází 
z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel, zastavitelné plochy veřejných prostranství 
navazují na stávající a navrženou obytnou zástavbu. Jiné zastavitelné plochy jsou vymezeny 
na základě konkrétních požadavků obce, případně fyzických a právnických osob, a to v mini-
málním rozsahu. Zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské jsou vždy vymezeny v přímé 
návaznosti na zastavěné území a respektují strukturu a charakter stávající zástavby.   

Za tím účelem se územní plán obce zaměří v rámci koncepce architektonicko-urbanistického 
řešení na následující priority: 

Urbanistická koncepce 
Stávající urbanistická koncepce bude zachována, budou respektovány dominanty jednotli-
vých částí obce a stávající charakter jednotlivých přidružených sídel – splněno, zastavitelné 
plochy vymezené územním plánem, respektují charakter a strukturu stávající zástavby i do-
minanty jednotlivých částí obce; převážnou většinu vymezených zastavitelných ploch tvoří 
plochy smíšené obytné – venkovské, se stanovenou maximální výškovou hladinou 1 NP 
a podkroví. 
Územní plán prověří zejména  

 možnost zvýšené ochrany u architektonicky a historicky cenných objektů – zvýšenou 
ochranu architektonicky a historicky cenných objektů nelze zajistit územním plánem, 
musí být předmětem následných řízení, 

 zastavěnost ploch, navržených stávajícím Územním plánem Oskava – zastavitelné 
plochy, vymezené předchozím územním plánem, byly prověřeny; v převážné většině 
nejsou dosud zastavěny a v převážné většině jsou do územního plánu převzaty, s čás-
tečnou redukcí na základě aktualizované demografické prognózy vývoje počtu obyva-
tel a s přihlédnutím k limitům využití území – viz kap. F.3.1. Celková urbanistická kon-
cepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 

 návrh nových zastavitelných ploch ve vazbě na potenciál řešeného území, jeho limity,   
stávající urbanistickou strukturu i na dostatečnou kapacitu veřejné infrastruktury – 
splněno, zastavitelné plochy jsou vymezeny na základě aktualizované demografické 
prognózy vývoje počtu obyvatel, s přihlédnutím k limitům využití území a v návaznosti 
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na urbanistickou strukturu stávající zástavby i na stávající a plánované sítě technické 
infrastruktury, 

 stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (hlavní, přípust-
né, podmíněně přípustné a nepřípustné) – splněno, viz kap. F.6. Stanovení podmínek 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, 

 funkční využití zastavěných i zastavitelných ploch v rámci řešeného území, dle potře-
by případně navrhne změnu jejich rozsahu nebo funkce – splněno, vymezení stabili-
zovaných ploch s rozdílným způsobem využití odpovídá současnému stavu využití 
území, plochy změn – zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině 
jsou vymezeny v lokalitách, kde územní plán navrhuje změnu funkčního využití území, 

 stanoví podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (např. výšková regulace zástavby, intenzita využití pozemků v plo-
chách) ve vazbě na stávající architektonické a urbanistické uspořádání obce – splně-
no, viz kap. F.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, 

 vymezení ploch přestaveb i plochy a koridorů územních rezerv podle účelnosti s cílem 
prověřit možnost budoucího využití pro stanovený účel. V případě potřeby bude sta-
noveno pořadí změn v území – etapizace – v územním plánu jsou vymezeny tři plochy 
přestavby, plochy ani koridory územních rezerv vymezeny nejsou, etapizace není sta-
novena 

 případnou ekologickou zátěž u ploch přestaveb (brownfields) – zjištění starých ekolo-
gických zátěží v plochách brownfields nelze řešit územním plánem, 

 návrh nových zastavitelných ploch i využití stávajících ve vztahu k aktivním záplavo-
vým zónám – v aktivní zóně záplavového území nejsou vymezeny žádné zastavitelné 
plochy. 

Koncepce uspořádání krajiny 
Územní plán bude respektovat: 

 prvky ÚSES regionální úrovně, závazně vymezené dle ZÚR OK – splněno, prvky ÚSES 
regionální úrovně jsou vymezeny v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouc-
kého kraje v platném znění, 

 NATURU 2000, VKP ze zákona (stromy, atd.), případné lokality výskytu zvláště chrá-
něných druhů rostlin a živočichů a botanicky a zoologicky významné lokality – splně-
no, zájmy ochrany přírodních hodnot jsou v územním plánu respektovány, 

 ochranu lesa a životního prostředí a navrhovat nejvhodnější řešení – splněno, zábor 
lesních pozemků je navržen v minimálním rozsahu, pouze 0,04 ha; rozvojové záměry, 
které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, nejsou v územním plánu obsaženy, 

 ochranu zemědělského půdního fondu a nové lokality navrhovat s ohledem na třídu 
její ochrany – splněno, zábor zemědělské půdy pro vymezené zastavitelné plochy je 
velmi malý, činí pouze 16,34 ha, převážně jde o půdy ve III. a v  V. třídě ochrany; zábor 
3,97 ha půdy ve II. třídě ochrany zahrnuje z velké části zastavitelné plochy veřejných 
prostranství – veřejné zeleně, vymezené prakticky ve všech případech uvnitř zastavě-
ného území, v prolukách mezi stávající zástavbou, na pozemcích zemědělsky nevyuží-
vaných, ležících ladem nebo zarostlých náletovou zelení. 

Územní plán prověří zejména: 
 lokální ÚSESy – splněno, lokální ÚSES je v územním plánu vymezen v souladu s meto-

dickými pokyny na vymezování ÚSES, 
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 síť účelových komunikací a případné navržení jejich doplnění zejména pro potřeby 
zemědělství, lesního hospodářství, cykloturistiky a pěší turistiky – splněno, v územním 
plánu jsou navrženy čtyři nové trasy účelových komunikací, 

 u nově navrhovaných tras inženýrských sítí řešení a minimalizující negativní vliv 
na přírodní hodnoty a funkce krajiny a krajinný ráz – v územním plánu jsou trasy sítí 
technické infrastruktury navrženy v omezeném rozsahu a bez negativních vlivů na pří-
rodní hodnoty a krajinný ráz – jde výhradně o podzemní sítě (vodovod, kanalizace, STL 
plynovod), 

 při zpřesňování vymezení skladebných částí ÚSES jejich řešení v návaznosti na ÚSES 
v územích okolních obcí – splněno, návaznosti na vymezení ÚSES v územních plánech 
sousedních obcí jsou zajištěny, s drobnými odchylkami návazností na území obcí Stará 
Ves a Horní Město v Moravskoslezském kraji – viz také kap. B. Vyhodnocení koordina-
ce využívání území z hlediska širších vztahů v území. 

Územní plán dále prověří zejména vymezení zastavitelných ploch: 
 bydlení s ohledem na velikost a potřeby obce 
 rekreace 
 občanského vybavení 
 veřejných prostranství 
 smíšeného obytného území 
 dopravní infrastruktury 
 technické infrastruktury 
 výroby a skladování 
 zemědělství 
 vodních a vodohospodářských 

Vymezení zastavitelných ploch vychází z rozvojových potřeb obce, v převážné většině jde 
o plochy smíšené obytné – venkovské, určené prioritně pro novou obytnou výstavbu; tyto 
plochy jsou vymezeny v rozsahu vyplývajícím z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel 
v příštích cca 15 letech. V návaznosti na vymezené zastavitelné plocha smíšené obytné – ven-
kovské jsou ve větším rozsahu vymezeny také plochy veřejných prostranství, zastavitelné plo-
chy pro rozvoj rekreace, občanského vybavení, výroby a skladování a technické infrastruktury 
jsou vymezeny na základě požadavků obce, ve velmi malém rozsahu. V rámci protipovodňo-
vých opatření je vymezena plocha vodní a vodohospodářská pro vybudování suchého poldru 
v Mostkově, ovšem nikoliv jako plocha zastavitelná, ale jako plocha změn v krajině.   

Územní plán vymezí: 
 plochy přestavby a plochy, resp. případné koridory územních rezerv (např. nevyužité 

pozemky). 
V územním plánu jsou vymezeny tři plochy přestavby pro nové využití bývalých výrobních 
areálů, potřeba vymezení ploch nebo koridorů územních rezerv nebyla zjištěna. 

Hranice zastavěného území bude vymezena v souladu s ustanoveními stavebního zákona, 
nový územní plán prověří, popř. přehodnotí, funkční využití stávajících ploch – splněno, hra-
nice zastavěného území je vymezena v souladu s § 58 stavebního zákona; součástí zpracování 
územního plánu byl průzkum současného stavu využití území a rozčlenění území obce do jed-
notlivých ploch s rozdílným způsobem využití. 

Územní plán prověří míru využití zastavitelných ploch navržených stávajícím Územním plá-
nem Oskava – zastavitelné plochy, vymezené předchozím územním plánem, byly prověřeny; 
v převážné většině nejsou dosud zastavěny a v převážné většině jsou do územního plánu pře-
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vzaty, s částečnou redukcí na základě aktualizované demografické prognózy vývoje počtu 
obyvatel a s přihlédnutím k limitům využití území – viz kap. F.3.1. Celková urbanistická kon-
cepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. 

Další zastavitelné plochy budou navrhovány s ohledem na potenciál rozvoje území a budou 
prověřeny v součinnosti s dotčenými orgány zejména z hlediska reálných potřeb obce, jejich 
obyvatel, územních limitů a vazeb na stávající urbanistickou strukturu apod. – vymezení za-
stavitelných ploch vychází z rozvojových potřeb obce, v převážné většině jde o plochy smíšené 
obytné – venkovské, určené prioritně pro novou obytnou výstavbu a o plochy veřejných pro-
stranství; zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské jsou vymezeny v rozsahu vyplývají-
cím z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel v příštích cca 15 letech a v návaznosti 
na urbanistickou strukturu stávající zástavby; zastavitelné plochy pro rozvoj rekreace, občan-
ského vybavení, výroby a skladování a technické infrastruktury jsou vymezeny na základě 
požadavků obce, ve velmi malém rozsahu; všechny vymezené zastavitelné plochy respektují 
limity využití území.   

Potřeba jejich vymezení bude v územním plánu vyhodnocena a odůvodněna – splněno, viz 
kap. G. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch. 

Budou prověřeny nové záměry, uplatněné ze strany obce a fyzických i právnických osob – 
splněno, nové záměry byly prověřeny – viz další text.  
 
A5) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání ve-
řejné infrastruktury a možnosti jejích změn 

Veřejná infrastruktura bude členěna v souladu s § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona 
na dopravní infrastrukturu, technickou infrastrukturu, občanské vybavení a veřejná prostran-
ství. Územní plán navrhne obsluhu celého správního území. 
Splněno – viz příslušné kapitoly. 

1. Dopravní infrastruktura 
Koncepce dopravní infrastruktury bude vycházet ze stávajícího stavu využití území, zároveň 
budou prověřeny dopravní problémy zjištěné v rámci průzkumů a rozborů. Dále budou pro-
věřeny koncepce rozvoje komunikační sítě, záměry z platného územního plánu a řešeny úko-
ly, stanovené pro obec v rámci koncepce jejího rozvoje. 
Splněno – viz kap. F.4.1. Dopravní infrastruktura. 

Územní plán prověří zejména 
- úpravu křižovatek v severní části Oskavy u odbočky směr na Třemešek, 
- úpravu křižovatky při sjezdu do obce Václavov, 
- úprava stávajících úseků komunikací do šířkových parametrů v Třemešku, Bedřichově 

a v Mostkově, 
- úpravu trasy silnic III. třídy do požadovaných parametrů včetně úprav chodníků pro pěší, 
- možnosti zkapacitnění sítě místních komunikací ve vazbě na navrhovanou zástavbu, 
- problémové lokality s nevyhovujícími směrovými a šířkovými poměry a navrhne jejich 

úpravy, zejména v prostorech s panelovou výstavbou z 2. pol. 20. století. 
- rozsah a případné doplnění tras cyklostezek. 
Lokální úpravy silničních komunikací, spočívající ve zlepšování jejich parametrů, a lokální 
úpravy komunikací nižšího dopravního významu (tj. dílčí úpravy křižovatek spočívající 
v uvolnění rozhledových polí nebo ve zlepšení průjezdnosti úpravou poloměrů obrub křižova-
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tek, šířkové homogenizace jednotlivých úseků, doplnění výhyben a obratišť, úpravy komuni-
kačních prostorů pro vymezení parkovacích stání podél hlavního dopravního prostoru, reali-
zace chodníků nebo stezek pro cyklisty nebo úpravy zařízení veřejné hromadné dopravy)  jsou 
obecně přípustné; v grafické části nejsou řešeny, protože jde o podrobnosti, které nejsou 
v měřítku grafické části postižitelné. Samostatné cyklostezky nejsou navrženy, navrhuje se ale 
pět nových úseků cyklotras. 

2. Technická infrastruktura 
Územní plán prověří zejména 
- upřesnění koridoru pro výstavbu vedení VVN 400 kV (dle ZÚR se jedná o VPS E01) – vede-

ní VVN 400 kV Horní Životice – Krasíkov už bylo realizováno a v územním plánu je zakres-
leno jako stav, 

- řešení oddílné kanalizace v některých částech obce – splněno; stávající způsob odkanali-
zování obce je respektován, pro vymezené zastavitelné plochy v Oskavě a Mostkově je na-
vrženo rozšíření kanalizační sítě; v Mostkově je vymezena zastavitelná plocha technické in-
frastruktury – inženýrské sítě TI Z42 pro výstavbu obecní čistírny odpadních vod – viz kap. 
F.4.2.1. Vodní hospodářství,  

- území ekologických rizik, staré ekologické zátěže, skládky – bývalé skládky v Oskavě, Vác-
lavově a Třemešku již byly rekultivovány, a nevyžadují v územním plánu žádná opatření; 
jiné ekologické zátěže nebyly v území zjištěny,  

- návrh plynofikace dosud nepokrytých částí města – v územním plánu je navrženo rozšíření 
plynofikace pro vymezené zastavitelné plochy v Oskavě a Mostkově; s plynofikací Bedři-
chova, Třemešku a Václavova se z ekonomických důvodů neuvažuje – viz kap. F.4.2.2. 
Energetika, elektronické komunikace, 

- protipovodňová opatření – splněno; pro realizaci protipovodňového opatření – suchého 
poldru v k. ú. Mostkov je vymezena plocha změn v krajině – plocha vodní a vodohospodář-
ská W K3 – viz kap. F.4.2.1. Vodní hospodářství,  

- zásobování vodou se zohledněním potřeby požární vody – splněno; stávající způsob záso-
bování obce pitnou vodou je respektován, vodovodní síť bude rozšířena pro zásobování 
vymezených zastavitelných ploch v Oskavě a Mostkově a navržené řady budou rovněž plnit 
funkci vodovodu požárního – viz kap. F.4.2.1. Vodní hospodářství,  

- způsob likvidace splaškových i dešťových vod v nových rozvojových lokalitách; navrhovaná 
řešení budou v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého  kraje – 
splněno; způsob likvidace odpadních vod z vymezených zastavitelných ploch je v souladu 
s koncepcí, stanovenou v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje – viz 
kap. F.4.2.1. Vodní hospodářství,  

- potenciál využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie – konkrétní plochy pro vý-
stavbu nových zdrojů obnovitelných a druhotných zdrojů energie nejsou v územním plánu 
vymezeny, realizace malých vodních elektráren a instalace fotovoltaických panelů na bu-
dovách je v některých plochách s rozdílným způsobem využití přípustná, 

- podmínky pro umisťování nadzemních vedení a zařízení technické infrastruktury – nad-
zemní vedení technické infrastruktury nejsou v územním plánu navržena, nová rozvodná 
síť NN musí být v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využí-
vání území, ve znění pozdějších předpisů, řešena zásadně kabelovým vedením – viz kap. 
F.4.2.2. Energetika, elektronické komunikace, 

- opatření k ochraně před povodněmi preferenci přírodě blízká opatření a minimalizaci 
technických zásahů vč. zvýšení retenční schopnosti území – splněno; jako opatření 
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k ochraně před povodněmi a zvýšení retenční schopnosti území je navržen suchý poldr 
v k. ú. Mostkov – viz kap. F.4.2.1. Vodní hospodářství, 

- řešení, která mají minimální negativní vliv na přírodní hodnoty a funkce krajiny a krajinný 
ráz – splněno, v územním plánu nejsou navržena žádná zařízení technické infrastruktury, 
která by mohla mít negativní vliv na přírodní hodnoty, funkce krajiny a krajinný ráz. 

3. Občanská vybavenost 
Územní plán prověří zejména: 
- vymezení nových ploch pro občanskou vybavenost s ohledem na nově navrhované plochy 

pro bydlení – splněno, potřeba vymezení zastavitelných ploch pro výstavbu nových zaříze-
ní občanského vybavení byla prověřena se závěrem, že nové plochy pro výstavbu zařízení 
občanského vybavení nejsou potřebné, s výjimkou plochy pro vybudování společenského 
areálu v Třemešku, pro který je v územním plánu vymezena zastavitelná plocha občanské-
ho vybavení – veřejné infrastruktury OV Z13; obecně je výstavba zařízení občanského vy-
bavení možná v plochách smíšených obytných – venkovských, případně i v plochách výroby 
a skladování, 

- funkční využití stávajících i zastavitelných ploch v rámci celého řešeného území, jejich pří-
padné rozšíření nebo změnu funkce – splněno, vymezení stabilizovaných ploch s rozdílným 
způsobem využití odpovídá současnému stavu využití území, plochy změn – zastavitelné 
plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině jsou vymezeny v lokalitách, kde územní 
plán navrhuje změnu funkčního využití území. 

4. Veřejná prostranství 

Územní plán prověří zejména: 
- stanovení podmínek pro vymezování veřejných prostranství v zastavitelných plochách 

s cílem zajistit dostatečný rozsah veřejné zeleně – splněno, v územním plánu je vymezeno 
18 zastavitelných ploch veřejných prostranství – veřejné zeleně, obecně je vybudování 
ploch veřejných prostranství přípustné ve většině ploch s rozdílným způsobem využití 
v urbanizovaném území 

- v rámci zastavěných ploch respektování stávajících veřejných prostranství, popř. jejich 
rozšíření – stávající veřejná prostranství jsou v územním plánu respektována a doplněna 
novými plochami,  

- možnosti vymezení případných nových ploch veřejných prostranství – v územním plánu 
jsou zastavitelné plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně vymezeny v dostatečném 
rozsahu, v návaznosti na vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské 
a v centrálních částech jednotlivých sídel; v případě potřeby je vybudování veřejných pro-
stranství obecně možné ve většině ploch s rozdílným způsobem využití v urbanizovaném 
území. 

 
A6) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostoro-
vého uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, 
ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření 
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

V rámci koncepce uspořádání krajiny prověřit plošné a prostorové uspořádání nezastavěné-
ho území a návrh možných změn s ohledem na ochranu přírodních a krajinářských hodnot 
a limitů využití území, včetně prověření ve kterých plochách je vhodné vyloučit umisťování 
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. 
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Splněno, viz kap. F.5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způso-
bem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému 
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, 
rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně a kap. F.6. Podmínky pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití. 

V návrhu ÚP bude řešeno: 
- Při návrhu územního rozvoje obce a vymezení ploch s rozdílným způsobem využití se 

v rámci koncepce uspořádání krajiny požaduje: 
 respektovat přírodně cenná nezastavěná území a vytvářet územní předpoklady 

pro další rozvoj kultivace krajiny ve vztahu ke zvláště chráněným územím přírody – 
splněno, veškeré přírodní hodnoty území jsou respektovány, 

 vymezit koncepci uspořádání krajiny s řešením její prostupnosti v souladu s ÚSES – 
splněno, územní plán stabilizuje krajinu řešeného území, s převahou lesních porostů, 
zastavitelné plochy na úkor volné krajiny vymezuje v minimálním rozsahu a vymezuje 
ÚSES 

 respektovat uplatnění plynulého přechodu zastavěných ploch do okolní krajiny – spl-
něno, většinu vymezených zastavitelných ploch tvoří plochy smíšené obytné – venkov-
ské, určené prioritně pro nízkopodlažní obytnou výstavbu, u které plynulý přechod 
do krajiny nebude narušen, 

 nové prvky dopravní a technické infrastruktury umisťovat do volné krajiny s ohledem 
na krajinný ráz a prostupnost krajiny – splněno, ve volné krajině nejsou navrženy žád-
né nové stavby dopravní ani technické infrastruktury, 

 v prostorových regulativech stanovit základní podmínky ochrany krajinného rázu – 
splněno – viz kap. F.6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

- Zvýšenou pozornost věnovat ochraně krajinného rázu v souladu s požadavky zákona. Re-
spektovat hlavní krajinné dominanty – splněno, v územním plánu nejsou vymezeny žádné 
zastavitelné plochy ani jiné záměry, které by mohly narušit krajinný ráz území a působení 
krajinných dominant; pro navrženou rozhlednu je stanovena maximální výška 15 m. 

- Při návrhu územního rozvoje obce, respektovat zásady stanovené zákonem č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a zohlednit ochranu přírodních hodnot. 
Jedná se zejména o hodnoty prostředí, které nejsou významně změněny a dotčeny urba-
nizací: 
 zvláště chráněná území – přírodní rezervace Rabštejn (zasahující do k.ú. Bedřichov), 

která patří do soustavy chráněných území evropského významu NATURA 2000 evrop-
sky významných lokalit. 

 památné stromy. 
Splněno, přírodní rezervace Rabštejn, která je zároveň evropsky významnou lokalitou, i pa-
mátný strom Rabštejnský buk, jsou v územním plánu respektovány; plocha přírodní rezervace 
je vymezena jako plocha přírodní NP, s velmi omezenými podmínkami přípustného využití.  
- V rámci zpracování územního plánu revidovat ÚSES včetně upřesnění prvků NR a R ÚSES, 

přitom vycházet ze zpracovaných dokumentací a podkladů (ZÚR OK, ÚAP ORP Šumperk, 
aj.). Bude koordinováno vymezení prvků ÚSES s ostatními zájmy v území, stanoveny 
vhodné regulativy pro plochy s překryvnou funkcí ÚSES a koordinována návaznost prvků 
na území okolních obcí, budou prověřeny a příp. navrženy úpravy ÚSES s ohledem na po-
zemkové, příp. povodňové úpravy a rozvojové lokality – splněno, vymezení ÚSES v územ-
ním plánu vychází ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění (nadre-
gionální a regionální prvky), z Územně analytických podkladů SO ORP Šumperk – 5. úplná 
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aktualizace 2020 a z vymezení ÚSES v předchozím územním plánu; vymezení ÚSES respek-
tuje ostatní zájmy v území a je koordinováno s vymezením ÚSES v územních plánech sou-
sedních obcí (s drobnými odchylkami v návaznosti na ÚSES, vymezený v územních plánech 
obcí v Moravskoslezském kraji – Staré Vsi a Horním Městě – viz také kap B. Vyhodnocení 
koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území); pozemkové úpravy nejsou 
pro obec Oskavu dosud zpracovány.  

- Při návrhu rozvojových ploch respektovat VKP a to nejen registrované, ale zejména VKP 
vyplývající ze zákona dle § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. – splněno, významné krajinné 
prvky „ze zákona“ jsou v územním plánu respektovány, registrované VKP se na území obce 
nevyskytují. 

- Věnovat pozornost vzrostlé zeleni na nelesní půdě, zejména doprovodné zeleni podél 
vodních toků – splněno; plochy doprovodné zeleně vodních toků jsou vymezeny jako plo-
chy smíšené nezastavěného území, s velmi omezenými možnostmi přípustného využití 
a z velké části jsou součástí vymezeného ÚSES. 

- Vyhodnotit systém sídelní zeleně a v případě, bude-li to účelné, vymezit tyto plochy jako 
samostatnou kategorii ploch s rozdílným způsobem využití v zastavěném území nebo 
v kontaktu s ním – systém sídelní zeleně zahrnuje jednak plochy zahrad, které jsou součás-
tí obytné nebo rekreační zástavby a jsou tedy součástí ploch smíšených obytných – ven-
kovských nebo ploch rekreace – ploch staveb pro rodinnou rekreaci, jednak plochy veřejně 
přístupné zeleně, která je zčásti součástí ploch bytových domů (obytná zeleň) a je začleně-
na do ploch bydlení – v bytových domech, zčásti součástí ploch občanského vybavení, pří-
padně je vymezena formou samostatných ploch veřejných prostranství – veřejné zeleně; 
zeleň v zastavěném území, která nemá charakter ani zahrad ani veřejně přístupné zeleně, 
je vymezena jako plochy zeleně přírodního charakteru; jde převážně o břehové porosty 
vodních toků. 

- Navrhovat zvyšování zastoupení přírodních složek v narušených územních částech, obec-
ně dbát na zachování přírodních a přírodě blízkých biotopů – na území obce Oskava nej-
sou žádné narušené územní části, přírodní prvky jsou i v zastavěném území zastoupeny 
ve značném rozsahu; přírodní a přírodě blízké biotopy jsou v maximální míře respektovány. 

- Řešením ÚP zabezpečit ochranu vodních ploch a vodních toků v souladu se zákonem 
č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění – splněno, stávající vodní toky 
a plochy jsou v územním plánu respektovány, v závazné části územního plánu je 
pro ochranu vodních toků stanoven požadavek na respektování provozních pásem vodních 
toků. 

- Posoudit možnosti vytvoření retenčních podmínek v území a možnosti eliminace srážko-
vých přívalových vod v krajině – splněno; jako opatření k ochraně před povodněmi 
a pro zvýšení retenční schopnosti území je navržen suchý poldr v k. ú. Mostkov. 

- Při navrhování rozvojových lokalit ÚP bude postupováno podle § 4 a 5 zákona č. 334/1992 
Sb. o ochraně ZPF v platném znění. Při územně plánovací činnosti bude minimalizován 
dopad na zemědělské půdy s produkční schopností. Při řešení urbanistické koncepce bu-
dou vyloučeny drobné zbytkové a nepřístupné zemědělské plochy – splněno, zábor země-
dělské půdy je navržen v minimálním rozsahu, zajišťujícím udržitelný rozvoj obce – viz kap. 
H. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

- Bude zohledněno společné metodické doporučení MMR a MŽP Vyhodnocování předpo-
kládaných důsledků navrhovaných řešení na ZPF v územním plánu – vyhodnocení záboru 
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půdy je provedeno v souladu s vyhláškou č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění 
ochrany zemědělského půdního fondu; uvedený metodický pokyn již není platný. 

- Při řešení rozvoje obce chápat lesy jako nedílnou složku životního prostředí a základní 
složku přírodního prostředí se všemi nezbytnými funkcemi lesních ekosystémů nutných 
pro vyvážené fungování krajiny, které mohou plnohodnotně splňovat pouze přírodě blízké 
lesní ekosystémy v dobrém zdravotním stavu a dostatečné rozloze – lesní pozemky jsou 
v územním plánu respektovány, zábor lesních pozemků je navržen jen v minimálním roz-
sahu – 0,04 ha. 

- Řešením územního plánu by mělo dojít k minimalizaci záboru PUPFL a jinému dotčení tr-
valých lesních porostů. Při případném navrhování rozvojových lokalit územního plánu po-
stupovat v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, případné 
zábory PUPFL budou kvantifikovány – viz předchozí bod; vyhodnocení a zdůvodnění zábo-
rů PUPFL je provedeno v kap. H. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa.  

- Stanovit omezení využívání částí zastavěných, zastavitelných ploch a ploch přestavby bez-
prostředně navazujících na lesní pozemky ve vzdálenosti do 25 m od okraje lesa tak, aby 
byl minimalizován vliv výstavby na funkčnost a úpravy lesních porostů – vzdálenost 25 m 
od okraje lesních pozemků je u vymezených zastavitelných ploch v co největší míře respek-
tována; vzhledem k charakteru zástavby, obklopené bezprostředně lesními pozemky však 
není možné se v některých případech zásahu do této vzdálenosti vyhnout, stejně jako je 
tomu i u zástavby stávající. 

 
B) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutno prověřit 

Prověřit vymezení ploch a koridorů územních rezerv v souvislostech s řešením ÚP, zejména 
s úpravami stávající silniční sítě – v územním plánu nejsou vymezeny žádné plochy ani korido-
ry územních rezerv, úpravy silniční sítě nad rámec drobných směrových a šířkových úprav, 
řešených obecně v textové části územního plánu (výroku) nejsou navrženy. 

Dále bude prověřeno trasa el. vedení VVN Břidličná – Zábřeh na Moravě a plánovaná trasa 
VVN 400 kV pod označením E01 (dle ZÚR OK) – trasa vedení VVN 400 kV Horní Životice – Kra-
síkov je již realizována a v územním plánu vyznačena jako stav, obě trasy vedení VVN jsou 
v územním plánu respektovány. 

Další případné požadavky na územní rezervy mohou vyplynout z požadavků obsažených 
ve vyjádření dotčených orgánů nebo jako záměr oprávněných investorů. Tyto požadavky 
budou prověřeny zpracovatelem v rámci zpracování územního plánu – žádné požadavky 
na vymezení územních rezerv nebyly při zpracování územního plánu zjištěny. 
 
C) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

Součástí návrhu ÚP bude výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. V textové 
části ÚP bude provedeno jmenovité vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěš-
ných opatření a ploch pro asanace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit – 
splněno – viz kap. F.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, 
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
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V textové části ÚP bude v případě potřeby provedeno i jmenovité vymezení dalších veřejně 
prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo – 
splněno – viz kap. F.8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, 
pro které lze uplatnit předkupní právo. 

Rozsah vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a ploch 
pro asanace, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo pro která lze uplat-
nit předkupní právo – bude konzultován v rámci zpracování ÚP s určeným zastupitelem obce 
– splněno. 
 
D) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie 
nebo uzavřením dohody o parcelaci 

V průběhu prací na vzniku ÚP může vzniknout potřeba vymezení ploch a koridorů, ve kterých 
bude rozhodování o změnách jejich využití podmíněno vydáním regulačního plánu nebo 
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci – potřeba vymezení ploch 
nebo koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách jejich využití podmíněno vydáním regu-
lačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci, nebyla zjiště-
na.  

U územních studií bude stanovena přiměřená lhůta pro pořízení studie, její schválení pořizo-
vatelem a vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti – viz předchozí bod. 
 
E) Požadavky na zpracování variant řešení 

V ÚP se, v této fázi, nepředpokládá potřeba variantního řešení návrhu ÚP, požadavek 
na zpracování variant se nestanovuje – návrh územního plánu není zpracován variantně. 
 
F) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Obsahový standard návrhu územního plánu bude zpracován v souladu s přílohou č. 7 vyhláš-
ky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.  

1. Textová část územního plánu: 
a) vymezení zastavěného území; 
b) koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot; 
c) urbanistickou koncepci, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způ-

sobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, 
d) koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch 

a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití, 
e) koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch 

změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické sta-
bility, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, 
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně, 

f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažují-
cího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepří-
pustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě 
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stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostoro-
vého uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výško-
vé regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vy-
mezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití),  

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozem-
kům a stavbám vyvlastnit, 

h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel 
pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zá-
kona, 

i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona. 
V závěru textové části se uvedou údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafic-
ké části.  
Splněno. 

2. Grafická část územního plánu:  
a) výkres základního členění území 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000, 
b) hlavní výkres 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000,  
d) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000. 
Splněno, samostatně jsou navíc zpracovány výkresy dopravní infrastruktury a technické in-
frastruktury. 

3. Textová část odůvodnění územního plánu: 
Kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 53 odst. 4 a 5 
stavebního zákona zejména: 
a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, 
b) vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění požadavků obsažených 

v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným 
postupem, popřípadě vyhodnocení souladu 

1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě 
postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona, 

2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 
odst. 3 stavebního zákona, 

3. s pokyny pro přepracování návrhu v případě postupu podle § 53 odst. 3 stavebního 
zákona, 

4. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 
stavebního zákona, 

5. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v pří-
padě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona, 

c) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje 
(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení, 

d) výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení, 
e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

a pozemky určené k plnění funkce lesa, 
f) u změny územního plánu text s vyznačením změn. 
Splněno. 



 25 

4. Grafická část odůvodnění územního plánu: 
a) koordinační výkres, 
b) výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí, popřípadě krajů 

a států, 
c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 
Splněno. 

Počet vyhotovení: 
- pro společné jednání 2x – splněno, 
- pro veřejné projednání 2x – splněno, 
- pro vydání a konečné odevzdání 4x – splněno. 
 
G) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.   

Návrh zadání nového územního plánu Oskava nepředpokládá, že budou naplněny požadavky 
pro zpracování Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj. 

Krajský úřad Olomouckého kraje jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů koncepce 
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydá k Návrhu zadání územního plánu Oskava 
samostatné stanovisko, ve kterém uvede, zda je, či není nutno posoudit ÚP Oskava z hlediska 
vlivů na životní prostředí. 

Dle stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zeměděl-
ství, není Územní plán Oskava nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle zá-
kona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejí-
cích zákonů ani z hlediska vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění poz-
dějších předpisů.   
 
Příloha – Požadavky na změny funkčního využití ploch 

Katastrální 
 území 

P.p.č. 
/ st.p.č. 

Záměr žadatele Vyhodnocení 

Oskava 127,130, 
228,229/1 
227/3 
242/3 ? 
303, 304 
128 ? 

Zařazení uvedených pozemků 
do ploch výroby a skladování 

Požadavek je akceptován, 
dotčené pozemky jsou vyme-
zeny jako stabilizovaná plocha 
výroby a skladování – lehký                    
průmysl, s výjimkou pozemku 
parc. č. 128, který neexistuje                            
a pozemku parc. č. 242/3, 
který není součástí areálu. 

Oskava 140, 155 Úprava stávajícího ÚP, který 
navrhuje na daných pozem-
cích lokální biocentrum č. 18 

Požadavek je akceptován 
zčásti, vymezení lokálního 
biocentra ÚSES  (LC64) je 
upraveno tak, aby stávající 
stavba na pozemku parc. č. 
140 nebyla jeho součástí;                   
pozemek parc. č. 155 je sou-
částí regionálního biokoridoru 
ÚSES, vymezeného v souladu 
se ZÚR OK.  
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Oskava 523/1, 524/2 Úprava lokalizace rodinného 
domu 

Požadavek je akceptován, část 
uvedených pozemků, přiléhají-
cí k zastavěnému území, je 
vymezena jako zastavitelná 
plocha smíšená obytná –         
venkovská SV Z25.  

Oskava 442/2, 442/3 Využití plochy pro občanskou 
vybavenost (sport) 

Požadavek již není aktuální, 
na uvedených pozemcích je 
vybudován sběrný dvůr;                
pozemky jsou v územním      
plánu vymezeny jako stabili-
zovaná plocha technické                    
infrastruktury – plocha                        
pro stavby a zařízení                                
pro nakládání s odpady TO.  

Oskava 442/1, 446/1 
446/7, 446/8, 810 

Využití plochy pro občanskou 
vybavenost (sport) 

Požadavek je akceptován, jde 
o pozemky, které jsou součástí 
stávajícího sportovního                     
areálu; v územním plánu jsou 
součástí stabilizované plochy 
občanského vybavení –                    
tělovýchovná a sportovní           
zařízení OS. 

Oskava 413/16 Využití plochy pro bydlení Požadavek je akceptován 
zčásti – část pozemku je                    
součástí vymezené zastavitel-
né plochy smíšené obytné 
venkovské SV Z27, jižní okraj 
je součástí lokálního biocentra 
ÚSES LC49; jde o vložené                 
biocentrum do regionálního 
biokoridoru RK897 dle ZÚR 
OK. 

Oskava 413/17 Využití plochy pro bydlení                          
a veřejnou zeleň 

Požadavek je akceptován, 
pozemek je součástí vymezené 
zastavitelné plochy smíšené 
obytné venkovské SV Z27. 

Oskava 263/1 Využití plochy pro bydlení 
event. rekreaci 

Požadavek není akceptován, 
jde o pozemek bez příjezdu, 
v ochranném pásmu lesa. 

Oskava 80, 10/1, 10/4,  
26/2, 71/1, 72/1, 
72/7, 90/2, 118/3, 
133/1, 153, 154, 
181/1, 183/2, 
185/1, 187/1,408/5, 
408/6,408/12, 
408/13,408/19,416, 
418/1, 418/3, 
419,420,436/1,438/
1, 439, 440, 519/3, 

Využíti plochy pro veřejnou 
zeleň 

Požadavek je akceptován 
zčásti, jako zastavitelné     
plochy veřejných prostranství 
– veřejná zeleň ZV jsou                       
vymezeny pozemky, u nichž je 
toto využití z hlediska                               
urbanistické koncepce                        
odůvodněné. 
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649, 659, 665/5, 
666/1, 667/5,677/3, 
724/11, 734/2, 
835/5 

Oskava 43/3, 109, 17, 120, 
134/2, 137/2, 150, 
255/5, 447/12, 671, 
815/1, 856, 861, 
866 

Využití plochy pro bydlení  
event. rekreaci 

Požadavek je akceptován jen 
zčásti, pro pozemky situované 
uvnitř zastavěného území – ty 
jsou vymezeny jako stabilizo-
vané plochy smíšené obytné – 
venkovské SV; zbývající                    
pozemky jsou situovány zcela 
mimo zástavbu, ve volné                    
krajině a jejich využití                             
pro obytnou nebo rekreační                   
výstavbu není z hlediska urba-
nistické koncepce přípustné; 
vesměs jde navíc o pozemky, 
jejichž rozloha ani tvar toto 
využití neumožňuje. 

Mostkov 109/2,  110, 112, 
203/5, 242/5, 
468/7, 472, 521/14, 
543/2, 546, 675/2, 
712/15 
 

Využíti plochy pro veřejnou 
zeleň 

Požadavek je akceptován 
zčásti, jako zastavitelné                    
plochy veřejných prostranství 
– veřejná zeleň ZV jsou                       
vymezeny pozemky, u nichž je 
toto využití z hlediska urbanis-
tické koncepce odůvodněné. 

Mostkov 123/3, 440/5, 
321/1, 321/2, 322, 
329/1, 330, 338/3, 
426, 721, 723, 729, 
736/3, 798, 807, 
811 

Využití plochy pro bydlení  
event. rekreaci 

Požadavek je akceptován jen 
zčásti, pro pozemky situované 
uvnitř zastavěného území – ty 
jsou vymezeny jako stabilizo-
vané plochy smíšené obytné – 
venkovské SV; zbývající                   
pozemky jsou situovány zcela 
mimo zástavbu, ve volné                    
krajině a jejich využití                                   
pro obytnou nebo rekreační                   
výstavbu není z hlediska                     
urbanistické koncepce,                  
ochrany přírody a krajinného 
rázu přípustné. 

Mostkov 446/12 Využití plochy pro bydlení Požadavek je akceptován, 
pozemek je vymezen jako 
zastavitelná plocha smíšená 
obytná – venkovská SV Z37. 

Mostkov  652/10 Využití plochy pro bydlení Požadavek je akceptován 
zčásti; na části pozemku již 
stojí rodinný dům a tato část 
je vymezena jako stabilizova-
ná plocha smíšená obytná – 
venkovská SV; část pozemku 
je součástí vymezené zastavi-
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telné plochy smíšené obytné – 
venkovské SV Z40 a na části je 
vymezena zastavitelná plocha 
veřejných prostranství PV Z41 
pro vybudování místní                     
komunikace. 
Poznámka: výše uvedené       
Vyhodnocení je vztaženo                        
k pozemku parc. č. 652/10 dle 
evidence nemovitostí  v době 
zpracování návrh územního 
plánu pro společné jednání,                
tj. v červenci 2020; následně 
došlo k rozparcelování                     
původního pozemku parc. č. 
652/10 a v současné době je  
pozemek parc. č. 652/10                 
vymezen zcela mimo zastavě-
né území a bez návaznosti na 
vymezené zastavitelné plochy  

Mostkov 446/1 Využití plochy pro bydlení 
v rozsahu 10-12 RD 

Požadavek je akceptován 
zčásti; jeho severní částí                     
prochází regionální biokoridor 
RK897, vymezený v souladu se 
ZÚR OK, zbývající část je                                
vymezena jako součást                          
zastavitelné plochy smíšené 
obytné – venkovské SV Z37. 

Mostkov 9/2 Využití plochy pro bydlení 
v rozsahu 1 RD 

Požadavek je akceptován, jde 
o pozemek uvnitř zastavěného 
území, který je součástí                           
stabilizované plochy smíšené 
obytné – venkovské SV;                        
výstavba RD je možná. 

Mostkov  8, 35/2, 20, 715 Využití plochy pro bydlení Požadavek je akceptován, jde 
o pozemek uvnitř zastavěného 
území, který je součástí                           
stabilizované plochy smíšené 
obytné – venkovské SV;                        
využití plochy pro bydlení je 
možné. 

Mostkov 543/3  Využití plochy pro bydlení 
event. rekreaci 

Požadavek je akceptován, 
pozemek je vymezen jako 
zastavitelná plocha smíšená 
obytná – venkovská SV Z36. 

Mostkov 427/1 Větší část pozemku – využití 
plochy pro bydlení event.     
rekreaci 

Požadavek je akceptován, část 
pozemku je vymezena jako 
zastavitelná plocha rekreace – 
plocha staveb pro rodinnou 
rekreaci RI Z31. 
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Mostkov 413/2 Využití plochy pro bydlení Jde o pozemek se stávající 
rekreační stavbou; v územním 
plánu je vymezen jako stabili-
zovaná plocha rekreace – 
plocha staveb pro rodinnou 
rekreaci; pro obytnou výstav-
bu je pozemek z hlediska              
urbanistické koncepce                     
nevhodný – bez návaznosti                   
na stávající zástavbu,                         
bez příjezdu. 

Václavov                     
u Oskavy 

162/1 Využití plochy pro bydlení 
event. rekreaci 

Požadavek je akceptován, část 
pozemku, přiléhající 
k zastavěnému území,                           
je vymezena jako zastavitelná 
plocha smíšená obytná –         
venkovská SV Z20.  

Václavov                   
u Oskavy 

243/2, 243/3 Využití plochy pro bydlení 
v rozsahu 1 RD 

Požadavek je akceptován, jde 
o pozemky uvnitř zastavěného 
území, které jsou součástí                           
stabilizované plochy smíšené 
obytné – venkovské SV;                        
výstavba RD je možná. 

Václavov                   
u Oskavy 

222/2 Využití plochy pro bydlení 
event. rekreaci 
(požadavek RZS, BV, SR?) 

Požadavek je akceptován, 
pozemek je součástí vymezené 
plochy přestavby – plochy 
rekreace – plochy staveb pro 
hromadnou rekreaci RH P3. 

Václavov                 
u Oskavy 

193/3, 196/1,  1 Využití plochy pro zahradu Požadavek je akceptován, jde 
o pozemky uvnitř zastavěného 
území, které jsou součástí                           
stabilizované plochy smíšené 
obytné – venkovské SV;                        
využití pro zahradu je možné. 

Václavov                 
u Oskavy 

193/4 Využití plochy pro bydlení Požadavek je akceptován, jde 
o pozemek uvnitř zastavěného 
území, který je součástí                           
stabilizované plochy smíšené 
obytné – venkovské SV;                        
využití pro bydlení je možné. 

Václavov                 
u Oskavy 

413/2 Využití plochy pro bydlení Pozemek nelze identifikovat,  
v katastru  nemovitostí není  
evidován. 

Václavov                  
u Oskavy 

100/9, 237 Využíti plochy pro veřejnou 
zeleň 

Požadavek není akceptován; 
pozemek parc. č. 100/9 je 
součástí oploceného areálu 
Penzionu Václavov                               
a v územním plánu je vymezen 
jako součást stabilizované 
plochy rekreace – plochy sta-
veb pro hromadnou rekreaci 
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RH, pozemek parc. č. 237 je 
součástí bývalého zeměděl-
ského areálu, který je v územ-
ním plánu vymezen jako                     
plocha přestavby – plocha 
rekreace – plocha staveb pro 
hromadnou rekreaci RH P3. 

Václavov                 
u Oskavy 

166, 218/2, 260, 
451/2 

Využití plochy pro bydlení  
event. rekreaci 

Požadavek není akceptován, 
pozemky jsou situovány zcela 
mimo zástavbu, ve volné                    
krajině a jejich využití                               
pro obytnou nebo rekreační                   
výstavbu není možné jak 
z hlediska urbanistické                        
koncepce, ochrany přírody                        
a krajinného rázu, tak i z hle-
diska jejich výměry a tvaru; 
v jednom případě jde o vodní 
plochu. 

Bedřichov                            
u Oskavy 

465 (465/2?) Využití plochy pro bydlení část 
pozemku 

Požadavek je akceptován, část 
pozemku, přiléhající 
k zastavěnému území, je                  
vymezena jako zastavitelná 
plocha smíšená obytná –         
venkovská SV Z2.  

Bedřichov                    
u Oskavy 

436/1 Využití plochy pro bydlení Požadavek je akceptován, jde 
o pozemek uvnitř zastavěného 
území, který je součástí                           
stabilizované plochy smíšené 
obytné – venkovské SV;                        
využití pro bydlení je možné. 

Bedřichov                 
u Oskavy 

761/3, 767/4, 767/1 Využití plochy pro bydlení Požadavek je akceptován 
zčásti, pozemky parc. č. 767/4 
a 767/1 jsou situovány uvnitř 
zastavěného území  a jsou 
vymezeny jako  stabilizovaná 
plocha smíšená obytná –       
venkovská SV, kde je  využití 
pro bydlení  možné; pozemek 
parc. č. 761/3 je lesní poze-
mek a je součástí lokálního 
biocentra ÚSES LC56, vložené-
ho do regionálního biokorido-
ru RK OK60 dle ZÚR OK. 

Bedřichov             
u Oskavy 

91/1, 94 Využití plochy pro bydlení 
event. rekreaci 

Požadavek je akceptován 
zčásti. Pozemek parc. č. 91/1 
je situován uvnitř zastavěného 
území  a je vymezen jako  
stabilizovaná plocha smíšená 
obytná – venkovská SV, kde je  
využití pro bydlení  možné. 
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Pozemek parc. č. 94 tvoří 
vzrostlá zeleň (břehové                        
porosty Zlatého potoka), 
v územním plánu je vymezen 
jako plocha zeleně – přírodní-
ho charakteru ZP  a je součástí 
lokálního biokoridoru ÚSES; 
pozemek je vzhledem                               
ke konfiguraci terénu                             
a bezprostřední návaznosti                           
na vodní tok pro jakoukoliv 
výstavbu nevhodný. 

Bedřichov                 
u Oskavy 

708, 32, 436, 229, 
302, 196, 509, 205, 
1383, 139, 83, 724, 
109, 211/1, 230, 
346/2, 346/3, 347, 
350, 1019/7, 1090 

Využití plochy smíšené                             
rekreační 

Požadavek je akceptován 
s úpravou – plochy bývalé 
strojírny jsou vymezeny jako 
plochy přestavby – plochy 
smíšené obytné – venkovské 
SV P1 a P2; plochy smíšené 
rekreační nejsou v územním 
plánu vymezeny vůbec. 
Pozn. část uvedených parcel-
ních čísel v k.ú. Bedřichov                           
u Oskavy neexistuje. 

Bedřichov                   
u Oskavy 

19, 20/1, 22/2, 41, 
55, 57, 89, 106, 
107, 126, 127, 138, 
141/2, 170/1, 200, 
201, 322, 368/4, 
383/2, 408, 419/3, 
474, 487, 521, 
601/2, 609/1, 
609/2, 610, 621/3, 
816, 821, 824, 
849/3, 849/4, 
941/2, 1010/3, 
1069/1, 1069/3, 
1071 

Využíti plochy pro veřejnou 
zeleň 

Požadavek je akceptován 
zčásti, jako zastavitelné                          
plochy veřejných prostranství 
– veřejná zeleň ZV jsou                             
vymezeny pozemky, u nichž je 
toto využití z hlediska                           
urbanistické koncepce                     
odůvodněné. 

Bedřichov                   
u Oskavy 

113, 114, 141, 48, 
140, 320, 467/1, 
528/3, 655/1, 684, 
715, 747, 1063/69, 
1098, 1099, 1100, 
1101, 1102, 1103, 
1104 

Využití plochy pro bydlení  
event. rekreaci 

Požadavek je akceptován jen 
zčásti, pro pozemky situované 
uvnitř zastavěného území – ty 
jsou vymezeny jako stabilizo-
vané plochy smíšené obytné – 
venkovské SV; zbývající                   
pozemky jsou situovány zcela 
mimo zástavbu, ve volné                    
krajině a jejich využití                         
pro obytnou nebo rekreační                   
výstavbu není z hlediska                    
urbanistické koncepce,           
ochrany přírody a krajinného 
rázu přípustné. 
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Nemrlov 226/5 Využití plochy pro bydlení Požadavek je akceptován, 
pozemek je začleněn do                 
zastavěného území a vymezen 
jako stabilizovaná plocha       
smíšená obytná – venkovská 
SV; využití pro bydlení je              
možné. 

Nemrlov 234/20, 53 Využití plochy bydlení event. 
rekreaci, zastavěné území 

Požadavek je akceptován, jde 
o pozemky uvnitř zastavěného 
území, které jsou součástí                           
stabilizované plochy smíšené 
obytné – venkovské SV;                        
využití pro bydlení je možné. 

Nemrlov 129 Využití plochy pro bydlení  
event. rekreaci 

Požadavek není akceptován, 
vzhledem k umístění a tvaru 
pozemku jej pro výstavbu 
nelze využít. 

Nemrlov 12, 29/1, 29/2 Využíti plochy pro veřejnou 
zeleň 

Požadavek není akceptován; 
na pozemku parc. č. 12 je 
vybudována komunikace, 
pozemky parc. č. 29/1 a 29/2 
jsou situovány ve volné                    
krajině, bez vazby na  stávající                     
a navrženou zástavbu. 

Třemešek 678, 679 Využití plochy pro seník 
s krmištěm a nádrže na vodu 

Požadavek bezpředmětný; 
požadované stavby lze umístit 
na plochách zemědělských NZ 
bez vymezení zastavitelné 
plochy. 

Třemešek 677 Využití plochy pro bydlení Požadavek byl  v návrhu 
územního plánu pro společné 
jednání  akceptován, část 
pozemku, přiléhající 
k zastavěnému území, byla                  
vymezena jako zastavitelná 
plocha smíšená obytná –         
venkovská SV Z17.                                     
Po projednání návrhu                         
územního plánu podle § 50 
stavebního zákona byla                       
na základě nesouhlasného                       
stanoviska AOPK ČR – Správy 
CHKO Jeseníky z návrhu                      
vypuštěna.  

Třemešek 39, 211 Využití plochy pro bydlení Požadavek je akceptován, jde 
o pozemky uvnitř zastavěného 
území, které jsou součástí                           
stabilizované plochy smíšené 
obytné – venkovské SV;                        
využití pro bydlení je možné. 
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Třemešek 673/1  část Využití plochy pro bydlení 
event. rekreaci 

Požadavek je akceptován, část 
pozemku, přiléhající 
k zastavěnému území, je sou-
částí vymezené zastavitelné 
plochy smíšené obytné –         
venkovské SV Z16.  

Třemešek 76, 70, 160/23, 855, 
925, 1040, 1058, 
1061, 1142, 1415, 
1425, 1445, 1454, 
1461 

Využití plochy pro bydlení  
event. rekreaci 

Požadavek je akceptován jen 
zčásti, pro pozemky situované 
uvnitř zastavěného území – ty 
jsou vymezeny jako stabilizo-
vané plochy smíšené obytné – 
venkovské SV; zbývající                 
pozemky jsou situovány zcela 
mimo zástavbu, ve volné                    
krajině a jejich využití                        
pro obytnou nebo rekreační                   
výstavbu není z hlediska                    
urbanistické koncepce                          
přípustné; vesměs jde navíc                 
o pozemky, jejichž rozloha ani 
tvar toto využití neumožňuje. 

Třemešek 17/3, 21, 22, 23, 59, 
66, 73, 114, 115/2, 
122/5, 122/6, 
122/11, 128/4, 
128/5, 137/1, 
137/2, 138, 148/1, 
155, 156/2, 160/16, 
160/21, 160/22, 
179/1, 181, 194, 
195/1, 195/2,203/1, 
218, 246, 249, 279, 
314/17, 687/4, 
693/2, 699/2, 
701/1, 750/1, 781, 
803/2, 867/5, 
867/6, 867/8, 
1003/2, 1060, 
1168/4, 1221/1, 
1221/5, 1221/9, 
1384, 1385, 1437, 
1438, 1462, 1499/4 

Využíti plochy pro veřejnou 
zeleň 

Požadavek je akceptován 
zčásti, jako zastavitelné plo-
chy veřejných prostranství – 
veřejná zeleň ZV jsou vymeze-
ny pozemky, u nichž je toto 
využití z hlediska urbanistické 
koncepce odůvodněné. 

Břevenec 516/1 Požadavek na zařazení do k.ú. 
Mostkov 

Požadavek nelze akceptovat, 
změnu hranice k.ú. nelze řešit 
územním plánem. 
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VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZADÁNÍ 
                                                                                                                                                                                       

Dotčené orgány státní správy, právnické osoby hájící veřejné zájmy, obce 

Pořa-
dové 
číslo 

Orgán (organizace) včetně adresy Datum a č.j.        
stanoviska 

Znění  stanoviska, připomínky či podnětu Způsob řešení/Vyhodnocení 

1. Ministerstvo ŽP ČR, odbor výkonu 
st. správy VIII 
Krapkova 3, 772 00 Olomouc 

13.8.2018 
MZP/2018/570/1
012 

- respektovat výhradní ložisko polymetalických rud 
Oskava (číslo ložiska B3 231 200); 

Bude respektováno. 
Je respektováno. 

2. Ministerstvo ZP ČR, odbor péče                       
o krajinu 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

 - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

3. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

6.8.2018 
MPO 56981/2018 

-Vyjádření k návrhu – souhlasí se návrhem; Bere se na vědomí. 

4. Ministerstvo zdravotnictví ČR                     
palackého nám. 375/4, Praha 1 

 - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

5 Ministerstvo dopravy ČR, odbor 
dopravní politiky a mezinárodních 
vztahů 
Nábřeží L.Svobody 12, 110 15 Praha 
1 

28.8.2018 
400/2018-910-
UPR/2 

- respektovat OP silnice I. třídy č. 11 v souladu se zá-
konem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; 

Bude respektováno. 
Je respektováno. 

6. Krajský úřad Olomouckého kraje 
odbor dopravy a silničního hospo-
dářství 
Jeremenkova 40a, 779 01 Olomouc 

6.8.2018 
KUOK 
85141/2018 

Závazné stanovisko – souhlasí se návrhem; Bere se na vědomí. 

7. Krajský úřad Olomouckého kraje 
odbor ŽP a zemědělství, oddělení 
ochrany přírody 
Jeremenkova 40a, 779 01 Olomouc 

13.8.2018 
KÚOK 
87674/2018 

V řešením území, které leží ve správním obvodu kraj-
ského úřadu, se nenacházejí žádné lokality soustavy 
Natura 2000. 
Koncepce nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či 
sekundární vlivy na celistvost a příznivý stav předmě-
tů žádné lokality soustavy Natura; 

Na vědomí. 
Bere se na vědomí. 
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8. Krajský úřad Olomouckého kraje 
odbor ŽP a zemědělství 
Jeremenkova 40a, 779 01 Olomouc 

10.8.2018 
KÚOK 
93327/2018 

Ochrana přírody: 
- bez připomínek; 
Posuzování vlivu na životní prostředí: 
- není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní pro-

středí; 
Ochrana zemědělského půdního fondu: 
- souhlasí se návrhem; 
Lesní hospodářství: 
- respektovat požadavky lesního zákona; 
Ochrana ovzduší: 
- souhlasí se návrhem; 

Na vědomí. 
Bere se na vědomí. 

9. Městský úřad Šumperk 
odbor životního prostředí 
Jesenická 31, 787 01 Šumperk 

17.8.2018 
MUSP 
80756/2018 

Ochrana přírody: 
- bez připomínek; 
Ochrana ZPF: 
- není DO 
Státní správa lesů: 
- pozemky určené k plnění funkcí lesa by měly být 
změnami využití ploch dotčeny co nejméně, v případě 
jejich nutného dotčení musí být přednostně využity 
pozemky méně významné z hlediska plnění funkci 
lesa a co nejméně narušeno hospodaření v lese; 
- nové plochy pro obytnou zástavbu doporučujeme 
navrhovat ve vzdálenosti nad 50 m od okraje lesních 
pozemků; 
- u těžko obhospodařovatelných a špatně přístupných 
pozemků ve volné krajině mimo zastavěné území 
doporučujeme navrhnut jako přípustnou změnu vyu-
žití na plnění funkcí lesa; 
- požadavek, aby u lokalit (pozemků), kde byl zjištěn 
rozpor mezi navrhovaným způsobem využití a jejich 
skutečným stavem v případech, kdy je tento nesoulad 
průkazný a dlouhodobý a je-li to účelně, územní plán 
neupíral správnímu orgánu možnost nápravy úředním 

Bere se na vědomí. 
 
Bere se na vědomí. 
 
 
Bude respektováno. 
Je respektováno. 
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postupem (např. Lesní pozemek v zástavbě, který 
dlouhodobě neplní funkce lesa);        
Vodoprávní úřad: 
- bez připomínek; 
Odpady: 
- bez připomínek; 
Orgán ochrany ovzduší: 
- není DO; 

 
 
 
Bere se na vědomí. 
 
Bere se na vědomí. 
 
Bere se na vědomí. 

10. Městský úřad Šumperk 
odbor výstavby, odd. památkové 
péče 
Jesenická 31, 787 01 Šumperk 

23.8.2018 
MUSP 
88196/2018 

- respektovat památky: 
k .ú. Bedřichov u Oskavy  
14734/8-1067 zřícenina hradu Rabšejn – archeologic-
ká lokalita, parc .č. 946/3  
Řešené území je nutno chápat jako území s archeolo-
gickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  
Mimo legislativní rámec konstatujeme, že se v řeše-
ném území nacházejí objekty charakteru památek 
místního významu, které by měly být z pohledu zá-
jmů památkové péče chráněny a zachovány na místě 
samém. Jedná se o tyto objekty: 
k. ú. Bedřichov u Oskavy  
- kostel sv. Bedřicha z roku 1869 na pozemku parc .č. 
st. 149  
- kamenný kříž před kostelem sv. Bedřicha na po-
zemku parc. č. 291/1  
- chalupa č.o. 16 na pozemku parc.č.st. 147  
- chalupa č.o. 13 na pozemku parc.č.st. 19  
- hřbitov s kamennou zdí a márnicí z roku 1891 na 
pozemku parc. č. 206  
- kamenný kříž na hřbitově z roku 1891 na pozemku 
parc.č. 206  
- kaple se zvonicí po pravé straně silnice do Věsky na 
pozemku parc. č. 743/6  

Bude respektováno. 
Je respektováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

- hraniční kameny v lukách místní části Véska  
- pomník s nápisem „R.RIEGER“ v zatáčce silnice do 
Rýmařova na pozemku parc. č. 998/1  
k. ú. Mostkov  
- kaple sv. Antonína Paduánského z roku 1868 na 
návsi na pozemku parc.č.st. 87  
- rychta na pozemku parc.č.st. 66/1  
- kamenný kříž na hřbitově na pozemku parc. č. 561  
- kamenný kříž v bývalém areálu mlýna na pozemku 
parc. č. 75/1  
- chalupa č.p. 58 na pozemku parc. č.st. 77/1  
k. ú. Nemrlov  
- kaple se zvoničkou na pozemku parc. č. 69  
- památník obětem I. světové války s deskou připev-
něnou ke skále na pozemku parc. č. 77/1  
- chalupa č.o. 21 na pozemku parc. č.st. 56  
k. ú. Oskava  
- chalupa č.o. 6 na pozemku parc. č.st. 115  
- chalupa č.o. 8 na pozemku parc. č.st. 141/1  
- chalupa č.o. 18 na pozemku parc. č. st. 49  
- chalupa č.p. 24 na pozemku parc. č. st. 24  
- chalupa č.p. 260 na pozemku parc. č.st. 123  
- kamenný klenbový most přes Oskavu na pozemcích 
parc. č. 796/1 a 803  
- farní kostel sv. Floriána na pozemku parc. č.st. 52  
- kamenný kříž před kostelem na pozemku parc. č. 
802/2  
k. ú. Třemešek  
- chalupa č.o. 3 na pozemku parc. č.st. 105  
- hřbitov s ohradní zdí, márnicí a vstupní branou na 
pozemku parc. č. 7  
- kamenný kříž s Pannou Marií a sv. Janem na hřbito-
vě na pozemku parc. č. 7  
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- kaple sv. Antonína Paduánského z roku 1868 na 
pozemku parc. č.st. 3  
- kamenný kříž před kaplí sv. Antonína Paduánského 
na pozemku parc. č. 1325/6 
k. ú. Václavov u Oskavy  
- dřevěná zvonička na pozemku parc. č. 429/6  
- kamenný kříž z roku 1819 vedle zvoničky na pozem-
ku parc. č. 429/6  
- hřbitov s branou, ohradní zdí a márnicí na pozemku 
parc. č. 160/2  
- kamenný kříž z roku 1894 na hřbitově na pozemku 
parc. č. 160/2 
 
Opatření: 
1- V textové části uvést, že nemovitá kulturní památ-
ka (zřícenina hradu Rabštejn-archeologická lokalita) 
je chráněna dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní pa-
mátkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
2- Do textové části územního plánu uvést stávající 
kulturní památku včetně rejstříkového čísla v Ústřed-
ním seznamu kulturních památek ČR, parcelního čísla 
a jejího stručného popisu. 
3- Celé řešené území nutno chápat jako území s ar-
cheologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů 
4- Do textové části územního plánu doporučujeme 
zapracovat konkrétní výčet památek místního vý-
znamu s uvedením pozemku a jednoduchého popisu, 
neboť i ony se významnou měrou podílejí na historic-
ké a urbanistické struktuře daného sídla a jsou vý-
znamným dokladem historického vývoje života lidí v 
obci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bude respektováno a zapracováno 
do textové a grafické části návrhu 
ÚP. 
Nemovitá kulturní památka,                       
archeologická lokalita i památky 
místního významu jsou v územním 
plánu respektovány. Konkrétní     
výčet památek místního významu 
včetně upřesněné lokalizace je 
v územním plánu uveden, památky 
místního významu jsou v grafické 
části vyznačeny. Popis památek 
místního významu není předmětem 
řešení územního plánu. 
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5- Do grafické části – koordinační výkres – začlenit 3 
symboly: logo pro nemovitou kulturní památku, logo 
pro památky místního významu a jedno logo označu-
jící území archeologického zájmu, tj. celé území obce. 

11. Městský úřad Šumperk 
odbor dopravy 
Jesenická 31, 787 01 Šumperk 

 - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

12. Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 219, 190 00 Praha 9 

 - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

13. Státní úřad pro jadernou bezpeč-
nost, 
Senovážné nám. 9, 110 00  Praha 1 

 - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

14. Hasičský záchranný sbor Olom.kraje 
územní pracoviště Šumperk 
Nemocniční 7, 787 01 Šumperk 

 - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

15. Krajská hygienická stanice 
územní pracoviště Šumperk 
Lidická 56, 787 01 Šumperk 

27.8.2018 
KHSOC/21112/20
18/SU/HOK 

- bez připomínek; Bere se na vědomí. 

16. Krajská veterinární správa 
Státní veterinární správy pro Olo-
moucký kraj 
tř. Miru 563/101, 779 00 Olomouc 

27.8.2018 
SVS/2018/10150
8-M 

- bez připomínek; Bere se na vědomí. 

17 Ministerstvo obrany ČR, sekce na-
kládaní s majetkem, odbor ochrany 
územních zájmů 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 

10.8.2018 
MO 
218967/2018-
1150 

- respektovat uvedené zájmy MO ČR; Bude respektováno a zapracováno 
do textové a grafické části návrhu 
ÚP. 
Je respektováno a zapracováno           
do územního plánu. 

18. Obvodní báňský úřad 
Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 728 
03 Ostrava 1 

 - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

19. ČR-Státní energetická inspekce 
územní inspektorát v Olomouci, 
Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc 

 - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 
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20. Správa CHKO Jeseníky 
Šumperská 93, 790 01 Jeseník 

4.9.2018 
SR/636/OM/2018 

Respektovat níže uvedených stěžejních právních a 
odborných materiálů: 
- výnos MK ČR č. 9.886/69-II/2, o zřízení CHKO Je-

seníky. 
- plán péče o CHKO Jeseníky 2014 – 2024. 
- zonace území CHKO Jeseníky – odstupňovaná 

ochrana přírody. 
- preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Je-

seníky (Brychtova 2000). 
- preventivní hodnocení krajinného rázu na území 

CHKO Jeseníky (Vorel a kol. 2011). 
- Síť prvků územního systému ekologické stability 

(ÚSES). 
- Síť prvků soustavy Natura 2000 (Ptačí oblast Jese-

níky a evropsky významné lokality) 
- do dokumentace zapracovat stávající síť prvků 

ÚSES a prověřit tuto síť s ohledem na její pro-
vázanost a funkčnost a případně navrhnout její 
vhodné doplnění a úpravy. 

- Respektovat podmínky ochrany významných 
krajinných prvků a nenavrhovat nové rozvojové 
plochy v kolizi s těmito prvky. 

- Vyznačit všechny vyhlášené památné stromy 
nacházející se ve správním obvodu obce a re-
spektovat limity jejich ochrany. 

- Zapracovat podmínky ochrany krajinného rázu. 
- Zapracovat do ÚPD podrobný popis dochované 

urbanistické struktury sídla a charakteru spo-
lečných klíčových znaků stávající zástavby. 

- Návrh nových zastavitelných ploch (nové zá-
stavby) podřídit dochované urbanistické struk-
tuře sídla, charakteru zástavby v jednotlivých 
částech obce a podmínkám diferencované 

Bude respektováno. 
Je respektováno a zapracováno                   
do územního plánu v rozsahu, který 
podrobnost zpracování územního 
plánu umožňuje. Řada požadavků 
obsahuje podrobnosti, které nemo-
hou být obsahem územního plánu, 
který neobsahuje regulační prvky, 
ale musí být řešena v následujících 
řízeních. 
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ochrany krajinného rázu stanovené 
v Preventivním hodnocení. 

Pro jednotlivé návrhové plochy stanovit: 
- Struktura zástavby (rozlišit, zda je na dané plo-

še přípustná zástavba kompaktní nebo rozptý-
lená, rozlišit, orientaci staveb vůči terénu, ko-
munikaci apod.). 

- Převažující účel využití (hlavní využití). 
- Přípustný a nepřípustný účel využití. 
- Koeficienty zastavitelnosti. 
- Podlažnost objektu, výškovou hladinu zástavby 

(maxim. Výška stavby jako výchozí limit). 
- Minimální velikost stavebních parcel. 
- Vzájemné odstupové vzdálenosti budoucích 

objektů. 
- Přípustné počty objektů. 
- Další parametry výstavby (např. doporučené 

půdorysné uspořádaní, typ zastřešení aj.). 
- V souvislosti s ochranou a zlepšením dochova-

né hodnoty krajinného rázu (vzhledu a funkci 
krajiny) navrhnout a stabilizovat plochy vnitro-
sídelní zeleně. 

- Vyloučit umisťování staveb ve volné krajině, vy-
jma nezbytné technické infrastruktury. 

- V e vazbě na ust. §18 odst. 5 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řadu za-
kotvit do ÚP typy staveb, které nebude možné 
v nezastavěném území obce umístit. 

- Minimalizovat zahušťování rozptýlené zástav-
by. 

- Zachovat a udržovat stávající louky a pastviny, 
podporovat jejich extenzivní využití, zachovat a 
podporovat členění zemědělské půdy pomoci 
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remízů, porostů mezí a doprovodných porostů 
vodních toků a cest. 

Prověřit soulad ÚPD s PUR a ZUR.   

21. Česká geologická služba 
Správa oblastních geologů 
Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 

28.8.2018 
ČGS-
441/18/490*SOG
-441/470/2018 

Respektovat významné geologické lokality: 
- Oskava – Nemrlov (ID 914 
- Stančín SSV (ID 1472) 
- Bílé kameny – u Skřítku (ID 893) 
- Rabštejn (ID 906) 
- Skály (ID 1491) 
- Mravenečník (ID 1469) 
- Bedřichov SZ (ID 1471) 
- Třemešek JZ (ID 1468) 
- Třemešek S (ID 1470) 
Jinak bez připomínek; 

Bude respektováno. 
Je respektováno. 

22. Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, Praha 3 –                 
Žižkov 

 - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

23. Krajský úřad Olomouckého kraje,  
odbor strategického rozvoje kraje,  
Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc 

13.8.2018 
KUOK 
87450/2018 

- respektovat PÚR ČR ve znění Aktaulizace č. 1; 
- respektovat ZÚR OK ve znění pozdějších aktuali-

zací; 
- respektovat ÚPD sousedních obcí a koordinováno 

s nimi funkční a prostorové využití řešeného území 
(veřejná infrastruktura nadmístního významu, 
skladebné části ÚSES apod.); 

- Územní studie území se zvýšeným potenciálem 
pro rekreaci a cestovní ruch RC2-4 a RC6-12na 
území Olomouckého kraje; 

- Územní studie krajiny pro území Olomouckého 
kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti 
s adaptaci na změny klimatu; 

- Územní studie rozvoje cyklistické dopravy Olo-
mouckého kraje; 

- Strategické migrační studie pro Olomoucký kraj; 

Bude respektováno. 
Je respektováno. 
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- Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého 
Kraje; 

24. Obec Hraběšice  - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

25. Obec Nový Malín  - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

26. Obec Libina  - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

27. Obec Šumvald  - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

28. Obec Sobotín  - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

29. Obec Tvrdkov  - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

30. Obec Horní Město  - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

31. Obec Stará Ves  - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

32. Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Šumavská 33, 656 09 Brno 

 - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

33. Povodí Moravy, s. p. 
Dřevařská 11, 601 75 Brno 

 - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

34. České Radiokomunikace a.s.  - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

35. Lesy ČR, s. p. 
Hradec Králové, Lesní správa                          
Janovice 

 - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

36. ČEZ Děčín – distribuce, a.s.  - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

37. RWE Distribuční služby 
Plynární 6/2748, Ostrava  

 - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

38. Česká telekomunikační                                                 
infrastruktura a.s. 
Olšanská 2681/6, Praha 3 

 - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

39. ČEPS, a.s. 
Elektrárenská 774/2, Praha 10 

 - v termínu se nevyjádřil; Bere se na vědomí. 

40. Český svaz ochránců přírody                    
Šumperk 
nám. Republiky 2, 787 01 Šumperk 

1.9.2018 
 

V stávajícím územním plánu obce Oskava je umístěna 
plocha Z 28 plocha pro realizaci parkoviště u rekreač-
ní nádrže v Mostkově v prostoru u stávající křižovatky 
JV od nádrže a vjezd k chatovišti. Tato plocha má 
zlepšit dopravní obsluhu rekreační oblasti. Tato plo-
cha mimo jiné nachází na parcelách č. 500/1 a 496/1 
v k. ú. Mostkov.  

Bude vyhodnoceno. 
Požadavek byl prověřen                                      
a akceptován, v územním plánu                  
na dotčených pozemcích není           
navržena stavba parkoviště,                   
pozemek parc. č. 500/1 je vymezen 
jako zastavitelná plocha veřejných 
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Přes tyto parcely dochází každoročně k intenzivní 
jarní migraci obojživelníků z blízkých biocenter (např. 
LBC 12) do nádrže v Mostkově. Jedná se o stovky 
zvláště chráněných živočichů např. Ropucha obecná 
(Bufo bufo). Kritickým místem tohoto migračního 
tahu je silnice č. 37011 Mostkov – Oskava, kdy vlivem 
dopravní zátěže dochází k moralitě nezanedbatelné-
ho počtu obojživelníků. 
Požadují prověřit této plochy.      

prostranství – veřejné zeleně,                   
pozemek parc. č. 496/1 je součástí 
stabilizovaných ploch rekreace – 
ploch staveb pro rodinnou                           
rekreaci.  

41. WARTRA Olomouc s.r.o.,                               
Žerotínova náměstí 250/13,                                    
779 00 Olomouc  

15.8.2018  V části Bedřichová u Oskavy vlastní pozemky parc. č. 
128, 390, 392, 393/1 a 436/2 a chtěli by oplotit                             
na vnější straně. 

Na vědomí. 
Požadavek byl akceptován,                      
dotčené pozemky jsou vymezeny 
jako stabilizované plochy smíšené 
obytné – venkovské, kde je                      
oplocení možné.  
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C.2. Úpravy po společném jednání  

     Po projednání návrhu Územního plánu Oskava dle § 50 stavebního zákona byly provedeny 
následující úpravy: 

- Na základě stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, čj. SR/0594/OM/2020-2 
ze dne 19. 10. 2020, byly provedeny následující úpravy: 

- z návrhu územního plánu byla vypuštěna zastavitelná plocha smíšená obytná – venkov-
ská SV Z17 

- pro zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské SO Z4, Z12 a Z16 a pro stabilizo-
vané plochy v k.ú. Třemešek byl koeficient zastavění pozemku snížen z 0,40 na 0,20 

- bylo upraveno vymezení přírodní rezervace Rabštejn dle nařízení Agentury ochrany pří-
rody a krajiny ČR č. 2/2020 ze dne 16. 9. 2020. 

- Na základě připomínky Lesů ČR, s.p., čj. LCR104/004022/2020 ze dne 5. 11. 2020, byly 
provedeny následující úpravy: 

- vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské SV Z25 bylo upraveno tak, 
aby plocha nezasahovala do ochranného pásma lesa – 50 m od okraje pozemků urče-
ných k plnění funkcí lesa 

- bylo upraveno vymezení ploch v lokalitě Rabštejn – zastavitelná plocha veřejných pro-
stranství – veřejná zeleň ZV Z1 byla vypuštěna, vymezení stabilizovaných ploch rekrea-
ce – plochy staveb pro hromadnou rekreací RH a plochy rekreace na plochách přírod-
ního charakteru RN bylo upraveno.  

- Na základě stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství, čj. KUOK/112293/2020 ze dne 5. 10. 2020, byly provedeny následující 
úpravy podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití: 

- plochy smíšené obytné – venkovské SV – z přípustného využití byly vypuštěny stavby 
pro sběr druhotných surovin, stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, stavby na vodních tocích, 
stavby suchých nádrží (poldrů), stavby náhonů a přeložky vodních toků 

- plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL – z přípustného využití byly vypuštěny 
stavby sportovních zařízení, stavby pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdro-
jů a stavby a zařízení veřejných prostranství včetně drobné architektury a mobiliáře 

- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ – z přípustného využití byly vypuš-
těny stavby pro lehký průmysl, stavby pro ochranu obyvatelstva, stavby čerpacích sta-
nic a myček, stavby pro komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů, stavby spor-
tovních zařízení, stavby garáží, stavby pro sběr a zpracování druhotných surovin, sklád-
ky posypového materiálu a stavby a zařízení veřejných prostranství 

- plochy zemědělské NZ – z přípustného využití byly vypuštěny terénní úpravy pro zlep-
šení organizace zemědělského půdního fondu, stavby studní, stavby na vodních tocích, 
stavby náhonů, nezbytné přeložky vodních toků a stavby malých vodních elektráren. 
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- Na základě stanoviska Městského úřadu Šumperk, odboru životního prostředí, čj. MUSP 
90599/2020 ze dne 9. 11. 2020, byly provedeny následující úpravy: 

- z textové části I.A (výroku), kap. F.3. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití byl vypuštěn bod 1.d) „V aktivní zóně záplavového území se připouštějí pouze 
stavby nezbytně nutné dopravní a technické infrastruktury včetně přípojek“; podmínky 
využití ploch v záplavovém území jsou stanoveny v §67 zákona č. 254/2001 Sb., o vo-
dách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a proto 
není vhodné je uvádět v závazné části územního plánu 

- byly odstraněny drobné nepřesnosti v textu Odůvodnění územního plánu. 

- Na základě stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomou-
ci, čj. KHSOC/30184/2020/SU/HOK ze dne 14. 9. 2020, byla provedena následující úprava: 

- do podmínek pro využití ploch smíšených obytných – venkovských SV bylo doplněno 
podmíněně přípustné využití: 
Realizace staveb pro bydlení podél silnic III/37010 a III/44631 je přípustná pouze 
při prokázání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních 
i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 

- Na základě dodatečného požadavku Obce Oskava a v návaznosti na požadavek, obsažený 
v zadání územního plánu, byla rozšířena zastavitelná plocha smíšená obytná – venkovská 
SV Z37, vymezená v k.ú. Mostkov, na část pozemku parc. č. 446/1; požadavek v návrhu 
územního plánu pro společné jednání nebyl akceptován. V souvislosti s touto úpravou byl 
doplněn návrh výstavby místní komunikace MK4.  

- Na základě vydaného  územního rozhodnutí Městského úřadu Šumperk, odboru výstavby, 
čj. MUSP 35758/2020 ze dne 3. 4. 2020 o umístění stavby Malá vodní elektrárna Oskava – 
Kauerův mlýn je do územního plánu doplněn návrh této malé vodní elektrárny včetně ná-
vrhu kabelového vedení VN a nové distribuční trafostanice. 

 

C.3. Úpravy po veřejném projednání  

     Po projednání návrhu Územního plánu Oskava dle § 52 stavebního zákona byly provedeny 
následující úpravy: 

- Na základě stanoviska Povodí Moravy, s.p., ze dne 22. 6. 2021, čj. PM-21553/2021/5203 
/Vrab byly provedena úprava vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské 
SV Z27 tak, aby hranice plochy byla vzdálena 6 m od břehové hrany toku (náhonu) a úpra-
va vymezení plochy přestavby smíšené obytné – venkovské SV P1 tak, aby hranice plochy 
byla vzdálena 8 m od břehové hrany toku Oskavy. 

- Na základě námitky vlastníka pozemku parc. č. 465 v k.ú. Bedřichov u Oskavy bylo upra-
veno vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské SV Z2 tak, aby respekto-
valo zpracovaný geometrický plán na rozdělení pozemku parc. č. 465 na pozemek parc. č. 
465/1 (lesní) a pozemek parc. č. 465/2 (trvalý travní porost); zastavitelná plocha Z2 je vy-
mezena na ploše budoucího pozemku parc. č. 465/2. 

- Na základě námitek vlastníků pozemků parc. č. 618/1, 618/10, 636/30, 636/36, 652/11, 
652/14, 652/15, 652/23, 652/24, 821/3 a 831 jsou v k.ú. Mostkov vymezeny další zastavi-
telné plochy smíšené obytné – venkovské SV Z45, Z46, Z47 a Z48; pro zajištění dopravní 
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obsluhy ploch Z45, Z46 a Z47 je navrženo vybudování místní komunikace (zčásti ve stopě 
stávající účelové komunikace) ve vymezené zastavitelné ploše veřejných prostranství PV 
Z44.   

 
 
 

 

D. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

 

     V Územním plánu Oskava nejsou obsaženy žádné záměry nadmístního významu, které nej-
sou řešeny v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění. 

 

 

 

E. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ 
 

     Územní plán Oskava neobsahuje žádné prvky regulačního plánu. 

 

 

 

F. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 
 

Územní plán Oskava je zpracován dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu 
s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly 
územního plánování v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktua-
lizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 a se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualiza-
ce č. 1, Aktualizace č. 2a, Aktualizace č. 2b, Aktualizace č. 3 a Aktualizace č. 4. Stanoví základ-
ní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspo-
řádání (urbanistickou koncepci), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vyme-
zuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy změn v krajině a plochy vymezené 
ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území 
(plochy přestavby); vymezuje plochy pro veřejně prospěšné stavby a pro veřejně prospěšná 
opatření.   

 

F.1.  Vymezení zastavěného území 

Zastavěné území je vymezeno k 1. 1. 2022 v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Hranice zastavěného 
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území vychází z intravilánu stanoveného k 1. 9. 1966, který je doplněn o následně zastavěné 
pozemky a o další pozemky dle § 58 odst. 2 – stavební proluky a zastavěné pozemky, které 
nebyly zahrnuty do intravilánu z r. 1966 (rozptýlená zástavba, lovecké chaty, zbory, apod.). 

 

F.2.  Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  

F.2.1.  Základní koncepce rozvoje obce vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR 
a z územně plánovací dokumentace vydané krajem  

     V Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen PÚR ČR), je 
území obce Oskava zařazeno do Specifické oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník, která 
zahrnuje území s vysokým potenciálem přírodně cenné a společensky atraktivní oblasti Jese-
níků pro rekreaci a lázeňství a zároveň území se zaostávajícím sociálním a ekonomickým roz-
vojem, se strukturálně postiženou ekonomikou s mnohými stagnujícími odvětvími hospodář-
ství. 

     PÚR ČR stanoví pro specifickou oblast SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník jako prioritní:  

a) rozvoj rekreace a lázeňství,  
b) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj ekologic-

kého zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu),  
c) zlepšení dopravní dostupnosti území, 
d) snížení povodňových rizik a sucha. 

Z těchto priorit vychází stanovená koncepce rozvoje obce, která vytváří podmínky pro: 

- rozvoj rekreace a cestovního ruchu vymezením zastavitelných ploch pro rozvoj rodinné 
rekreace v Mostkově, vymezením zastavitelné plochy pro výstavbu rozhledny 
nad zástavbou Mostkova, vymezením plochy přestavby bývalého zemědělského areálu 
ve Václavově na areál hromadné rekreace, stabilizací ploch stávajících rekreačních areálů 
a plochy lyžařské sjezdovky v Bedřichově a návrhem nových cyklotras 

- rozvoj ekologického zemědělství stabilizací stávajících zemědělských areálů a vymezením 
zastavitelných ploch pro vybudování nových zemědělských areálů ve Vésce 

- snížení povodňových rizik vymezením plochy pro vybudování suchého poldru v Mostkově 
a vymezením zastavitelných ploch mimo stanovené záplavové území. 

     V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3 a 4 
(dále jen ZÚR OK), jsou stanoveny priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelné-
ho rozvoje území, je zpřesněno vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených 
v politice územního rozvoje, jsou vymezeny oblasti se zvýšenými požadavky na změny 
v území, které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti 
a nadmístní rozvojové osy), je zpřesněno vymezení specifických oblastí vymezených v politice 
územního rozvoje, jsou vymezeny další specifické oblasti nadmístního významu, je zpřesněno 
vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje, jsou vymezeny plochy 
a koridory nadmístního významu včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního 
systému ekologické stability a územních rezerv, jsou upřesněny územní podmínky koncepce 
ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje, jsou stanoveny 
cílové kvality krajin včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení, jsou vy-
mezeny veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezena asanační území nadmístního významu, 
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pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou stanoveny požadavky na koordi-
naci územně plánovací činnosti obcí, jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých se ukládá 
prověření změn jejich využití územní studií a jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je 
pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.  

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění je potvrzeno zařazení 
obce Oskava do specifické oblasti SOB 3 Jeseníky – Králický Sněžník, která je definována jako 
oblast s problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, tj. s významnými rozdíly v územních 
podmínkách pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost spole-
čenství obyvatel území, které svým významem přesahují hranice kraje. Pro vymezenou speci-
fickou oblast SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník stanoví ZÚR OK v kap. A.3., bodě 13 následující 
požadavky: 

13. Hospodářský rozvoj a sociální soudržnost podporovat zejména ve vymezených oblastech 
se specifickými problémy uvedených v odst. 9 a 11. Vytvářet zde podmínky pro:  

13.1. přiměřenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení   
13.2. zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury  
13.3. územní předpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ru-

chu, ekologického zemědělství a tradičních řemesel vymezením vhodných rozvojo-
vých území a pravidel pro umísťování těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci 
s ochranou přírody a krajiny 

13.4. optimální využívání zejména stávajících areálů a zastavěných ploch, tj. upřednost-
ňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj zá-
stavby v krajině. 

Koncepce rozvoje obce stanovená územním plánem vychází právě z těchto požadavků 
a úkolů: 

- převážnou část vymezených zastavitelných ploch tvoří plochy smíšené obytné – venkov-
ské SV, tedy plochy, které jsou prioritně určeny pro rozvoj obytné funkce – pro výstavbu 
rodinných domů, avšak připouští se zde i stavby pro rodinnou rekreaci a stavby zařízení 
občanského vybavení a drobné a řemeslné výroby 

- pro zkvalitnění dopravní infrastruktury se navrhují nové místní a účelové komunikace, 
pro lokální úpravy stávajících komunikací jsou stanoveny obecně platné zásady  

- pro zkvalitnění technické infrastruktury se navrhuje rozšíření vodovodu, kanalizace a STL 
plynovodu pro zastavitelné plochy, vymezené v Oskavě a Mostkově a výstavba vlastní 
obecní čistírny odpadních vod 

- pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu jsou vymezeny zastavitelné plochy pro rozvoj ro-
dinné rekreace v Mostkově, zastavitelná plocha pro výstavbu rozhledny nad zástavbou 
Mostkova a plocha přestavby bývalého zemědělského areálu ve Václavově na areál hro-
madné rekreace 

- pro rozvoj ekologického zemědělství jsou vymezeny zastavitelné plochy ve Vésce 

- všechny vymezené rozvojové plochy respektují zásady a požadavky ochrany výjimečných 
přírodních hodnot řešeného území 

- stávající výrobní areály jsou zčásti využívané a stabilizované, zčásti nevyužité; s výjimkou 
ploch bývalého výrobního areálu v Bedřichově, který je navržen k přestavbě na plochy 
smíšené obytné – venkovské a plochy bývalého zemědělského areálu ve Václavově, který 
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je navržen k přestavbě na areál hromadné rekreace, jsou vymezeny jako plochy stabilizo-
vané; s výjimkou drobné plochy pro rozšíření areálu společnosti Marwood v Třemešku 
a ploch pro rozvoj zemědělské výroby ve Vésce se zastavitelné plochy pro rozvoj výroby 
a skladování nevymezují. 

      
     V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje jsou v území s vysokým potenciálem 
rekreačního využití vymezeny rekreační krajinné celky (RKC), jako území vhodná pro pobyto-
vou rekreaci, v nichž je preferován rozvoj infrastruktury cestovního ruchu před výrobou 
a ochrana krajinných a přírodních hodnot. Na území RKC se významně koncentrují rekreační 
aktivity nejrůznějších forem a z hlediska ubytovacích kapacit převážně kapacity hromadné 
rekreace (bod 73.). Území obce Oskava je dle bodu 73.3.6. součástí rekreačního krajinného 
celku RKC Sovinecko, který je charakterizován jako území s nižší koncentrací ubytovacích 
kapacit a méně rozvinutou infrastrukturou cestovního ruchu; pro RKC Sovinecko Zásady 
územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění nestanovují žádné specifické poža-
davky. 

 
     V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje nejsou na území obce Oskava vymeze-
ny žádné plochy ani koridory veřejné infrastruktury nadmístního významu, pouze nadregio-
nální a regionální prvky územního systému ekologické stability: 
- nadregionální biokoridor K91 
- regionální biocentrum RBC 434 Rabštejn 
- regionální biocentrum RBC 491 Stančín 
- regionální biocentrum RBC 1986 Šumvaldský háj (jen zcela okrajově) 
- regionální biocentrum OK21 Mladoňovské údolí (okrajově) 
- regionální biokoridor RK894 
- regionální biokoridor RK897 
- regionální biokoridor OK60. 

     Nadregionální a regionální části ÚSES jsou v územním plánu vymezeny v souladu se Zása-
dami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění. 
 

F.2.2.  Základní koncepce rozvoje obce 

     Území obce Oskava tvoří katastrální území Bedřichov u Oskavy, Mostkov, Nemrlov, Oska-
va, Třemešek a Václavov u Oskavy. Jeho celková rozloha je 5 948,05 ha, z toho 4 638,73 ha, 
tj. 78,0 % zaujímají lesy. Zemědělské pozemky zaujímají rozlohu 1 113,40 ha, tj. pouze 18,7 % 
území obce; převážně jde o trvalé travní porosty (613,23 ha, tj. 56,5 % z celkové výměry ze-
mědělských pozemků); celková výměra orné půdy na území obce podle evidence Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního je 395,22 ha, tj. 36,4 % z celkové výměry zemědělské 
půdy. Ve skutečnosti je ale podíl orné půdy menší, část orné půdy je zatravněna; orná půda 
se ve skutečnosti vyskytuje pouze v k.ú. Mostkov. 

     Zástavba Bedřichova, Oskavy a Nemrlova tvoří v podstatě souvislý pás podél silnice 
III/37010 a souběžně protékajícího toku Oskavy, samostatnými sídly jsou Véska (na k.ú. 
Bedřichov u Oskavy), Třemešek, Václavov a Mostkov. Na západním okraji obce, v k.ú. Třeme-
šek, je situován rozsáhlý rekreační areál Třemešek; dále jsou ve volné krajině roztroušeny 
ojedinělé samostatné rekreační stavby (např. Horská chata Rabštejn, stavby rodinné rekrea-
ce) a zařízení (např. areál střelnice v Třemešku).  
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Z provedených doplňujících průzkumů a rozborů vyplývá, že Oskava je obcí s převládající 
funkcí obytnou a rekreační, doplňkově obslužnou a výrobní, s kvalitním přírodním prostře-
dím, avšak s problémy v ekonomické a sociodemografické oblasti (nezaměstnanost, omeze-
né pracovní příležitosti).  

     Škála fungujících zařízení občanského vybavení odpovídá potřebám obce, zařízení jsou 
z převážné části soustředěna v centrální části Oskavy; ostatní sídla jsou prakticky bez občan-
ské vybavenosti. Vybavení území obce technickou infrastrukturou je omezené, vodovod, 
kanalizace a STL plynovod jsou vybudovány pouze v Oskavě, Nemrlově a Mostkově. 
Z hlediska dopravního je problémem především nedostatečné šířkové a konstrukční vybavení 
některých komunikací; tento problém lze ale řešit v územním plánu jen obecně (v textové 
části). Z hlediska funkčního využití území lze za problém považovat především některé nevy-
užité a chátrající výrobní a rekreační areály (bývalá strojírna v Bedřichově, výrobní areál 
v severní části Oskavy, penzion Oskava v Nemrlově, jen zčásti využitý bývalý Penzion Václa-
vov). 

Cílem zpracování územního plánu je vytvoření podmínek pro komplexní rozvoj řešeného 
území a vytvoření předpokladů k zabezpečení jeho udržitelného rozvoje – úkolem návrhu 
urbanistické koncepce a koncepce rozvoje krajiny je dosáhnout obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů. Hlavní zásadou stanovené koncepce rozvoje obce byly poža-
davky na ochranu kulturních, historických a přírodních hodnot řešeného území a krajinného 
rázu.  

Z hlediska budoucího rozvoje obce Oskava je hlavní prioritou dostatečná nabídka ploch 
pro novou obytnou výstavbu a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu a stabilizace, případně 
omezený rozvoj ploch pro výrobu. Dalšími nezpochybnitelnými prioritami je vymezení odpo-
vídajících ploch veřejných prostranství, rozvoj technické infrastruktury, ochrana životního 
a obytného prostředí, ochrana ovzduší a vod, ochrana přírodních hodnot a krajinného rázu 
a ochrana sídelní a krajinné zeleně. 

     Obecně nejsou územní možnosti rozvoje obce limity využití území zásadně omezeny, 
územní rozvoj obce je z větší části determinován jednak přírodními podmínkami území (zá-
stavba zejména Bedřichova, ale i Oskavy a Nemrlova je sevřena v úzkém údolí a je obklopena 
lesy, které sahají až k okraji zástavby), především však hospodářskými podmínkami regionu, 
zejména vysokou nezaměstnaností a polohou obce na okraji Olomouckého kraje. Za omezu-
jící faktor budoucího rozvoje obce je proto nutno považovat nevyvážené hospodářské pod-
mínky, které se negativně promítají i do pilíře soudržnosti obyvatel území, tlaku na migraci 
a stěhování mladých rodin z řešeného území. 

     Územní plán navazuje na dosavadní historický a stavební vývoj obce vymezením zastavi-
telných ploch vesměs bezprostředně navazujících na zastavěné území, s výjimkou několika 
ploch, vymezených pro rozvoj zemědělské výroby ve Vésce a pro rozvoj rekreace a cestovní-
ho ruchu (zastavitelná plocha pro výstavbu rozhledny nad Mostkovem, zastavitelná plocha 
pro stavbu rodinné rekreace v Mostkově), a to převážně zastavitelných ploch smíšených 
obytných – venkovských, určených především pro nízkopodlažní obytnou výstavbu. Územní 
plán tedy zachovává stávající charakter zástavby obce, respektuje a rozvíjí převažující funkce 
obce, tj. především funkci obytnou, rekreační a také výrobní. Dále navrhuje dílčí zlepšení 
technické infrastruktury – rozšíření vodovodu, kanalizace a STL plynovodu pro vymezené 
zastavitelné plochy v Oskavě a Mostkově a vymezuje plochu pro výstavbu vlastní obecní čis-
tírny odpadních vod.  
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     Koncepce uspořádání krajiny zachovává převládající ekologické, vodohospodářské a pro-
dukční funkce krajiny (lesozemědělský a lesní typ krajiny) a navrhuje posílení její ekologické 
stability vymezením ploch územního systému ekologické stability. Pro zlepšení ochrany 
před povodněmi navrhuje územní plán vybudování suchého poldru na Václavovském potoce 
nad Mostkovem. 

 
Obec Oskava tvoří stabilní součást sídelní struktury okresu Šumperk; převažujícími funk-

cemi řešeného území jsou funkce obytná a rekreační, částečně obslužná a výrobní. Počet 
obyvatel po r. 2000 postupně klesá, od 1484 obyvatel v r. 2001 až na 1274 v r. 2019. Rozvo-
jové možnosti obce jsou podmíněny zejména zachováním atraktivity bydlení a využitím re-
kreačního potenciálu řešeného území. Problémem řešeného území je nerovnovážný stav 
hospodářského pilíře řešeného území; posílení hospodářských podmínek je nutno orientovat 
na stabilizaci stávajících výrobních areálů a na rozvoj ekologického zemědělství, na rozvoj 
rekreace a cestovního ruchu. 

     Obec Oskavu tvoří šest katastrálních území – Bedřichov u Oskavy, Mostkov, Nemrlov, Os-
kava, Třemešek a Václavov u Oskavy a má čtyři části obce – Bedřichov, Oskava, Mostkov 
a Třemešek, přičemž Václavov a Nemrlov jsou součástí části obce Oskava a součástí Bedři-
chova je sídlo Véska.   

Jako podklad pro koncepci rozvoje veřejné infrastruktury a pro návrh územního rozvoje 
jednotlivých funkčních ploch, zejména ploch pro bydlení, slouží především základní bilance 
vývoje počtu obyvatel a bytů, vztažené k předpokládané době platnosti územního plánu, 
která se obvykle odhaduje na cca 15 let, tedy cca k r. 2035. Na základě komplexního zhodno-
cení rozvojových předpokladů (podmínek životního prostředí, hospodářských podmínek 
a podmínek soudržnosti obyvatel území) je předpokládán i nadále postupný mírný pokles 
počtu obyvatel; potřebu nové bytové výstavby během tohoto období odhadujeme na při-
bližně 30 bytů (podrobněji viz další text).  
 

 Sociodemografické podmínky 

     V následujícím textu je provedeno doplnění a aktualizace rozboru sídelního potenciálu 
řešeného území, včetně širších vazeb (zejména s ohledem na potenciál hospodářského pilí-
ře), tj. doplnění a analýza údajů, které nejsou běžným obsahem územně analytických pod-
kladů SO ORP (poslední z r. 2016) nebo nejsou zcela aktuální. Na základě vyhodnocení sídel-
ního potenciálu je stanovena potřeba ploch pro bydlení (potřeba bytů).   

    Obyvatelstvo (sociodemografické podmínky území), zaměstnanost (hospodářské podmín-
ky území) a bydlení vytvářejí základní prvky sídelní struktury území, nedílnou součást civili-
začních hodnot území. Za nejvýznamnější faktor ovlivňující vývoj počtu obyvatel obce (její 
prosperitu) je obvykle považována nabídka pracovních příležitostí v obci a regionu, a tak je 
tomu i v řešeném území. Z ostatních faktorů je to především vybavenost sídel, dopravní po-
loha, obytné prostředí včetně životního prostředí, vlastní či širší rekreační zázemí. Tyto pří-
rodní i antropogenní podmínky území se promítají do atraktivity bydlení, kterou velmi dobře 
vyjadřuje úroveň cen bydlení – prodejnost nemovitostí pro bydlení v sídle, či dané lokalitě. 
Zhodnocení rozvojových faktorů řešeného území je jedním z výchozích podkladů pro hodno-
cení a prognózu budoucího vývoje (koncepci rozvoje obce) během očekávaného období 
platnosti územního plánu, tj.  obvykle pro dalších cca 15 let.   
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     Hlavním cílem této kapitoly je tedy sestrojení prognózy vývoje počtu obyvatel a bydlení 
v řešeném území. Prognóza vychází zejména z rozboru funkčně propojeného systému obyva-
telstvo – bydlení – zaměstnanost a slouží především jako podklad pro stanovení potřeby vy-
mezení zastavitelných ploch pro novou obytnou výstavbu, posouzení technické infrastruktu-
ry sídel a eventuální zhodnocení dopadů na sociální infrastrukturu.  

     Pro vývoj počtu obyvatel řešeného území byly z dlouhodobého hlediska rozhodující násle-
dujícími skutečnosti: 

- Již na konci 19. století docházelo v řešeném území k poklesu počtu obyvatel, zejména 
pod tlakem nepříznivých hospodářských podmínek. Důsledky první světové války přinesly 
úbytek obyvatel, u druhé světové války pak znamenaly zásadní změnu populace a další 
výrazný pokles počtu obyvatel. 

- Ekonomicky nepříznivý vývoj regionu od poloviny 19. století, prohloubený problémy 
transformace zemědělské a průmyslové výroby po r. 1990 a vysokou nezaměstnaností 
(zejména v širším regionu). 

- Poloha obce v podhorské krajině. 

- Rostoucí zájem o bydlení v příměstské krajině (rozvoj suburbanizace po r. 2000), 
v kvalitním obytném prostředí, avšak s dobrou dopravní dostupností, což řešené území 
nevykazuje. 

     Růst počtu obyvatel v padesátých letech minulého století vystřídal dlouhodobý pokles 
přetrvávající až do současnosti. Tento pokles byl do r. 1991 vyvolán především nabídkou lev-
ného, dotovaného bydlení v bytových domech v okolních městech, v následujícím období 
zejména slabostí hospodářského pilíře širšího regionu, tj. ekonomickým tlakem na migraci 
z obce. 

Obec-část obce  1869 1910 1921 1950 1961 1980 1991 2001 2011 

Oskava  3 829 3 315 2 883 1 730 1 825 1 694 1 523 1 484 1 385 

      Bedřichov* 921 646 580 325 340 251 207 196 123 

      Mostkov 498 502 409 277 280 262 231 251 245 

      Oskava** 1 765 1 573 1 345 866 963 997 947 912 891 

      Třemešek 645 594 549 262 242 184 138 125 126 

Poznámky: 

[1] 1869 – obyvatelstvo přítomné civilní 

     1880 až 1950 – obyvatelstvo přítomné 

     1961 až 1991 – obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému pobytu) 

     2001 – obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem) 

     2011 – obyvatelstvo podle obvyklého bydliště 

*včetně Vésky 
**včetně Václavova a Nemrlova 

Vývoj počtu obyvatel po r. 2004 v řešeném území (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

Rok 
stav 
1.1. 

Narození Zemřelí 
Přistěho-

valí 
Vystěho-

valí 

Přirozená měna 
= narození-

zemřelí 

Saldo migrace= 
přistěhovalí-
vystěhovalí 

Změna 
celkem 

2004 1 471 16 15 26 42 1 -16 -15 

2005 1 456 19 13 24 37 6 -13 -7 

2006 1 449 17 11 26 44 6 -18 -12 

2007 1 437 23 19 23 44 4 -21 -17 
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2008 1 420 8 10 24 23 -2 1 -1 

2009 1 419 8 13 30 34 -5 -4 -9 

2010 1 410 13 14 35 54 -1 -19 -20 

2011 1 392 13 17 34 46 -4 -12 -16 

2012 1 376 6 16 32 24 -10 8 -2 

2013 1 374 9 14 15 26 -5 -11 -16 

2014 1 358 6 11 27 18 -5 9 4 

2015 1 362 12 22 15 40 -10 -25 -35 

2016 1 327 5 16 14 43 -11 -29 -40 

2017 1 287 12 17 25 23 -5 2 -3 

2018 1 284 7 23 39 33 -16 6 -10 

2019 1 274               

Průměr 12 15 26 35 -3 -9 -12 

Oprava s ohledem na výsledky sčítání 2011  2 
 

 
 

     Podíl obyvatel v předproduktivním věku (dětí 0 – 14 let) byl v řešeném území (r. 2018) 
pouze 12,6 %, tj. výrazně nižší než průměr ČR. Podíl seniorů (osob nad 65 a více) byl vyšší – 
23,5 %, při srovnatelném průměru ČR 19,6 % (r. 2018). Věková struktura se tedy ve srovnání 
s jinými obcemi vyvíjí nepříznivě (viz index stáří). Během příštích cca 15 let je nutno očekávat 
pokračující mírný pokles podílu dětí (absolutní pokles nároků na kapacity škol) a naopak další 
relativní růst počtu osob v poproduktivním věku.  
 

Počet obyvatel a věková struktura – vývoj v posledních letech   
(zdroj: ČSÚ, index stáří – počet osob 65+ na 100 dětí 0 – 14 let) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvatel 1 362 1 327 1 287 1 284 1 274 

Podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let 
na celkovém počtu obyvatel (%) 

12,9 12,8 12,5 13,2 12,6 

Počet obyvatel ve věku 0 – 14 let 176 170 161 169 160 

Podíl obyvatel ve věku 65 a více let 20,6 21,3 21,8 22,8 23,5 
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na celkovém počtu obyvatel (%) 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let 281 283 281 293 299 

Index stáří 159,7 166,5 174,5 173,4 186,9 

Srovnání průměr ČR           

Podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let (%) 15,2 15,4 15,6 15,7 15,9 

Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%) 17,8 18,3 18,8 19,2 19,6 

Index stáří 117,1 118,8 120,5 122,3 123,3 

     Soudržnost obyvatel území je v řešeném území nepříznivě ovlivňována podprůměrnou 
sídelní stabilitou obyvatel (nižší zájem o bydlení v obci, migrace mladých obyvatel z obce), 
dlouhodobě negativně se však projevují zejména problémy v ekonomické oblasti širšího re-
gionu.  

     Pro období do r. 2035 je možno předpokládat v řešeném území další mírný pokles na úro-
veň cca 1200 – 1220 bydlících obyvatel. Uvažovaný vývoj je podmíněný zvýšením atraktivity 
bydlení v řešeném území, tj. i zlepšením nabídky pracovních míst v obci a především 
v regionu pohybu za prací.  
 

 Hospodářské podmínky 

   Hospodářské podmínky území obcí a regionů jsou obvykle rozhodujícím faktorem pro další 
vývoj jednotlivých sídel a obcí. To platí i v řešeném území, především ve vazbě na region po-
hybu za prací (viz následující kartogram, ze kterého je patrné, že Oskava leží na rozhraní 
Šumperského, Rýmařovského a Uničovského spádového regionu – bíle je vymezeno adminis-
trativní území obce Oskava). Možnosti rozvoje podnikání ve vlastním řešeném území jsou 
limitované, zejména dopravní dostupností a malou velikostí jednotlivých sídel. 

Kartogram:  Vymezení regionů pohybu za prací (zdroj: ČSÚ)  SLDB, r. 2011 
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      Od r. 2013 se přešlo v ČR na ukazatel nezaměstnanosti s názvem podíl nezaměstnaných 
osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech 
obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahradil zveřejňovanou míru registrované neza-
městnanosti, která poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání k ekonomicky ak-
tivním osobám (jejichž aktuální počet byl znám pouze v době sčítání). Nový ukazatel je 
z metodického hlediska vhodnější, s původním ukazatelem je nesrovnatelný. V následující 
tabulce je dokumentován poměrně příznivý vývoj nezaměstnanosti v posledních letech 
v řešeném území. Počet nezaměstnaných v řešeném území absolutně poklesl ze 114 osob 
v r. 2014 na 33 v r. 2018.  

Ekonomická aktivita obyvatel a nezaměstnanost – srovnání s krajem a ČR   
(zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 definitivní výsledky, vlastní výpočty) 

  

 
Obyvatel  

15 – 64 let 

Ekonomicky 
aktivní 
celkem  

Ekonomicky 
aktivní  

zaměstnaní 

 Nezaměstnaní 
 – procentní po-

díl                      
nezaměstnaných 

Oskava Počet 944 618 520 98 

 
Podíl 100,0 % 65,5 % 55,1 % 10,4 % 

ČR Počet 7 267 169 5 080 573 4 580 714 499 859 

 
Podíl 100,0 % 69,9 % 63,0 % 6,9 % 

 

Srovnání vývoje nezaměstnanosti v posledních letech (zdroj: ČSÚ, MPSV ČR) 

Řešené území – rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných (%) 11,9 9,5 8,5 5,0 3,7 

Počet uchazečů o zaměstnání – dosažitelní 108 86 74 42 30 

Počet uchazečů o zaměstnání celkem 114 90 78 47 33 

Srovnání – podíl nezaměstnaných osob dosažitelných (%) 

ČR 7,7 6,6 5,6 4,3 3,2 
 

     Za prací vyjíždělo v r. 2011 celkem 181 osob (mimo obec), dojížďka do obce byla vykazo-
vána u 59 osob. Saldo pohybu za prací je dlouhodobě záporné, tj. poměrně obvyklé pro obce 
této velikosti a polohy. Současně je potřeba vnímat pokles spolehlivosti údajů o pohybu 
za prací v posledním sčítání v r. 2011.   
 
Volná pracovní místa a nezaměstnanost ve vybraných mikroregionech pověřených úřadů 
Olomouckého kraje – srovnání s krajem a ČR   
(zdroj: MPSV, vlastní výpočty, srpen 2019)  

Pověřený úřad Nezaměstnaní 
– dosažitelní 

Obyvatel 
15 – 64 let 

Podíl                        
nezaměstna-

ných 

Volná místa Nezaměstna-
ných na volné 

místo 

Javorník 353 7 577 4,70 % 49 7,2 

Olomouc 2 393 102 508 2,30 % 2 346 1,0 

Rýmařov 356 9 747 3,70 % 208 1,7 

Šternberk 350 13 474 2,60 % 85 4,1 

Šumperk 1 030 39 152 2,60 % 909 1,1 

Uničov 351 14 675 2,40 % 312 1,1 

Olomoucký kraj 10 482 - 2,60 % 10 708 1,0 

ČR 186 328 - 2,7 % 350 647 0,5 
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     Počet pracovních míst v řešeném území je možné v současnosti odhadovat na cca 280 
míst (podle údajů MF ČR z konce roku 2017).  Celkový počet pracovních míst (po započtení 
aktivity fyzických osob apod.) je vyšší – cca 320. Výrazným nedostatkem evidence ekonomic-
kých charakteristik je absence údajů o výši průměrných mezd za území menší než kraj, 
zejména za obce. Z údajů za kraje je možno předpokládat podprůměrnou úroveň mezd. 

     V samotném řešeném území vykazovala nezaměstnanost (r. 2018) mírně nadprůměrnou 
úroveň, zejména z hlediska ČR. Na úrovni okolních mikroregionů je situace podobná, nejhorší 
na Rýmařovsku. I přes výrazné zlepšení situace není stav ideální, zejména z hlediska nabídky 
pracovních příležitostí.  

     Nezaměstnanost v regionu pohybu za prací je v současnosti mírným omezujícím faktorem 
rozvoje řešeného území. Nelze zapomínat, že okres Šumperk a zejména pak Bruntál patřil, 
z hlediska dlouhodobé úrovně nezaměstnanosti, k nadprůměrně postiženým okresům; sou-
časný pozitivní vývoj nemusí být dlouhodobě stabilním trendem. Problém zaměstnanosti 
umocňuje nízká mzdová úroveň okresu i celého Olomouckého kraje, včetně strukturálního 
omezení nabídky pracovních míst.   
  

 Bydlení  

     V současnosti je v řešeném území 621 bytů, z toho cca 485 obydlených a cca 145 objektů 
individuální rekreace. Podle sčítání v r. 2011 zde bylo celkem 613 bytů, z toho 499 obvykle 
obydlených bytů a 114 neobydlených bytů (podle definitivních údajů sčítání). Podle sčítání 
v r. 1991 zde bylo 483 trvale obydlených bytů a „pouze“ 58 neobydlených bytů, dále pak 143 
objektů individuální rekreace, z toho 6 vyčleněných rekreačních chalup. Značný růst počtu 
neobydlených bytů je obecným dlouhodobým trendem prakticky v celé ČR, projevem růstu 
bohatství domácností (rozsahu druhého bydlení) i majetkové polarizace společnosti. 
V případě řešeného území hraje významnou roli rekreační funkce většiny jeho sídel. 
 

Byty v řešeném území (sčítání r. 2011) 
(zdroj: ČSÚ, definitivní výsledky podle obvyklého bydliště) 

Byty 
Byty  

celkem 

Z toho Počet osob 

v rodinných  
domech 

v bytových  
domech 

celkem 
z toho  

v rodinných  
domech 

Byty celkem 613 463 138 1 354 1 000 

Obydlené 499 358 129 1 354 1 000 

z toho právní důvod užívání bytu: 
     

ve vlastním domě 290 285 5 844 834 

v osobním vlastnictví 49 - 49 108 - 

nájemní 65 20 37 181 57 

družstevní 32 - 32 95 - 

z toho v domech s materiálem 
nosných zdí:      

z kamene, cihel, tvárnic 417 331 75 1 145 922 

ze stěnových panelů 55 1 54 132 2 

Neobydlené 114 105 9 X x 

z toho důvod neobydlenosti: 
     

změna uživatele 6 4 2 X x 

slouží k rekreaci 72 71 1 X x 
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přestavba 3 3 - X x 

nezpůsobilé k bydlení 4 4 - X x 

    Předběžné výsledky sčítání z roku 2011 přinesly pouze údaje o trvale obydlených bytech, 
kde je hlášena minimálně 1 trvale bydlící osoba. Počet těchto trvale obydlených bytů neza-
hrnuje všechny (obvykle) obydlené byty. Zpřesnění přinesly definitivní výsledky sčítání, které 
i s ohledem na metodiku Evropské unie přešly k evidenci obvykle obydlených bytů (hlavního 
= prvního bydlení). Počet obvykle obydlených bytů – cca 485 (první bydlení) a počet jednotek 
druhého bydlení – cca 280 (pro rok 2020) byl odhadnut na základě nové bytové výstavby, 
odhadu odpadu bytů, ale i evidence RSO (registru sčítacích obvodů, ČSÚ).   

     Je možné předpokládat, že i velká část bytů ve vykazovaných neobydlených bytech slouží 
k široce definovanému druhému bydlení. Celkově je v řešeném území cca 280 jednotek dru-
hého bydlení (135 obyvatelných neobydlených bytů a 145 objektů individuální rekreace, 
bez započtení zahradních chatek apod., které jsou mnohdy obtížně klasifikovatelné 
z hlediska možnosti bydlení). Podíl jednotek druhého bydlení je vysoký, zrcadlící rekreační 
funkci obce, nepřesahuje však počet obvykle obydlených bytů, tj. zátěž území není z tohoto 
hlediska nadměrná.  

     Od r. 1997, kdy jsou k dispozici data za obce o bytové výstavbě, je rozsah bytové výstavby 
v řešeném území velmi nízký, zejména s ohledem na počet obyvatel. Intenzita bytové vý-
stavby 0,6 bytů/1000 obyv. ročně je výrazně pod průměrem ČR (cca 2,8 bytů/1000 obyvatel 
ročně). V obci je malá poptávka po individuálním bydlení, počet dokončených bytů 
v jednotlivých letech kolísá. Zájem o bytovou výstavbu je zde generovaný i rekreační atrakti-
vitou území.  
 

Nová bytová výstavba po r. 1997 (zdroj: ČSÚ) 

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Dokončené byty 1 0 2 2 0 0 1 0 1 0 1 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dokončené byty 3 2 1 1 0 1 2 0 1 0 0 

 

Intenzita bytové výstavby v řešeném území – srovnání s ČR 
(zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty – přepočteno na obvyklý počet obyvatel v r. 2011) 

  

Dokončeno bytů v období  
– roční průměr 

Dokončených bytů  
na 1000 obyvatel ročně 

r. 1997-
2018 

 r. 2009-
2018 

 r. 2014-
2018 

r. 1997-
2018 

 r. 2009-
2018 

 r. 2014-
2018 

Oskava 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 

ČR 28 895 29 704 27 758 2,8 2,8 2,7 

 
Potřeba nových bytů pro období příštích cca 15 let bude záviset na následujících skuteč-

nostech: 

- Na velikosti odpadu bytů, přitom vlastní demolice obvykle tvoří pouze malou část odpa-
du bytů.  Většina odpadu vzniká většinou formálně, v rámci rekonstrukce a modernizace 
bytů nebo z jiných důvodů (vynětí z bytového fondu pro podnikání, faktické slučování by-
tů – především v rodinných domech, zejména pak využitím bytů pro druhé bydlení – re-
kreaci, čemuž nelze v tak rekreačně atraktivním území zabránit). Odpad bytů je odhado-
ván na cca 0,3-0,4 % z výchozího počtu obydlených bytů ročně, což je nižší hodnota 
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než v minulosti obvyklé 1 % z výchozího počtu bytů ročně. Celkově se tak bude jednat 
o cca 25 bytů během 15 let.  

- V řešeném území dojde k růstu počtu domácností i při eventuální stagnaci počtu obyva-
tel, především díky dalšímu poklesu jejich průměrné velikosti (růstu podílu jednočlen-
ných domácností starších osob, ale i mladých samostatně žijících jednotlivců apod.). 
Omezený tlak na potřebu nových bytů bude vyvolán i soužitím domácností. Soužití do-
mácností má i mnohé kladné stránky, např. snížení potřeb sociálně zdravotní péče, posí-
lení sociální kooperativnosti obyvatel apod. Z uvedeného hlediska vznikne potřeba cca 
30 bytů během 15 let. 

     Pro zajištění stagnace počtu obyvatel (součet předchozích dvou položek) v řešeném území 
existuje bilancovaná potřeba celkem cca 55 bytů, což je však vzhledem k podprůměrné 
atraktivitě bydlení a malému rozsahu bytové výstavby nezbytné korigovat o vliv očekávané 
změny počtu obyvatel (poklesu) a místních specifik. 

     Změna počtu obyvatel, tj. očekávaný pokles o cca 50 – 100 obyvatel do r. 2035 vyvolá po-
kles potřeby o cca 20-25 bytů, uvolněné byty posílí druhé bydlení, do systému obvyklého 
bydlení se budou „vracet“ pouze omezeně. Na základě odborného odhadu je tedy předpo-
kládána realizace cca 30 nových bytů během následujících 15 let. Zda bude nová výstavba 
na navržených plochách realizována, závisí na skutečné dostupnosti pozemků, na jejich ceně, 
na celkové ekonomické situaci, na zájmu komerčních investorů apod. Míra nejistoty odbor-
ného odhadu je v řešeném území vysoká.  
 

Základní bilance vývoje počtu obyvatel a bytů v řešeném území 

 Obyvatel Bytů (obydlených) Úbytek  bytů 

   Rok 2019 2035 2019 2035 do r. 2035 

 1274 1200 485 490 25 

 

 
 
  

Nových bytů do r. 2035 Druhé bydlení – obytných jednotek 

mimo rodinné 
domy 

v rodinných            
domech 

r. 2019 r. 2035 

Celkem - 30 280 290 

     V obci je cca 120 bytů v budovách s charakterem  bytových domů, jejich počet bude stag-
novat; s výstavbou nových bytových domů se v územním plánu neuvažuje. Nárůst druhého 
bydlení o cca 30 bytů se realizuje zčásti formou „odpadu“ trvale obydlených bytů, zčásti no-
vou výstavbou na vymezených plochách rekreace – plochách staveb pro rodinnou rekreaci. 
 

F.2.3.  Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 

     Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území vychází z nutnosti zachovat charakter stávající 
zástavby jednotlivých sídel, tj. typických lesních lánových vsí, zachovat krajinný ráz lesoze-
mědělské a lesní krajiny a chránit přírodní hodnoty území. 
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 Ochrana kulturních a historických hodnot 

Historický vývoj obce (čerpáno z webových stránek obce) 

Oskava 

     Oskava vznikala postupně, takže nelze přesně určit datum založení. První písemná zmínka 
o obci byla zaznamenána v r. 1344. Výzkum v nedávné době prokázal, že se zde zřejmě již 
ve 13. století, snad i mnohem dříve v době keltské a velkomoravské, rýžovalo zlato 
a rozvíjelo železářství. V písemných pramenech je v tomto místě prvně v roce 1358 uváděna 
lokalita Tenčín či Stančín, která je spojována se štancemi = hamry (jde však spíše o odvozeni-
nu od osobního jména Stanka), ale hamr a krčma jsou zde výslovně uvedeny až roku 1464. 
Do poloviny 16. století patřil Stančín k šumvaldskému zboží pánů ze Šumvaldu, později 
ze Zvole a z Miličína, teprve potom (asi před rokem 1564) se dostal k panství Úsov. Noví ma-
jitelé se plně věnovali dalšímu rozvoji zdejšího železářství, takže koncem 16. století byly 
na horním toku Oskavy tři hamry a vedle nich směrem k Dobřečovu čtyři tavicí pece. Dřevěné 
uhlí se dováželo z okolních obcí a lesů, železná ruda od Břevence, Plinkouta a Medlova. 
Na počátku 17. století (roku 1613) se prvně objevuje vedle Tenčína také označení lokality 
jako Hutě, jinak Oskava, což se potom udrželo až do 18. století. 

     Po třicetileté válce bylo v Oskavě v roce 1677 celkem 25 usedlíků. Zdejší železářství upada-
lo a po roce 1724 zaniklo. Na místě hamrů se objevily další mlýny a pily a na konci 18. století 
také první bělidlo, které v roce 1836 odkoupil a rozšířil o úpravnu Norbert Langer 
ze Šternberka. Značná část obyvatel se tehdy zabývala domáckým přadláctvím a tkalcov-
stvím. Význam Oskavy vzrostl tak, že zde byla roku 1778 zřízena lokálie a roku 1843 fara; kos-
tel sv. Floriána byl postaven roku 1803. Roku 1834 zde žilo ve 105 domech již 834 obyvatel. 
V tomto roce je zde také prvně uváděna škola. 

     Po roce 1848 připadla Oskava k soudnímu okresu Uničov, který tvořil součást politického 
okresu Litovel a od roku 1909 Šternberk. Firma N. Langer a synové rozšířila svůj oskavský 
podnik a zřídila hlavní továrnu na výrobu lněného zboží v nedaleké Německé Libině. Vedle 
toho vzniklo v Oskavě několik dalších bělidel, úpraven i tkalcoven lněného zboží, z nichž nej-
větší byla od roku 1869 továrna na lněné zboží firmy Zenzinger, později Kratschmer, 
a od roku 1892 bělidlo a úpravna lnu a bavlny firmy Ospald. Z dalších menších živností je tře-
ba jmenovat aspoň výrobu obuvnických potřeb z roku 1892, jirchárnu, dva mlýny, pilu, výro-
bu dřevěného zboží a od roku 1920 také výrobu včelařských potřeb. Byla zde též správa les-
ního revíru úsovského velkostatku. 

     Vzhledem ke značnému počtu dělníků zde po roce 1918 vítězila ve volbách německá soci-
ální demokracie, ale v roce 1935 již získali velkou převahu henleinovci. Vedle německé obec-
né školy působila v místě od roku 1923 také německá měšťanská škola a na konci první re-
publiky velmi krátkou dobu i menšinová jednotřídní česká škola. 

     Po roce 1945 převzal národní správu nad většími textilními závody a bělidly v Oskavě ná-
rodní podnik Moravolen, který zde po celkové modernizaci zřídil jeden ze svých závodů. 
Menší závody a živnosti byly zrušeny, zůstala jenom výroba včelařských potřeb. Společné JZD 
pro Oskavu a Nemrlov bylo založeno v roce 1952, v roce 1961 k němu byla připojena i JZD 
Bedřichov a Třemešek a takto integrovaný celek se v roce 1973 stal součástí zemědělského 
družstva Libina. Zdejší lesní revír převzal po znárodnění Lesní závod v Janovicích u Rýmařova.  
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     Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám bylo již před rokem 1938 horní údolí Os-
kavy využíváno jako letovisko a po druhé světové válce zde bylo zřízeno několik rekreačních 
objektů a dětský tábor.  

Bedřichov, Mostkov, Třemešek 

     Roku 1960 byla přičleněna k obci osada Bedřichov, založená r. 1620. Název je odvozen 
od osobního jména (Bedřich) dle majitele janovického panství Wolfganga Friedricha 
(Bedřich) Hoffmanna. Ten na panství rozšířil železářství, později vznikala textilní manufaktu-
ra, ale pokusy o obnovení dolování zlata a stříbra skončily neúspěchem. Doly na železo zanik-
ly roku 1788.  

     V témže roce byl k obci přičleněn Mostkov a Třemešek. První písemná zmínka o Mostkově 
se vztahuje k roku 1344, kdy ves příslušela k hradu Úsov. Jednalo se převážně o zemědělskou 
obec. Třemešek se poprvé připomíná v roce 1371, kdy byl součástí panství Úsov.  

     Oskava představovala od druhé poloviny 19. století přirozené středisko všech okolních 
obcí kolem horního toku říčky Oskavy, i když počet jejích obyvatel překročil jen o málo 1000 
osob a od sčítání ke sčítání se snižoval.  

Rabštejn 

     První zpráva o hradu pochází z roku 1318 a informuje, že olomoucký biskup Konrád I. se 
zmocnil s velkou námahou hradu "Rabinstaina" a odevzdal jej králi Janu Lucemburskému. 
Další zprávy o Rabštejnu pak mizí. Od počátku 15. století hrad střídal často zástavní držitele, 
za husitských válek tvořil jakousi protiváhu husitského hradu Sovince a král Zikmund jej dával 
v zástavu pouze svým věrným přívržencům. Počátkem 16. století získal hrad Rabštejn a celé 
panství jako zástavu Petr ze Žerotína, pán na Šumperku. Protože Rabštejn byl malý, nepoho-
dlný a vzdálený od hospodářského centra panství (patrně za česko-uherských válek i značně 
poškozený), postavil si Petr kolem roku 1520 zámek v Janovicích, který se stal novým sídlem 
panství. Na Rabštejně pak bydleli někteří panští služebníci, především lesník. 

     Za třicetileté války byl hrad nouzově opraven a opatřen stálou vojenskou posádkou. 
V roce 1645 hrad dobyli Švédové a ponechali tu stálou posádku. Poslední zpráva o tom, že 
hrad je obýván, pochází z roku 1693, kdy tu bydleli panští služebníci s hajným. V roce 1759 se 
o Rabštejně mluví již jen jako o tajemném místě, kde je z doby švédské okupace tajný vchod 
a bývalé vězení zločinců. Od poloviny 18. století byl hrad definitivně pustý.  

Historie hájenky Rabštejn 

     Hájenka pod hradem Rabštejn byla postavena zřejmě začátkem 17. století (v návaznosti 
na historii hradu někdy mezi lety 1693 a 1759). Z původního obydlí hajného se postupně roz-
rostla na samostatně hospodařící statek. Na přelomu 18. a 19. století zde místní hajný ote-
vřel výletní hospodu. V první polovině dvacátého století byl objekt intenzivně zemědělsky 
využíván, v letním období zde pracovalo a bydlelo až 12 lidí. Po druhé světové válce končí 
trvale obývání hájovny, je využívána jako zázemí lesní školky, později jako dočasná ubytovna 
lesních dělníků; v tomto období začíná postupná devastace objektu. V roce 1967 začíná nové 
období hájenky, pro svou jedinečnou polohu začíná být využívána jako turistická základna 
pro horolezecké a turistické tábory. Díky těmto dočasným obyvatelům není objekt zdevasto-
ván úplně, je alespoň minimálně udržován. V roce 1992 je prodán do soukromých rukou a je 
postupně rekonstruován na horskou chatu – dnes Horská chata Rabštejn. 
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Historie strojírny v Bedřichově 

     Historie továrny na hutní a strojírenskou výrobu v Bedřichově sahá až do 16. století. To-
várna vznikla přestavbou staré dílny a skladiště; patřil k ní také jeden hamr na hranici Bedři-
chova a Oskavy (Rohrhütte), který byl v provozu ještě krátce po druhé světové válce. V to-
várně se vyráběly součástky pro železnici, automobilové nápravy, radlice, pluhy, apod. Maji-
tel továrny Gerhard Adam zde v roce 1905 založil společnost Gerhard Adam Motoren – Fab-
rik jako pobočku vídeňské firmy Gerhard Adam Maschinenfabrik Vien. Strojírna se speciali-
zovala především na výrobu stacionárních motorů, a v Adamově továrně byl vyroben první 
letecký motor v Rakousku-Uhersku, který je dnes vystaven v Národním technickém muzeu 
v Praze. Dále strojírna vyráběla parní lokomobily, oračky a také automobily vlastní konstruk-
ce. Během druhé světové války pracovali v továrně zajatci (Rusové, Poláci, Italové) a vyráběla 
se zde také munice pro německou armádu. Do odsunu sudetských Němců v roce 1946 vedl 
továrnu Robert Weber mladší, který byl ženatý s jedinou dcerou Gerharda Adama. Během 
dvou let po odsunu byla výroba motorů zastavena, vyráběly se pouze náhradní díly a kom-
presory. V roce 1947 převzal továrnu SKRAT Olomouc a za krátkou dobu MEZ Mohelnice. 
Továrna v té době zaměstnávala kolem 170 pracovníků včetně slévárny. Až do roku 1955 
nebyla továrna závislá na dodávce el. proudu, 85 % energie si vyráběla vlastní elektrárnou. 
V tomto roce došlo k vážné havárii elektrárny a ta již nebyla opravitelná. V roce 1959 byla 
také uzavřena slévárna na šedou slitinu. Další velká změna nastala v roce 1965, kdy se maji-
telem strojírny stal MEZ Postřelmov a zcela se změnil výrobní program. Svého času unikátní 
továrna na výrobu světově proslavených motorů byla v roce 1992 zcela uzavřena.  

 
V Ústředním seznamu kulturních památek ČR je evidován pouze jeden objekt:  

č. 14734/8-1067 zřícenina hradu Rabštejn, k.ú. Bedřichov u Oskavy 
Pozůstatky hradu z počátku 14. století s dosud patrnou dispozicí a do-
chovanými pozůstatky zdiv. Hrad sloužil k ochraně panství i cesty 
ze Šumperka do Rýmařova a dokládá důmyslné využití přírodního terénu 
staviteli. Archeologická lokalita. 

Pozůstatky nejvýše položeného moravského hradu s předhradím, s dochovanými zbytky zdi-
va z lomového kamene. Celková rozloha má rozměry 100 x 65 m. K vybudování hradu byly 
využity tři izolované skály, které byly propojeny do půdorysu trojúhelníku hradební zdí silnou 
místy až 1,65 m. Její dochovaná výška je až 5 m. Na východním skalním hrotu jsou dochovány 
zbytky zdiva pravoúhlé budovy. Pod touto skálou se rýsují základy dvouprostorové budovy 
přiléhající k severní hradbě. Další budova byla přistavěna k jihozápadnímu skalnímu výběžku, 
na jehož severní straně jsou dosud patrné vytesané kapsy pro trámy. Také vrchol severní 
skály je přístupný a mohl být využíván jako hláska. V severní hradbě je průlom sloužící jako 
výpadní branka, hlavní brána do hradu byla v jihovýchodní hradbě, od východu chráněna 
oblou baštou. Jižně pod hradem se rozkládá lichoběžníkovité předhradí. Hradba horší kvality 
je silná 1,3 m a opět využívá terén. Na skalním výběžku v severozápadní části jsou zbytky 
lichoběžníkovité bašty, pozůstatky zdí jsou také na jihozápadním skalisku, další, hranolová 
bašta je uprostřed jižní hradby a v jihovýchodním nároží je situována bašta zaoblená. Při vý-
chodní hradbě jsou základy tříprostorové budovy, základy dalších budov z posledních sta-
vebních etap komplexu se nachází v severní polovině předhradí. Vstup na předhradí patrně 
vedl od jihozápadu pod lichoběžníkovitou baštou přes jižní linii hradby. Areál hradu i před-
hradí je porostlý listnatým lesem. 
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    Dále je na území obce řada památek místního významu: 

k.ú. Bedřichov u Oskavy: 
- kostel sv. Bedřicha z roku 1869, parc. č. 149 st. 
- kamenný kříž před kostelem sv. Bedřicha, parc. č. 291/1 
- chalupa č.ev.16, parc. č. 147 st. 
- chalupa č.p.6, parc. č. 17 st. 
- hřbitov s kamennou ohradní zdí, márnicí z roku 1884, parc. č. 206 
- kamenný kříž na hřbitově z roku 1891, parc. č. 206 
- kaple se zvonicí po pravé straně silnice do Vésky, parc. č. 743/6 
- hraniční kameny v lukách, místní část Véska 
- Riegerův pomník v zatáčce do Rýmařova, parc. č. 998/1 
- vila Mizzi, bývalá vila ředitele Bedřichovické strojírny, č.p. 72, parc. č. 13 st. 

k.ú. Mostkov: 
- kaple sv. Antonína Paduánského z roku 1868 na návsi, parc. č. 87 st. 
- rychta, č.p. 16, parc. č. 66/1 st. 

k.ú. Nemrlov: 
- kaple se zvoničkou, parc. č. 69 st. 
- památník obětem 1. světové války, připevněný na skále, parc. č. 77/1 
- kamenný kříž v bývalém areálu mlýna, parc. č. 797 (pozn.: objekt nenalezen, parc. č. nee-

xistuje) 

k.ú. Oskava: 
- farní kostel sv. Floriána, parc. č. 52 st.  
- kamenný most přes Oskavu s pilíři zakotvenými do parcel č. 796/1 a 803 
- kamenný kříž před kostelem sv. Floriána, parc. č. 802/2 
- chalupa č.p. 6, parc. č. 115 st. 
- chalupa č.p. 8, parc. č. 100 st. 
- chalupa č.p. 18, parc. č. 57 st. 
- chalupa č.p. 24, parc. č. 24 st. 
- chalupa č.p. 75, parc. č. 127 st. (pozn.: nevhodně přestavěno) 

k.ú. Třemešek: 
- chalupa z roku 1843, č.ev. 3, parc. č. 105 st. 
- hřbitov s kamennou ohradní zdí , márnicí a vstupní branou, parc. č. 7 
- kamenný kříž s P. Marií a sv. Janem na hřbitově, parc. č. 7 
- kaple sv. Antonína Paduánského z roku 1868 na návsi, parc. č. 3 st. 
- kamenný kříž před kaplí sv. Antonína Paduánského, parc. č. 1325/6  

k.ú. Václavov u Oskavy: 
- dřevěná zvonička, parc. č. 429/6 
- kamenný kříž z roku 1819 vedle zvoničky, parc. č. 429/6 
- hřbitov s ohradní zdí, márnicí a vstupní branou, parc. č. 160/2 
- kamenný kříž z roku 1894 na hřbitově, parc. č. 160/2. 
 
     Celé území obce je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dále je na území obce 
vymezeno osm lokalit s vyšší pravděpodobností archeologických nálezů (ÚAN I a II).  

 



63 
 

Stanovená koncepce rozvoje obce vytváří podmínky pro: 
- zachování charakteru a historické struktury zástavby v jednotlivých sídlech, tj. v případě 

Bedřichova, Oskavy, Nemrlova a Třemešku strukturu lesních lánových vsí s rozvolněnou 
zástavbou, v případě Mostkova strukturu údolní lánové vsi   

- ochranu nemovité kulturní památky, památek místního významu a archeologických loka-
lit 

- ochranu veřejných prostranství a ploch veřejně přístupné zeleně. 

     Nemovitá kulturní památka – zřícenina hradu Rabštejn i památky místního významu jsou 
v územním plánu respektovány. Územní plán dále stanoví podmínky pro novou výstavbu, 
zajišťující ochranu zachované historické struktury, charakteru zástavby a krajinného rázu – 
pro plochy smíšené obytné – venkovské SV maximální výšková hladina nových staveb 
pro bydlení, staveb rodinné rekreace a staveb pro drobnou a řemeslnou výrobu 1 NP a pod-
kroví, nových staveb občanského vybavení 2 NP a podkroví. Nově realizované stavby 
pro bydlení, stavby občanského vybavení a stavby pro rodinnou rekreaci v k.ú. Bedřichov 
u Oskavy, v k.ú. Třemešek a v severní části k.ú. Oskava (severně od křižovatky silnic III/37010 
a III/44633), tj. v podstatě na území CHKO Jeseníky, musí respektovat charakter původní roz-
volněné zástavby a základní znaky jesenického domu: 
- stavby jednopodlažní, se sedlovou střechou 
- střecha rovnoramenná, se sklonem od 35 do 45 stupňů 
- půdorys ve tvaru výrazného obdélníku s poměrem stran 2 : 1 a větší, hřeben střechy 

v podélné ose půdorysu.  
     Zachovaná původní urbanistická struktura je patrná z výřezů z tzv. Povinných císařských 
otisků z let 1830 – 1836.  

 

Třemešek 
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Bedřichov a Véska 

 

Mostkov 
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Oskava 

 

Václavov 
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Nemrlov 
 

 Geomorfologické podmínky území 

     Tvary reliéfu významně ovlivňují možnosti využití území a jeho zástavby. Ovlivňují např. 
náklady na budování technické infrastruktury, náklady na její údržbu (zejména v zimě) a ná-
sledně i možnosti  využití. Nadmořská výška řešeného území kolísá (od 300  m n.m. na jeho 
jižním okraji při vodním toku Oskava), po nejvyšší polohy překračující 900 m n.m. na severu 
obce (Kamenecká hornatina). 

     Vlastní zastavěné území jednotlivých sídel je mírně členité, zástavba se rozkládá zejména 
podél sníženin Oskavy a jejich přítoků v nadmořské výšce 320 – 450 m n.m.     

 Členitý reliéf hornatiny, zejména severních okrajových částí řešeného území, vytváří po-
měrně atraktivní podmínky pro rozvoj rekreace, geologické podmínky využití řešeného území 
výrazněji neovlivňují.  

     Řešené území se z hlediska geomorfologického členění nachází v následujících geomorfo-
logických jednotkách Hercynského systému:  
provincie: Česká vysočina 

subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava 
                   oblast: Jesenická oblast 
                                     celek:  Hanušovická vrchovina 
                                           podcelek:  Hraběšická hornatina 
                                                   okrsek: Oskavská pahorkatina 
                                                   okrsek: Kamenecká hornatina (sever a východ území obce). 
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 Klimatické podmínky  

Řešené území leží v mírně teplé klimatické oblastí MT 7. Území je charakterizováno mírně 
teplou klimatickou podoblastí s mírnou zimou. 

Vybrané klimatické charakteristiky klimatické oblasti MT7 

 MT 7 

Počet letních dnů: 30 – 40 

Počet mrazivých dnů: 110 – 130 

Průměrná teplota v lednu: -2 až - 3°C 

Průměrná teplota v červenci: 16 – 17°C 

Srážkový úhrn ve vegetačním období: 400 – 450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období: 250 – 300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou: 40 – 50 

Typickým klimatickým znakem jsou poměrně nízké srážky, které jsou podmíněny srážko-
vým stínem Jeseníků. V řešeném území převládají jihozápadní větry, orientace větru je z hle-
diska rozložení zdrojů znečištění v širším regionu pro řešené území méně příznivá. 
 

 Ochrana přírodních hodnot 

Při návrhu koncepce rozvoje obce byla jednou z priorit ochrana přírodních hodnot řeše-
ného území, zejména: 
- ochrana Chráněné krajinné oblasti Jeseníky 
- ochrana přírodní rezervace Rabštejn  
- ochrana evropsky významné lokality Rabštejn 
- ochrana hodnot přírodního parku Sovinecko 
- ochrana památného stromu Rabštejnský buk 
- ochrana lesních porostů a krajinné zeleně, zejména zeleně podél vodních toků, vzrostlé 

zeleně na nelesní půdě, především zeleně historických krajinných struktur – kamenic, 
a jednotlivých vzrostlých stromů, rostoucích mimo les 

- zachování migrační prostupnosti krajiny 
- ochrana chráněného ložiskového území polymetalických rud (CHLÚ 23120000) a výhrad-

ního ložiska polymetalických rud (B 3231200) 
- ochrana významných geologických lokalit 
- vytvoření a ochrana územního systému ekologické stability. 

     Dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje spadá území obce Oskava do tří krajin-
ných celků: 

- Převážná část území obce je součástí krajinného celku N. Skupina Jesenicko-Oderských 
vrchů. Jde o území tvořené zvednutými vrchovinami, které na jihozápadě a jihovýchodě  
spadá vysokými, pohledově zvlášť exponovanými svahy do nížin Hané a Moravské brány. 
Na severovýchodě spadá pozvolna do Opavského údolí, na severozápadě je ohraničena 
převýšenými svahy Hrubého Jeseníku. Krajinný celek tvoří pozdně středověká, převážně 
lesozemědělská krajina – málo úrodná krajina, osazovaná v enklávách až od pozdního 
středověku. Větší část krajinného celku  se středisky Rýmařov, Moravský Beroun a Libavá 
leží na Moravě a i historicky jasně spádovala k Olomouci, menší část (dnes spadající 
do Moravskoslezského kraje) patřila do Opavského a později i Krnovského knížectví. Osíd-
lení bylo v 19. století prakticky zcela německé. V tomto krajinném celku je nutno udržovat 
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lesopolní krajinu s mozaikovou strukturou ploch, osídlení rozvíjet především v mělkých 
údolích či jejich zakončeních, typické akcenty zaříznutých údolí chránit před rozšiřováním 
sídel a vyhýbat se jim s kapacitní dopravní infrastrukturou.  

- Severní, zcela okrajová část území obce je součástí krajinného celku D. Šumperské údolí. 
Krajinný celek je ohraničen na severní straně čelními svahy Hrubého Jeseníku, na severo-
západě a jihovýchodě hřebeny Hanušovické vrchoviny, na jihozápadě je otevřen do Mo-
helnické brázdy. Krajinný celek je tvořen pozdně středověkou lesopolní krajinou stoupající 
od časněji osídleného údolí Desné; mimo starší osídlení Šumperka až pozdně středověké 
osídlení málo úrodného jesenického podhůří. V 19. století výrazně převažovala německá 
populace. V tomto krajinném celku je nutno podporovat rozvoj zástavby v úpatních polo-
hách dna údolí a mírnějších úbočí a podporovat živočišnou výrobu. 
Poznámka: Do krajinného celku D. Šumperské údolí spadá jen okrajová část území obce 
Oskava, zcela zalesněná a bez osídlení; výše uvedené charakteristiky a zásady se jej tedy 
netýkají.  

- Severozápadní okraj území obce je součástí krajinného celku M. Skupina Jesenického 
masivu, která je tvořena masivy Hrubého Jeseníku, Rychlebských hor a Králického Sněžní-
ku. Je tvořen novověkou sídelní krajinou s až velehorským reliéfem, která tvoří přirozenou 
hranici mezi Moravou a Slezskem; až do novověku šlo o prakticky neosídlené, neúrodné 
území. Marginální rozvoj sídel od 16. století se výrazně změnil ve 20. století, kdy převážilo 
využití pro turistiku a cestovní ruch. Osídlení bylo v 19. století prakticky zcela německé. 
V tomto krajinném celku je nutno udržovat přírodní charakter, s marginálním podílem 
zemědělství (pastevectví) a s rozvojem rekreačních funkcí, směřovaných ovšem do úpat-
ních a úbočních poloh, mimo hřebeny hor; problém rekreačních středisek a jejich zařízení 
řešit koordinovaně tak, aby počet center byl co nejmenší a zbytek území byl využíván 
pro měkké formy rekreace; větší rozvoj trvalého osídlení není žádoucí. 

Koncepce rozvoje obce stanovená územním plánem vychází z uvedených zásad, zachová-
vá přírodní charakter převážné části řešeného území, respektuje zachovanou sídelní struktu-
ru a ekologické, lesnické, vodohospodářské a zemědělské funkce krajiny. 

 
     Severní část území obce Oskava (téměř celé k.ú. Bedřichov u Oskavy, části k.ú. Třemešek 
a Oskava) leží ve velkoplošném zvláště chráněném území – Chráněné krajinné oblasti (CHKO) 
Jeseníky, která je zároveň Chráněnou oblastí přirozené akumulace vod Jeseníky. Dále se 
v řešeném území nachází ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, jedno maloplošné zvláště chráněné území – přírodní rezervace 
Rabštejn, evropsky významná lokalita Rabštejn a památný strom Rabštejnský buk. Jihový-
chodní část území obce (části k.ú. Bedřichov u Oskavy, Oskava a Nemrlov) je součástí Přírod-
ního parku Sovinecko. Nepatrná okrajová část k.ú. Bedřichov u Oskavy, severovýchodně sil-
nice I/11, je součástí Ptačí oblasti Jeseníky. 
 
Chráněná krajinná oblast Jeseníky 

Rozloha: 74 000,00 ha 
Vyhlášeno: výnosem MK ČSR č.j. 9886/1969  

Charakteristika: CHKO Jeseníky zahrnuje Hrubý Jeseník a přilehlé části Hanušovické 
a Zlatohorské vrchoviny. Reliéf odpovídá členité hornatině s hluboce zaříznutými údolími 
a táhlými zaoblenými hřbety. Geologicky je území tvořeno převážně kyselými horninami 
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s nízkým obsahem živin (ruly, svory, fylity). Hlavním zástupcem půd jsou kambizemní podzo-
ly, v nejvyšších polohách převládají humuso-železité podzoly místy zamokřené a zrašelinělé. 
Území je z 80 % pokryto lesy, převážně druhotnými smrčinami nebo bučinami s mozaikovitě 
zachovalými zbytky přírodních lesů. Nejcennější území chráněné krajinné oblasti jsou chrá-
něna ve 4 národních přírodních rezervacích (Praděd, Šerák – Keprník, Rejvíz a Rašeliniště 
Skřítek), 18 přírodních rezervacích a 6 přírodních památkách. Jejím posláním je předat kraji-
nu a přírodní dědictví v co nejzachovalejším stavu dalším generacím.  

Hospodářské využívání Chráněné krajinné oblasti Jeseníky je diferencováno podle zón od-
stupňované ochrany přírody tak, aby se zlepšoval její přírodní stav a aby byly zachovány 
a vytvářeny optimální ekologické funkce území (§ 225 zákona č. 114/92 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů). Zonace CHKO Jeseníky byla schválena MŽP ČR dne 27. 6. 1994 
pod čj. OOP/2818/94. V řešeném území se nacházejí všechny čtyři zóny odstupňované 
ochrany. 
 
Přírodní rezervace Rabštejn 

Rozloha: 60,84 ha (k.ú. Bedřichov u Oskavy) 
Vyhlášeno: nařízením Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. 2/2020 ze dne 
16. 9. 2020. 

Předmět ochrany: Ekosystémy a útvary neživé přírody: 
a) Květnaté bučiny 
b) Suťové lesy 
c) Skály, skalní věže a skalní výchozy. 

Ochranné pásmo: bez ochranného pásma. 
 
Památné stromy  

    V řešeném území se nachází jeden památný strom: 
- Rabštejnský buk – buk lesní  (Fagus sylvatica L.); na okraji lesního porostu cca 30 m seve-

roseverovýchodně od Rabštejnské myslivny, k.ú. Bedřichov u Oskavy, parc. č. 1051, vyhlá-
šený rozhodnutím Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky ze dne 2. 1. 2012; ochranné 
pásmo stanoveno v nulové hodnotě. 

 
Evropsky významná lokalita Rabštejn 

Kód lokality: CZ0714078 
Rozloha lokality: 708,08 ha 
Katastrální území: Bedřichov u Oskavy, Oskava, Třemešek   

Vyhlášeno: Nařízením vlády č. 187/2018 ze dne 15. 8. 2018 Sb., o vyhlášení evropsky 
významných lokalit zařazených do evropského seznamu. 

Předmět ochrany: bučiny asociace Luzulo-Fagetum (9110); bučiny asociace Asperulo-
Fagetum (9130); lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích (9180); šikoušek zelený 
(Buxbaumia viridis). 
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Ptačí oblast Jeseníky 

Kód lokality: CZ0711017 
Rozloha lokality: 52 204,56 ha 
Vyhlášeno: Nařízením vlády č. 599/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Jeseníky 

Charakteristika: Území ptačí oblasti zčásti sleduje hranice CHKO Jeseníky, celkově je však její 
rozloha nižší než rozloha CHKO Jeseníky. Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace 
jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a chřástala polního (Crex crex) a jejich biotopy. Cílem 
ochrany je zachování a obnova ekosystémů významných pro tyto druhy ptáků v jejich 
přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů 
ve stavu příznivém u hlediska ochrany.  
 
Přírodní park Sovinecko  

Okresy: Bruntál, Olomouc, Šumperk 
Zřízení: Obecně závaznou vyhláškou Okresního úřadu v Bruntále č. 8/94 ze dne 1. 2. 1994 
Celková rozloha: 199,1 km2 

Územní vymezení: v řešeném území části k. ú. Bedřichov u Oskavy, Oskava a Nemrlov.  

Posláním Přírodního parku Sovinecko je zachovat typický ráz krajiny s významnými pří-
rodními a estetickými hodnotami, zejména pestrými lesními porosty, dřevinami rostoucími 
mimo les, významnými botanickými lokalitami a krasovými jevy při umožnění únosného tu-
ristického využití a rekreace i únosné urbanizace pro stabilizaci života a hospodaření 
v obcích. 

Přírodní park Sovinecko se nachází v jihozápadní části Nízkého Jeseníku mezi Rýmařovem, 
Šternberkem a Ryžovištěm; na SZ zasahuje do Heřmanovické vrchoviny a na JZ se sklání 
k Hornomoravskému úvalu. Nadmořská výška centrální části se pohybuje mezi 500 – 600 m 
n.m., nejvyšším bodem je Dobřečovská hora (809 m n.m.), nejníže položená místa jsou 
v blízkosti Šternberka (kolem 260 m n.m.). Jde o esteticky a krajinářsky vyvážený celek 
se zachovalým přírodním prostředím, na které je vázána celá řada druhů původního geno-
fondu, které se již v okolní krajině nevyskytují. 

Reliéf Sovinecka je utvářen zaoblenými hřbety Nízkého Jeseníku a na jihu příkrými svahy 
spadajícími do Uničovské plošiny. Od SSV směrem k JJZ je rozbrázděn hluboce zaříznutými 
údolími říček a potoků, zejména Huntavy, Oslavy, Tepličky a Sitky. Za přispění lidské činnosti 
tak vznikl zajímavý krajinný fenomén, kde zaoblená vrchovina je odedávna odlesněna a ze-
mědělsky využívána zejména v okolí obcí, které byly budovány na zaoblených hřbetech 
a v mělkých údolích horních částí toků nebo přímo v pramenných oblastech. Naopak prudké 
svahy zařízlých údolí jsou zalesněny až na dno a toky tak protkávají krajinu jako zelená ma-
lebná údolí.  
 
Významné krajinné prvky  

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mají zvláštní postavení významné krajinné prvky – 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický 
vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou obecně lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný 
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orgán ochrany přírody zaregistrují podle §6 zákona. Na území obce Oskava se registrované 
významné krajinné prvky nevyskytují.  

 
Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců  

Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců (dále biotop) byl zpracován 
v rámci projektu: Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před frag-
mentací krajiny v ČR (EHP-CZ02-OV-1-028-2015) a nahradil dříve uváděné jevy: migračně 
významná území, dálkové migrační koridory a bariérová místa dálkových migračních korido-
rů, poskytované v minulosti v rámci ÚAP jako jevy 119 B, C a D. 

Biotop se vztahuje na následující vybrané druhy velkých savců: vlka obecného, rysa ostro-
vida, medvěda hnědého a losa evropského. Všechny tyto druhy mají specifické nároky 
na svůj biotop a součástí jejich životní strategie jsou migrace na velké vzdálenosti, které jsou 
nezbytné pro jejich přežití na našem území. Biotop předmětných druhů byl vymezen v ne-
zbytném (minimálním) rozsahu zajišťujícím jejich trvalou existenci na našem území. 

Vrstva biotopu je z důvodu potřeby diferencované ochrany vnitřně členěna na: 

- Jádrová území – jde o oblasti, které svojí rozlohou a biotopovými charakteristikami umož-
ňují rozmnožování minimálně jednoho z vybraných zvláště chráněných druhů velkých sav-
ců. Minimální rozloha jádrových území proto vychází z údajů o velikosti domovských okrs-
ků předmětných druhů, měla by činit alespoň 300 km2 (pokud jedno jádrové území tvoří 
funkční celek se sousedním územím, může se jejich plocha sčítat). Součástí jádrových 
území nejsou zastavěná území (zastavěné území je z plochy jádrových území vyjmuto 
i v případech, kdy měřítko zpracování neumožňuje zastavěné území graficky vyčlenit). 
S ohledem na svoji rozlohu zahrnují jádrová území jak plochy přírodního charakteru, tak 
i zemědělsky využívanou krajinu. Proto mohou být tato území dále vnitřně členěna tak, 
aby bylo možné zajistit jejich diferencovanou ochranu. 

- Migrační koridory – představují nedílnou součást biotopu vybraných zvláště chráněných 
druhů velkých savců. Propojují oblasti vhodné pro rozmnožování (jádrová území) tak, aby 
umožnily migrační spojení, a to v minimální míře, která ještě zajistí dlouhodobé přežití je-
jich populací. 

- Kritická místa – jde o místa, která jsou součástí migračních koridorů nebo jádrových úze-
mí, kde je zároveň průchodnost biotopu významně omezena, nebo kde hrozí, že k omeze-
ní průchodnosti může v blízké budoucnosti dojít. V případě jádrových území jsou kritická 
místa vymezena tam, kde hrozí ztráta konektivity uvnitř jádrového území. Negativní zásah 
do kritického místa může znamenat přerušení celého dílčího úseku migračního koridoru 
nebo významné omezení funkčnosti jádrového území. 

Severní část území obce Oskava je součástí jádrového území, východní část je součástí mi-
gračního koridoru; v prostoru, kde migrační koridor kříží silnici III/37010, je vymezeno kritic-
ké místo. V územním plánu jsou v jádrovém území vymezeny dvě zastavitelné plochy 
pro rozvoj zemědělské výroby ve Vésce; jde o izolované plochy malých výměr, které nemo-
hou mít negativní vliv na migraci vybraných druhů velkých savců. V migračním koridoru není 
vymezena žádná zastavitelná plocha, kritické místo zůstává i nadále volně průchozí, bez zá-
stavby.   
 
 

https://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/ehp-fondy/ehp-40-fragmentace-krajiny/
https://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/ehp-fondy/ehp-40-fragmentace-krajiny/
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 Významné geologické lokality 

      V řešeném území se nachází osm významných geologických lokalit: 

Skály (ID 1491) 
Katastrální území: Bedřichov u Oskavy  
Charakteristika objektu: výchozy, skalní defilé na hřbetu o délce asi 100 m, výška až 5 – 7 m. 
Geologická charakteristika: Moravskoslezská oblast, silezikum, vrbenská skupina. Výchozy 
devonu u Rudoltic. Bazální sekvence devonu (reprezentant drakovského kvarcitu), střídání 
centimetrových až decimetrových poloh světlých křemenných metapískovců až metakong-
lomerátů (valouny do cca 1,5 cm) a tmavě šedého chloritoid – muskovitického fylitu. Jedna 
z mála lokalit, kde je dobře patrná původní vrstevnatost se sklonem kolem 40° k JV. 
Důvod ochrany: metapískovce až metakonglomeráty.  

Oskava-Nemrlov (ID 914) 
Katastrální území: Oskava  
Charakteristika objektu: Opuštěný lom. 
Geologická charakteristika: V lomu a ve výchozech ve stráni v jeho okolí je odkryt horninový 
sled křemen-albit-muskovitických hornin s relikty acidních metavulkanitů a metatufů. Sled 
vystupuje v jižním uzávěru oskavské klenby v blízkém podloží metasedimentů úsovského 
souvrství. V severním okolí lomu jsou součástí sledu libínské metagranity a porfyroidy (me-
taryolity), které též náležejí oskavsko-lesnickému souvrství oskavské klenby. 
Důvod ochrany: Litostratotyp oskavské části oskavsko-lesnického souvrství.  

Stančín SSV (ID 1472) 
Katastrální území: Oskava  
Charakteristika objektu: skalní výchoz velikosti 20 x 10 m. 
Geologická charakteristika: žíla porfyroidu v metagranitech oskavské kry. Těleso jemnozrn-
ného porfyroidu (metaryolitu) mocnosti do 1,5 m sledovatelné v délce 20 m. 
Důvod ochrany: Žíla porfyroidu v metagranitech oskavské kry.  

Rabštejn (ID 906) 
Katastrální území: Bedřichov u Oskavy  
Charakteristika objektu: vrcholová část vrchu se skalními výchozy fylonitů (typu Rabštejn), 
metamorfovanými sedimenty úsovského souvrství zábřežské skupiny. 
Geologická charakteristika: významná botanická lokalita, území lokality tvoří z geologického 
hlediska epizonálně metamorfované sedimenty úsovského souvrství zábřežské skupiny.   
Důvod ochrany: přírodní rezervace Rabštejn (1526) byla vyhlášena z důvodu ochrany skalna-
tého vrcholu se smíšeným, převážně bukovým porostem. Skalní město představuje typovou 
lokalitu fylonitů.  

Bedřichov SZ (ID 1471) 
Katastrální území: Třemešek  
Charakteristika objektu: nesouvislé skalní defilé délky 250 m na pravém břehu D. potoka 
stoupající od dna údolí k SSZ až na zalesněný vrchol dílčího hřbetu, strmá, místy převislá 
skalní stěna dosahuje výšky 5 – 10 m. 
Geologická charakteristika: Intermediální metavulkanity. Převažující horninou jsou světle 
zelenavé a šedozelené, lokálně béžově šedé, páskované jemně až drobnozrnné břidličnaté 
intermediální devonské metatufy, nepravidelně až deskovitě odlučné, místy s čočkami a pás-
ky bílého křemene 
Důvod ochrany: intermediální metavulkanity. 
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Třemešek JZ (ID 1468) 
Katastrální území: Třemešek  
Charakteristika objektu: menší výchozy a blokové sutě v horní části zalesněného svahu 
na levém břehu Václavovského potoka. 
Geologická charakteristika: ryolitové aglomerátové metatufy v zelených břidlicích.  
Důvod ochrany: ryolitové aglomerátové metatufy v zelených břidlicích.  

Třemešek S (ID 1470) 
Katastrální území: Třemešek  
Charakteristika objektu: skalní srub velikosti 15 x 5 m a výšky 4 m a menší výchozy v okolí 
na okraji lesíku. 
Geologická charakteristika: polštářové lávy. Šedozelené až světle zelené nevýrazně usměr-
něné deskovitě odlučné bazické metavulkanity s bílými laminami a vesikulami karbonátu 
a s patrnými silně stlačenými původními lávovými polštáři (pillow lavas) oddělenými tmavě 
zelenými polohami zelených břidlic.  
Důvod ochrany: polštářové lávy.  

Mravenečník (ID 1469) 
Katastrální území: Mostkov  
Charakteristika objektu: výchozy největšího rozměru většinou do 5, ojediněle do lO m 
na ploše cca 130 x 100 m v širším okolí kóty 459 m. 
Geologická charakteristika: Výchozy v okolí vrcholu Mravenečníku dokládají intenzivní vývoj 
budináže spojené s variskými tektonickými procesy.  
Důvod ochrany: budináž metagranitů, metaporfyroid. 
 

 Nerostné suroviny   

     V  řešeném území se nacházejí následující ložiska nerostných surovin: 

ID Název Surovina/Nerost Těžba/Využití Organizace 

CHLÚ 
23120000 

Oskava Polymetalické rudy – olovo-kov,                            
zinek-kov, stříbro-kov; Stavební kámen 

  

B 3231200 Oskava Polymetalické rudy – olovo-kov,                       
zinek-kov, stříbro-kov;                                             

Stavební kámen/břidlice 

Dosud                    
netěženo 

Česká geologická 
služba 

D 3222700 Oskava Stavební kámen/metamorfovaná                 
hornina – břidlice – granitoid –                           

metabazit – mylonit 

Dosud                           
netěženo 

Neuvedena 

CHLÚ – chráněné ložiskové území 
B – výhradní ložisko 
D – ložisko nevyhrazeného nerostu 
 

 Poddolovaná území 

     V řešeném území se nacházejí následující poddolovaná území: 

ID Název 
 

Surovina Projevy těžební                       
činnosti 

Rozsah                        
poddolování 

4141 Bedřichov u Oskavy 1 Železné rudy Drobné  Ojedinělá/é 

4142 Bedřichov u Oskavy 2 Polymetalické rudy –         
Zlatonosná ruda 

Haldy+propadliny Ojedinělá/é  

4145 Bedřichov u Oskavy 3 Zlatonosná ruda Drobné  Ojedinělá/é  
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4147 Bedřichov u Oskavy 4               
– Rabštejn  

Železné rudy –                              
Zlatonosná ruda 

Hlubinné práce  + 
rýžoviště  

Ojedinělá/é  

4132 Třemešek Železné rudy  Drobné   Ojedinělá/é 

4119 Nový Malín-Volyň Železné rudy – Měděná 
ruda  

Drobné  Ojedinělá/é  

 

 Svahové nestability 

     V řešeném území nejsou evidována žádná sesuvná území – svahové nestability. 
 
     Veškeré přírodní hodnoty jsou v územním plánu respektovány. Územní plán stanoví pod-
mínky pro využití volné krajiny, které novou výstavbu omezují na nezbytně nutné stavby 
a zařízení, převážně staveb dopravní a technické infrastruktury, případně staveb pro ochranu 
přírody a krajiny a staveb pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a od-
straňování jejich důsledků. Stanovená urbanistická koncepce rozvoje obce nevytváří předpo-
klady pro ohrožení hodnot krajiny ani jejího harmonického měřítka. 
 

 Ochrana životního prostředí 

Znečištění ovzduší 

Znečištění ovzduší je obvykle nejvýraznějším problémem obcí z hlediska ochrany životního 
prostředí. Na kvalitu ovzduší v řešeném území mají částečný (omezený) vliv velké zdroje zne-
čištění v širším regionu (např. v Šumperku, Přerově, ale i na vzdálenějším Ostravsku), rozho-
dující vliv na čistotu ovzduší ale mají zejména malé místní zdroje znečištění a lokálně i místní 
doprava. Situaci příznivě ovlivňuje částečná plynofikace obce, nepříznivě působí nestabilní 
cenová (dotační) politika v oblasti vytápění. Při použití dřeva a uhlí pro vytápění dochází 
ke zvýšení emisí částic, polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů; pokud je v lokálních 
topeništích spalován odpad, dochází navíc k emitování nebezpečných dioxinů a výraznému 
nárůstu znečištění. Možnosti omezení negativních vlivů dopravy jsou na úrovni obcí poměrně 
omezené (kvalitní údržba komunikací, prašných ploch, organizace dopravy) a často finančně 
náročné (zkvalitnění a přeložky komunikací apod.).  

Příznivé obecné tendence vývoje čistoty ovzduší v Olomouckém kraji jsou v posledních le-
tech ohroženy pod tlakem rozvoje dopravy, průmyslové produkce a v některých případech 
i chování domácností (nepříznivé reakce domácností na vývoj a nestabilitu cen paliv).  

    V roce 2016 byl MŽP ČR vydán Program zlepšování kvality ovzduší zóny střední Morava 
CZ07 (Olomoucký a Zlínský kraj) s cílem co nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší. 
Uvedený dokument navazuje na Střednědobou strategii (do roku 2020) zlepšení kvality 
ovzduší v ČR, což je zastřešující koncepční dokument, který shrnuje výstupy Národního pro-
gramu snižování emisí České republiky a 10 programů zlepšování kvality ovzduší zpracova-
ných pro sedm zón a tři aglomerace.  

    Nejbližší stanice, na které se pravidelně monitorují imisní situace, se nachází v Šumperku 
(eventuálně Dolní Studénky) a pro řešené území nejsou dostatečně reprezentativní.  Řešené 
území nepatří v posledních letech (např. r. 2010 až 2018) k oblastem s překročením imisních 
limitů, nedochází zde k překročení limitní hodnoty pro ochranu zdraví lidí. V jednotlivých 
letech se situace liší, podobně i v rámci jednotlivých sídel.  
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S ohledem na stávající situaci z hlediska kvality ovzduší je žádoucí udržení a zlepšení kvality 
ovzduší v řešeném území, zejména je nutno přiměřeně posuzovat povolování umístění dal-
ších zdrojů znečištění ovzduší v řešeném území, omezovat negativní vlivy dopravy na čistotu 
ovzduší v obci a novou bytovou výstavbu lokalizovat mimo inverzní, málo provětrávané sní-
ženiny. 
 

Znečištění vod  

     Na úroveň znečištění vod v řešeném území má vliv několik zásadních faktorů. Především 
je to intenzita využití území zemědělskou a ostatní výrobou, významný vliv má i hustota osíd-
lení a forma zástavby. Z hydrologických faktorů je to především vodnatost toků 
a rozkolísanost průtoků během roku. 

     Hodnocení jakosti vody v říčních profilech se provádí podle ČSN 75 72 21 Klasifikace jakos-
ti povrchových vod (novelizované v říjnu 1998). Principem klasifikace je srovnání charakteris-
tické hodnoty ukazatelů jakosti vody se soustavou normativů, které odpovídají hodnocení 
z obecného ekologického hlediska. Zařazení jakosti vody podle jednotlivého ukazatele 
do třídy jakosti vody se uskutečňuje srovnáním vypočtené charakteristické hodnoty tohoto 
ukazatele s jemu odpovídající soustavou mezních hodnot. 

Míra znečištění povrchové vody se určuje podle pěti tříd jakosti vody: 
I. třída – neznečištěná voda 
II. třída – mírně znečištěná voda 
III. třída – znečištěná voda 
IV. třída – velmi znečištěná voda 
V. třída – velmi silně znečištěná voda. 

Kvalita povrchových vod v říčním systému protékajícím řešeným územím je pravidelně 
hodnocena podnikem Povodí Moravy, s.p. Hodnocení jakosti vody vodního toku Oskava  
podle ČSN 75 7221 Klasifikace jakosti povrchových vod je uvedeno v Souhrnné zprávě o vý-
voji jakosti povrchových vod v povodí Moravy ve dvouletí 2017 – 2018 (Povodí Moravy, s.p., 
červen 2019). Voda ve vodním toku  Oskava je v řešeném území klasifikována výslednou 
III. třídou jakosti.  

 

F.3. Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice,  vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně   

F.3.1. Celková urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití   

     Obec Oskavu tvoří šest katastrálních území – Bedřichov u Václavova, Mostkov, Nemrlov, 
Oskava, Třemešek a Václavov u Oskavy a čtyři části obce (základní sídelní jednotky) – Bedři-
chov, Oskava, Mostkov a Třemešek; součástí části obce Bedřichov je také samostatné sídlo 
Véska, součástí Oskavy jsou sídla Václavov a Nemrlov.  Na k.ú. Bedřichov u Oskavy se nachází 
samota Rabštejnská Myslivna, na k.ú. Třemešek rozsáhlý Rekreační areál Třemešek.  
 
Bedřichov      

     Zástavbu Bedřichova tvoří rozvolněná zástavba, soustředěná podél silnice III/37012, 
III/37010 a souběžně protékajícího toku Oskavy, vybíhající i do údolí Zlatého potoka – lokalita 
Rýžovna. Převažuje zde nízkopodlažní obytná zástavba – zástavba původních usedlostí, jen 
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minimálně doplněná novější zástavbou, se značným podílem zástavby využívané k rekreaci – 
tzv. druhého bydlení; jsou zde také dva bytové domy. Zařízení občanského vybavení jsou 
v Bedřichově jen v minimálním rozsahu, je zde pouze Pohostinství Bedřichov, kostel sv. 
Bedřicha a hřbitov, v severní části Bedřichova lyžařská sjezdovka s vlekem, který je ale již 
několik let mimo provoz. Výrobní areál v severní části Bedřichova (bývalá strojírna) je dlou-
hodobě mimo provoz, objekty jsou z větší části zdemolované. V lokalitě Rýžovna je objekt 
kanceláří Lesů ČR, s.p., v jižní části Bedřichova areál Dětského tábora Krystal Oskava. 

     Na k.ú. Bedřichov u Oskavy pod zříceninou hradu Rabštejn leží samota Rabštejnská mys-
livna – Horská chata Rabštejn, která je výchozím bodem k cvičným horolezeckým skalám.  
Skály na Rabštejně jsou největší lezeckou oblastí na severní Moravě. Skála je pevná, bohatě 
členěná. Horolezecké terény tvoří dva shluky skal. Přední skály (výška 15–20 m) a Zadní skály 
(masív s troskami hradu, výška až 37 m).    
 
Véska 

     Véska je samostatným sídlem na k.ú. Bedřichov u Oskavy, součást části obce Bedřichov. 
Jde o malé sídlo, s převažujícím rekreačním využitím, jsou zde pouze tři trvale obydlené ze-
mědělské usedlosti a zemědělský areál. Občanské vybavení ve Vésce není, kromě kapličky se 
zvonicí. 
 
Oskava a Nemrlov 

     Zástavba Oskavy a Nemrlova tvoří souvislý pás podél silnice III/37010 a souběžně protéka-
jícího toku Oskavy.  

     V severní části Oskavy je zástavba řidší, převažuje zde nízkopodlažní obytná zástavba – 
zástavba původních usedlostí, jen minimálně doplněná novější zástavbou, se značným podí-
lem zástavby využívané k rekreaci. Ve střední části zastavěného území má zástavba smíšený 
charakter, prolíná se zde nízkopodlažní obytná zástavba původních usedlostí se zástavbou 
novějších rodinných domů, se zástavbou bytových domů, s občanskou vybaveností a výrob-
ními areály. V této části je také situováno centrum obce, s převážnou většinou občanského 
vybavení – je zde obecní úřad, zdravotní středisko, základní škola, mateřská škola, jídelna, 
kulturní dům, pošta, kostel sv. Floriána, restaurace Oskava, nákupní středisko, sportovní are-
ál, sběrný dvůr a další drobné provozovny. Zástavba v prostoru křižovatky silnic III/37010 
a III/37011 vybíhá západním směrem a přechází na k.ú. Mostkov; zde je také situován hřbi-
tov. Ke skupině bytových domů na křižovatce silnice III/37010 a místní komunikace 
k Hornímu Žlebu přiléhá zahrádková osada. 

     Výrobní areál v severní části Oskavy, v prostoru křižovatky k Hornímu Žlebu, je mimo pro-
voz, dále jsou v Oskavě výrobní areály CNM Textil a.s. (bývalý Moravolen) a Novatronic, s.r.o. 
– výroba nábytku. 

     Zástavbu Nemrlova tvoří opět již převážně nízkopodlažní obytná zástavba, převážně pů-
vodní. Ze zařízení občanského vybavení je zde pouze hasičská zbrojnice, hřiště a kaplička se 
zvoničkou, bývalé rekreační zařízení – Penzion Oskava je mimo provoz. 
 
Třemešek      

    Třemešek je samostatným sídlem, situovaným v západní části území obce Oskava. Zástav-
ba sídla je soustředěna podél silnice III/44633 a tvoří ji převážně původní zemědělské used-
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losti, v řadě případů využívané k rekreaci – jako tzv. druhé bydlení. Zařízení občanského vy-
bavení zde prakticky nejsou, je zde pouze kaple sv. Antonína Paduánského a hřbitov. 
V severní části sídla jsou dva výrobní areály – areál společnosti Marwood s.r.o. a areál Lesní-
ho statku Třemešek v.o.s. Severně zastavěného území Třemešku je situován areál brokové 
střelnice a outdoorových aktivit. 

     Na severozápadním okraji k.ú. Třemešek leží uprostřed lesů rozsáhlý Rekreační areál 
Třemešek, využívaný zejména pro letní tábory, školy v přírodě, školení, apod. 
 
Václavov 

 Václavov je malým samostatným sídlem, situovaným v západní části území obce, s převa-
žující rekreační funkcí. Zástavba je soustředěna podél místní komunikace, západní okraj sídla 
lemuje silnice III/44631. Zástavbu tvoří převážně původní usedlosti, v převážné většině vyu-
žívané pro rekreaci. V západní části sídla je situován bývalý rekreační areál – Penzion Václa-
vov, dnes využívaný především jako ubytovací zařízení pro dlouhodobé ubytování, pro uby-
tování pracovníků, apod. (pronájem vybavených bytů a garsonek). Na jižním okraji sídla se 
nachází bývalý zemědělský areál, využívaný jako rekreační zařízení pro pořádání letních tábo-
rů, agroturistiku, apod. Zařízení občanského vybavení ve Václavově nejsou, kromě dřevěné 
zvoničky. 
 
Mostkov 

     Mostkov je samostatným sídlem v jihozápadní části území obce. Zástavba Mostkova je 
soustředěna podél silnice III/44631, tvoří ji jednak původní usedlosti, jednak novější zástavba 
rodinných domů; jde o jedinou část obce s větší intenzitou nové obytné výstavby. Občanské 
vybavení v Mostkově zahrnuje sportovní areál a kapli sv. Antonína Paduánského. Severně 
zastavěného území Mostkova je na toku Václavovského potoka vybudována kaskáda vodních 
nádrží, z nichž největší je rybník Oskava, využívaný k rekreaci. Na břehu rybníka se nachází 
restaurace Čertův Mlýn, nad rybníkem je lokalita rekreačních chat.     
 

     Stanovená urbanistická koncepce rozvoje obce navazuje na dosavadní stavební vývoj 
a charakter řešeného území a na koncepci rozvoje stanovenou předchozím územním plánem 
– Územním plánem Oskava z r. 2012. Rozvojové plochy, vymezené předchozím územním 
plánem, jsou v některých případech zahrnuty do ploch stabilizovaných, protože jsou situová-
ny uvnitř zastavěného území, zčásti jsou do nového územního plánu převzaty a doplněny 
novými plochami, vymezenými na základě požadavků obce; výjimkou je několik záměrů, vy-
mezených v předchozím územním plánu, které do nového územního plánu převzaty nejsou, 
a to proto, že buď již nejsou aktuální nebo jsou ve střetu s limity využití území. Do Územního 
plánu Oskava tedy nejsou převzaty následující dosud nerealizované rozvojové záměry 
z předchozího územního plánu: 

- zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech BV Z45 v Oskavě – jde o plochu s obtížně 
zajistitelným dopravním přístupem, z větší části situovanou v pásmu 50 m od okraje les-
ních pozemků 

- plocha přestavby – plocha občanského vybavení komerčního typu OM P11, vymezená 
pro přestavbu bývalého výrobního areálu v Oskavě, v prostoru křižovatky k Hornímu Žle-
bu a související plocha přestavby – plocha veřejných prostranství PVu P10 – v územním 
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plánu se areál ponechává i nadále pro výrobu a skladování, s přestavbou na občanské vy-
bavení se již neuvažuje 

- zastavitelná plocha občanského vybavení komerčního typu OM Z30 v Nemrlově – plocha 
byla vymezena pro rozšíření zázemí stávajícího penzionu; vzhledem k tomu, že penzion 
již je zrušen, není tento záměr aktuální  

- zastavitelná plocha bydlení v rodinných domech BV Z41 v Oskavě – západní část této plo-
chy leží v zastavěném území a je vymezena jako plocha stabilizovaná, východní část plo-
chy není do územního plánu převzata, protože je obtížně dopravně přístupná a zčásti leží 
v pásmu 50 m od okraje lesních pozemků 

- zastavitelná plocha technické infrastruktury TI Z42 v Oskavě – plocha byla vymezena 
pro vybudování sběrného dvora; ten byl již vybudován, v jiné lokalitě (u sportovního are-
álu) a v této lokalitě se s ním již neuvažuje 

- zastavitelná plocha zemědělské výroby a skladování VZ Z26 ve Václavově – plocha byla 
vymezena pro rozšíření zemědělského areálu; v současné době již v areálu zemědělská 
výroba není provozována a areál je navržen k přestavbě na nové využití – pro hromadnou 
rekreaci 

- zastavitelná plocha silniční infrastruktury DS Z28 v Mostkově – plocha byla vymezena 
pro vybudování parkoviště u rybníka Oskava – tento záměr již není aktuální; zároveň jde 
o plochu, která je významným bodem pro migraci obojživelníků a výstavba parkoviště zde 
tedy není vhodná 

- zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech BV Z17 a Z18 v Mostkově – rozsah ploch, 
vymezený v předchozím územním plánu pro novou výstavbu v Mostkově, je nadměrný 
a neodpovídá předpokládanému demografickému vývoji a potřebě ploch pro novou 
obytnou výstavbu v příštích cca 15 letech; zároveň jde o plochy bez dopravního přístupu, 
jejichž výstavba by si vyžádala značné podmiňující investice 

- zastavitelná plocha občanského vybavení komerčního typu OM Z10 v Mostkově – plocha 
byla vymezena pro vybudování občanského vybavení centra obce; v současné době je 
zčásti zastavěna rodinným domem, zčásti je zahrnuta do ploch sportovního areálu; záměr 
výstavby zařízení občanského vybavení zde již není aktuální 

- plocha přestavby – plocha provozu lehké výroby a služeb VL P1 v Mostkově – jde o plo-
chu stávající obytné zástavby, která se i nadále ponechává pro bydlení; vlastník objektu 
nemá o přestavbu na výrobní areál zájem. 

    Dále nejsou do nového územního plánu převzaty některé zastavitelné plochy a plochy pře-
stavby veřejných prostranství PVu – jde jednak o plochy, vymezené v souvislosti s vymeze-
ním jiných zastavitelných ploch a ploch přestavby, které se do územního plánu nepřebírají, 
jednak o plochy, které jsou v územním plánu vymezeny jako stabilizované.   
 
      Urbanistická koncepce rozvoje jednotlivých částí obce vychází z jejich historicky vzniklé 
urbanistické struktury – zachovává souvislou zástavbu Bedřichova, Oskavy a Nemrlova podél 
silnice III/37010 a podél toku Oskavy (historicky vzniklou urbanistickou strukturu lesní lánové 
vsi) a omezeně ji rozvíjí do nových ploch, přímo navazujících na stávající zástavbu; Václavov, 
Třemešek a Mostkov rozvíjí jako samostatná sídla, ve Vésce se s novou výstavbou mimo za-
stavěné území neuvažuje, s výjimkou rozvoje zemědělské výroby. Rozsah vymezených zasta-
vitelných ploch není příliš velký, jednak z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel ne-
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vyplynula příliš velká potřeba ploch pro novou obytnou výstavbu (počet obyvatel obce stále 
pozvolna klesá), jednak je uvnitř zastavěného území dostatek proluk, které je možno využít 
pro novou výstavbu. Požadavky na vymezení ploch pro rozvoj jiných funkcí než bydlení byly 
minimální.    

     Převážnou většinu vymezených rozvojových ploch tedy tvoří, v souladu s hlavními funk-
cemi obce – funkcí obytnou a rekreační – plochy určené pro rozvoj obytné výstavby včetně 
souvisejících veřejných prostranství, v menším rozsahu  plochy určené pro rozvoj rekreace 
a cestovního ruchu.     

    Urbanistická kompozice urbánních a krajinných prvků zajišťuje harmonické vztahy v území, 
zástavbu rozvíjí podél kompozičních os stávající zástavby – tj. v Bedřichově, Oskavě a Nemr-
lově podél silnic III/37010 a III/37012 a toku Oskavy, v Mostkově podél silnice III/44631 
a v Třemešku podél silnice III/44633 a respektuje stávající stavební dominanty obce – kostel 
sv. Bedřicha v Bedřichově, kostel sv. Floriána v Oskavě a kaple sv. Antonína Paduánského 
v Mostkově a v Třemešku a stanoví plošné a prostorové uspořádání ploch s rozdílným způso-
bem využití tak, aby bylo zachováno přiměřené měřítko a proporce stávající zástavby a vy-
mezených zastavitelných ploch. 

Základním prvkem stanovené urbanistické koncepce je rozčlenění řešeného území 
do ploch s rozdílným způsobem využití. Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny 
tak, aby byl územní plán dostatečně flexibilní a umožňoval dostatečnou variabilitu využití 
území, při respektování zásad a požadavků na ochranu životního prostředí a hodnot území. 
Převážná většina stabilizovaných ploch i vymezených zastavitelných ploch je v souladu 
s převládající obytnou a rekreační funkcí obce vymezena jako plochy smíšené obytné – ven-
kovské SV, umožňující jak výstavbu obytnou, tak výstavbu rekreačních staveb, staveb občan-
ského vybavení a umístění provozoven drobné a řemeslné výroby. 
 
Obytná výstavba 

     Většinu stávající obytné zástavby tvoří nízkopodlažní obytná zástavba, původní usedlosti 
i nové rodinné domy, převážně s výškovou hladinou 1 NP a podkroví. V Oskavě jsou tři lokali-
ty bytových domů s výškovou hladinou 2 – 4 NP, dva bytové domy jsou v Bedřichově. Rozvo-
jové plochy pro novou obytnou výstavbu jsou vymezeny jak plochy smíšené obytné – ven-
kovské SV a představují převážnou část vymezených zastavitelných ploch. Tyto plochy jsou 
určeny prioritně pro obytnou výstavbu, umožňují ale také rekreační výstavbu, výstavbu zaří-
zení občanského vybavení, případně umístění provozoven drobné a řemeslné výroby. Zasta-
vitelné plochy pro výstavbu bytových domů nejsou vymezeny, v případě potřeby jsou stavby 
bytových domů přípustné ve stabilizovaných plochách bydlení – v bytových domech BH, pří-
padně – stavby bytových domů s charakterem a podlažností přizpůsobenými stávající nízko-
podlažní zástavbě, i v plochách smíšených obytných – venkovských SV. 
 
Občanské vybavení 

     Rozsah zařízení občanského vybavení v řešeném území odpovídá potřebám obce, převáž-
ná většina těchto zařízení je soustředěna v Oskavě, v ostatních částech obce jsou zařízení 
občanského vybavení jen ojedinělá. Za širší škálou občanského vybavení dojíždějí obyvatelé 
obce do okolních měst – do Rýmařova, Šumperku, Uničova a Zábřehu. 
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     V Oskavě je mateřská škola, základní škola, jídelna, obecní úřad, zdravotní středisko, poš-
ta, kulturní dům, knihovna, sportovní areál, kostel sv. Floriána, hřbitov, nákupní středisko, 
restaurace Oskava a další drobné provozovny. 

     V Nemrlově je hasičská zbrojnice a sportovní areál, v Bedřichově kostel sv. Bedřicha, hřbi-
tov a pohostinství Bedřichov, v Třemešku kaple sv. Antonína Paduánského, hřbitov a areál 
brokové střelnice a outdoorových aktivit a v Mostkově sportovní areál, kaple sv. Antonína 
Paduánského a restaurace Čertův Mlýn. Ve Václavově a ve Vésce zařízení občanského vyba-
vení nejsou. 

    Zařízení občanského vybavení komerčního typu menšího měřítka jsou v územním plánu 
převážně začleněna do ploch smíšených obytných – venkovských SV, zařízení občanského 
vybavení veřejné infrastruktury, případně zařízení specifického charakteru (hřbitovy, spor-
tovní areály, apod.) jsou vymezeny jako samostatné plochy.   

    Jako samostatné plochy občanského vybavení jsou tedy vymezeny:  
- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV 
- plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední OM 
- plochy občanského vybavení – hřbitovy OH 
- plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS 
- plochy občanského vybavení – se specifickým využitím OX. 

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV zahrnují stabilizované plochy 
kostela sv. Bedřicha v Bedřichově, kostela sv. Floriána v Oskavě, základní školy, mateřské 
školy a jídelny, obecního úřadu, zdravotního střediska, kulturního domu, hasičské zbrojnice, 
kaple sv. Antonína Paduánského v Mostkově a kaple sv. Antonína Paduánského v Třemešku 
a  zastavitelnou plochu Z13, vymezenou v Třemešku pro vybudování společenského areálu. 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední OM zahrnují pozemky ná-
kupního střediska v Oskavě; plocha je stabilizovaná, zastavitelné plochy ani plochy přestavby 
pro výstavbu nových zařízení komerčního typu nejsou vymezeny. 

Plochy občanského vybavení – hřbitovy OH zahrnují pozemky stávajících hřbitovů v Bedři-
chově, Oskavě, Třemešku a Václavově; plochy jsou stabilizované, rozvojové plochy nejsou 
vymezeny. 

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS zahrnují stabilizované 
sportovní areály v Oskavě, v Nemrlově a v Mostkově; plochy jsou stabilizované, zastavitelné 
plochy ani plochy přestavby pro nová sportovní zařízení nejsou vymezeny. 

Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím OX zahrnují zastavitelnou plochu, 
vymezenou pro stavbu rozhledny nad Mostkovem.  

V případě potřeby lze nová zařízení občanského vybavení realizovat i mimo samostatně 
vymezené plochy občanského vybavení, v plochách smíšených obytných – venkovských SV, 
případně i v některých jiných plochách s rozdílným způsobem využití – viz kap. F.3. Textové 
části I.A. 
 
Rekreace 

     Řešené území je poměrně intenzivně rekreačně využíváno, převažuje využití pro rodinnou 
a hromadnou rekreaci. Z hlediska rekreačního využití jde o území celoročně využitelné, 
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v zimním období pro sjezdové a běžecké lyžování, v letním období pro turistiku, cykloturisti-
ku, koupání a horolezectví, přičemž letní sezóna jednoznačně dominuje. 

     Z hlediska rekreace a cestovního ruchu jsou v obci tři významnější lokality – Rabštejn, re-
kreační areál Třemešek a rybník Oskava. 

- Samota Rabštejnská Myslivna – Horská chata Rabštejn – je výchozím bodem k cvičným 
horolezeckým skalám; louka navazující na plochu horské chaty je vymezena jako rekreační 
louka – plocha rekreace – na plochách přírodního charakteru.   

- Rekreační areál Třemešek, využívaný zejména pro letní tábory, školy v přírodě, školení, 
apod. je situován v severní části k.ú. Třemešek, uprostřed lesů. Areál je stabilizovaný, jeho 
rozšíření se nenavrhuje. 

- Rybník Oskava na k.ú. Mostkov je využíván ke koupání, navazuje na něj rozsáhlá chatová 
osada; pro další výstavbu rekreačních chat v této lokalitě je vymezena zastavitelná plocha 
rekreace – plocha staveb pro rodinnou rekreaci RI Z32. 

     V obci je několik dalších rekreačních areálů, část z nich je mimo provoz nebo už neslouží 
rekreaci: 

- Dětský letní tábor Krystal Oskava 

- Penzion Václavov – neslouží rekreačním účelům, je využíván pro krátkodobé i dlouhodobě 
ubytování; v územním plánu je i nadále vymezen jako plocha rekreace – plocha staveb 
pro hromadnou rekreaci RH 

- Penzion Oskava v Nemrlově je dlouhodobě mimo provoz; v územním plánu je i nadále 
vymezen jako plocha rekreace – plocha staveb pro hromadnou rekreaci RH. 

Nová plocha pro hromadnou rekreaci je vymezena ve Václavově – jako plocha přestavby – 
plocha rekreace – plocha staveb pro hromadnou rekreaci RH P3; jde o návrh nového využití 
bývalého zemědělského areálu. 

V Bedřichově je lyžařský vlek a sjezdovka; vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám 
je již několik let mimo provoz. V územním plánu zůstává sjezdovka vymezena jako stabilizo-
vaná plocha rekreace – na plochách přírodního charakteru RN. 

V řešeném území je cca 280 jednotek druhého bydlení (135 obyvatelných neobydlených 
bytů a 145 objektů individuální rekreace, bez započtení zahradních chatek apod., které jsou 
mnohdy obtížně klasifikovatelné z hlediska možnosti bydlení). Podíl jednotek druhého byd-
lení je vysoký, zrcadlící rekreační funkci obce, nepřesahuje však počet obvykle obydlených 
bytů, tj. zátěž území není z tohoto hlediska nadměrná. V územním plánu jsou pro výstavbu 
rekreačních chat vymezeny v Mostkově dvě zastavitelné plochy rekreace – plochy staveb 
pro rodinnou rekreaci RI – plocha Z31 v lokalitě U Václavovského potoka, plocha Z32 
v lokalitě Nad Rybníkem. Mimo tyto vymezené zastavitelné plochy je realizace staveb 
pro rodinnou rekreaci obecně přípustná v plochách smíšených obytných – venkovských SV. 
Předpokládá se zvýšení počtu objektů druhého bydlení, jednak výstavbou na vymezených 
zastavitelných plochách, zejména však změnou využití stávajících obytných objektů. 

V Oskavě v blízkosti skupiny bytových domů jsou dvě lokality zahrádek – zahrádkové osa-
dy. Severní z nich, situovaná v zastavěném území a vedená v katastru nemovitostí jako jiná 
plocha, je v územním plánu vymezena jako stabilizovaná plocha rekreace – zahrádkové osa-
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dy RZ. Jižní lokalita, vedená jako zemědělské pozemky mimo zastavěné území, je vymezena 
jako zastavitelná plocha rekreace – zahrádkové osady RZ Z24.    

     V územním plánu jsou tedy plochy rekreace podrobně rozčleněny na: 
- plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI 
- plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH 
- plochy rekreace – zahrádkové osady RZ 
- plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN. 

Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI zahrnují jednak stabilizované plo-
chy rodinné rekreace, zejména rekreační lokalitu u rybníka Oskava a několik dalších rekreač-
ních objektů rozptýlených v krajině, jednak dvě zastavitelné plochy v Mostkově (plochy Z31 
a Z32). Převážná většina staveb pro rodinnou rekreaci (tzv. druhého bydlení) je součástí sou-
vislé zástavby obce a je začleněna do ploch smíšených obytných – venkovských SV.   

Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH zahrnují stávající rekreační 
areály, včetně zařízení, která v současné době nejsou pro rekreaci využívána – rekreační are-
ál Třemešek, Dětský letní tábor Krystal Oskava, Horskou chatu Rabštejn, Penzion Václavov 
a Penzion Oskava v Mostkově a plochu přestavby P3, vymezenou pro rekreační využití býva-
lého zemědělského areálu ve Václavově. 

Plochy rekreace – zahrádkové osady RZ zahrnují stabilizovanou plochu zahrádek u bytových 
domů v Oskavě a zastavitelnou plochu Z24, vymezenou v téže lokalitě. 

Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN zahrnují stabilizované plochy stáva-
jící lyžařské sjezdovky v Bedřichově a rekreační louku na Rabštejně. 
 
Výroba a skladování      

    Plochy výroby a skladování zahrnují areály zemědělské výroby, lesního hospodářství a leh-
kého průmyslu; zařízení drobné a řemeslné výroby jsou začleněny do ploch smíšených obyt-
ných – venkovských SV. V územním plánu jsou plochy výroby a skladování členěny na: 
- plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL 
- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ 
- plochy výroby a skladování – se specifickým využitím VX. 

Plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL zahrnují stávající výrobní areály lehkého prů-
myslu, včetně areálů, které jsou v současné době mimo provoz a jednu zastavitelnou plochu 
v Třemešku: 
- areál společnosti NOVATRONIC s.r.o. v Oskavě – výroba nábytku; stabilizovaný areál 
- areál společnosti CNM Textil a.s. v Oskavě – potisk, barvení, bílení a jiné zušlechťování 

bavlněných, lněných, polyesterových a směsových tkanin; stabilizovaný areál 
- výrobní areál v Mostkově – výroba elektrorozvaděčů (Ing. Radomil Žert); stabilizovaný 

areál 
- výrobní areál Dřevomax (Jan Ryšánek) v Mostkově – výroba dřevěného vyspravovacího 

materiálu; stabilizovaný areál 
- areál společnosti MARWOOD s.r.o. v Třemešku – lesnická činnost, zpracování dřeva, výro-

ba dřevěných výrobků; pro rozšíření areálu je vymezena zastavitelná plocha Z43 
- bývalý výrobní areál v Oskavě, na rozcestí k Hornímu Žlebu; areál je v současné době mi-

mo provoz, v územním plánu je ponechán jako stabilizovaná plocha. 
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Areál bývalé strojírny v Bedřichově je navržen k přestavbě na plochy smíšené obytné – ven-
kovské SV P1 a P2. 

     Stavby a zařízení lehkého průmyslu lze v případě zájmu umístit také do ploch výroby 
a skladování – zemědělská výroba VZ. 
 
Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ zahrnují stávající zemědělské výrobní 
areály a areály lesního hospodářství a vymezené zastavitelné plochy: 
- zemědělský výrobní areál ve Vésce – živočišná výroba; stabilizovaný areál  
- areál společnosti Lesní statek Třemešek v.o.s. v Třemešku – komplexní služby v oboru les-

nictví a zemědělství – živočišná výroba; stabilizovaný areál. 
Bývalý zemědělský areál ve Václavově je navržen k přestavbě na areál hromadné rekreace – 
plocha přestavby – plocha rekreace – plocha staveb pro hromadnou rekreaci RH P3. 

    Drobné objekty zemědělské výroby – stáje u rodinných domů – jsou začleněny do ploch 
smíšených obytných.   

     Pro rozvoj zemědělské výroby jsou v územním plánu vymezeny dvě zastavitelné plochy 
ve Vésce – plochy Z5 a Z6. 
 

Veřejná prostranství      

    Plochy veřejných prostranství jsou v územním plánu členěny na: 
- plochy veřejných prostranství PV 
- plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV. 

Plochy veřejných prostranství PV zahrnují veřejná prostranství s funkcí komunikační, tj. míst-
ní a veřejně přístupné účelové komunikace, autobusové točny, apod.; plochy jsou převážně 
stabilizované, zastavitelná plocha je vymezena v Mostkově pro vybudování nové místní ko-
munikace pro dopravní obsluhu navržené obytné výstavby na jižním okraji sídla (plocha Z41). 

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV zahrnují plochy veřejně přístupné zeleně – 
parky a samostatné drobné parkově upravené plochy, které slouží k sociálním kontaktům – 
k setkávání obyvatel, ke hrám dětí, apod. Stávající plochy se v obci vyskytují ve velmi malém 
rozsahu a jsou stabilizované. V územním plánu je vymezeno 18 nových zastavitelných ploch 
veřejné zeleně, nejrozsáhlejší z nich je určena pro založení parku u bytových domů v centrál-
ní části Oskavy.      
 

F.3.2.   Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby                                                                                  

Plochy smíšené obytné – venkovské SV   

     Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské SV: 

- Plocha Z2 (Bedřichov – Pod Jestřábím) je vymezena v návaznosti na stávající zástavbu, 
na pozemku, kde již stojí hospodářská budova. S výstavbou nového RD se neuvažuje, jde 
pouze o rozšíření pozemku stávající zástavby. 

- Plocha Z4 (Bedřichov – U Sjezdovky) je situována v proluce mezi stávající zástavbou, její 
kapacita je 1 RD. V předchozím územním plánu byla tato plocha vymezena pro vybudová-
ní zařízení občanského vybavení pro lyžařskou sjezdovku; vzhledem k tomu, že sjezdovka 
je již několik let mimo provoz, není ani potřeba výstavby souvisejících zařízení občanského 
vybavení. 
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- Plocha Z12 (Třemešek – Střed) je situována na východním okraji zástavby Třemešku, její 
kapacita je 1 RD. Výstavba na této ploše je dlouhodobě sledována, plocha byla jako zasta-
vitelná vymezena již v předchozím územním plánu.  

- Plocha Z15 (Třemešek – Pod Skalkou) je situována na západním okraji zástavby Třemešku, 
její kapacita je cca 1 RD. Výstavba na této ploše je dlouhodobě sledována, plocha byla ja-
ko zastavitelná vymezena již v předchozím územním plánu.  

- Plocha Z16 (Třemešek – Pod Dívčím kamenem I.) je situována na jihovýchodním okraji 
zástavby Třemešku, její kapacita je cca 3 – 4 RD. Výstavba na této ploše je dlouhodobě 
sledována, plocha byla jako zastavitelná vymezena již v předchozím územním plánu.  

- Plocha Z20 (Václavov – Sever) je situována na severním okraji zástavby Václavova, její 
kapacita je cca 4 – 5 RD.   

- Plocha Z21 (Václavov – U Hřbitova) je situována na severním okraji zástavby Václavova, 
její kapacita je 1 RD.   

- Plocha Z23 (Oskava – U Točny) je situována v severní části Oskavy, v prostoru křižovatky 
k Hornímu Žlebu; navazuje na stávající zástavbu a její kapacita je 1 RD. Výstavba na této 
ploše je dlouhodobě sledována, plocha byla jako zastavitelná vymezena již v předchozím 
územním plánu.  

- Plocha Z25 (Oskava – Pod lesem) je situována ve střední části Oskavy, na západním okraji 
stávající zástavby; její kapacita je 1 RD.   

- Plocha Z27 (Oskava – U Hřiště) je situována v centrální části Oskavy, na dosud nezastavě-
ných pozemcích mezi stávající zástavbou, zčásti v zastavěném území; její kapacita je cca 
4 – 5 RD. Výstavba na této ploše je dlouhodobě sledována, plocha byla jako zastavitelná 
vymezena již v předchozím územním plánu.  

- Plocha Z36 (Mostkov – U Hřbitova) je situována v k.ú. Mostkov, v proluce mezi hřbitovem 
a rekreační zástavbou u rybníka Oskava, v blízkosti centra Oskavy; její kapacita je 1 RD.   

- Plocha Z37 (Mostkov – Na Křižovatce) je situována na severním okraji zástavby Mostkova; 
její kapacita je cca 6 RD.   

- Plocha Z40 (Mostkov – Jih I.) je situována na jižním okraji zástavby Mostkova; její kapacita 
je 7 RD. Výstavba na této ploše je dlouhodobě sledována, plocha byla jako zastavitelná 
vymezena již v předchozím územním plánu a výstavba zde již byla zahájena. 

- Plocha Z45 (Mostkov – Záhumenní I.) je situována na jihovýchodním okraji zástavby 
Mostkova; její kapacita je cca 5 RD. Výstavba na této ploše je dlouhodobě sledována, plo-
cha byla jako zastavitelná vymezena již v předchozím územním plánu. 

- Plocha Z46 (Mostkov – Záhumenní II.) je situována na jihovýchodním okraji zástavby 
Mostkova; její kapacita je cca 6 RD. Výstavba na této ploše je dlouhodobě sledována, plo-
cha byla jako zastavitelná vymezena již v předchozím územním plánu.  

- Plocha Z47 (Mostkov – Záhumenní III.) je situována na jihovýchodním okraji zástavby 
Mostkova; její kapacita je cca 6 RD. Výstavba na této ploše je dlouhodobě sledována, plo-
cha byla jako zastavitelná vymezena již v předchozím územním plánu.  

- Plocha Z48 (Mostkov – Jih II.) je situována na jihovýchodním okraji zástavby Mostkova; její 
kapacita je cca 6 RD. Výstavba na této ploše je dlouhodobě sledována, plocha byla jako 
zastavitelná vymezena již v předchozím územním plánu.  



85 
 

     Dále jsou v územním plánu vymezeny dvě plochy přestavby: 

- Plochy P1 a P2 (Bedřichov – Konečná I. a II.) jsou vymezeny v prostoru bývalé strojírny; 
jejich celková kapacita je cca 5 RD. 

 
Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI   

V územním plánu jsou vymezeny dvě zastavitelné plochy: 

- Plocha Z31 (Mostkov – U Václavovského potoka) je situována severně rybníka Oskava; je 
vymezena u vodní nádrže na pozemku, který je již ve skutečnosti k rekreaci využíván.   

- Plocha Z32 (Mostkov – Nad Rybníkem) je situována východně rybníka Oskava, v návaznos-
ti na stávající zástavbu rekreačních chat; kapacita této plochy je cca 10 – 15 rekreačních 
chat. S rekreační výstavbou v této lokalitě se dlouhodobě počítá, plocha byla jako zastavi-
telná vymezena již v předchozím územním plánu.  

 
Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH   

V územním plánu je vymezena jedna plocha přestavby: 

- Plocha P3 (Václavov – Rekreační areál) je vymezena pro nové využití bývalého zeměděl-
ského areálu. 

 
Plochy rekreace – zahrádkové osady RZ   

V územním plánu je vymezena jedna zastavitelná plocha: 

- Plocha Z24 (Oskava – Zahrádky) je situována ve střední části Oskavy, v blízkosti lokality 
bytových domů. Jde o legalizaci skutečného stavu využití území, plocha je jako zahrádková 
osada obyvateli bytových domů již využívána.   

 
Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV   

V územním plánu je vymezena jedna zastavitelná plocha: 

- Plocha Z13 (Třemešek – Společenský areál) je situována na západním okraji zástavby, 
na pozemcích, které jsou pro společenské akce již využívány. Tento záměr je obsažen již 
v předchozím územním plánu.  

 
Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím OX 

V územním plánu je vymezena jedna zastavitelná plocha: 

- Plocha Z39 (Mostkov – Rozhledna) je situována nad Mostkovem a je určena pro výstavbu 
rozhledny. Tento záměr je obsažen již v předchozím územním plánu.  

 
Plochy veřejných prostranství PV 

     V územním plánu jsou vymezeny dvě zastavitelné plochy: 

- Plocha Z41 (Místní komunikace Mostkov – Jih) je vymezena pro vybudování místní komu-
nikace MK1 pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelné plochy smíšené obytné – venkov-
ské SV Z40; vymezení plochy je převzato z předchozího územního plánu a stavba komuni-
kace je před zahájením.  
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- Plocha Z44 (Místní komunikace Mostkov – Záhumenní) je vymezena pro vybudování míst-
ní komunikace MK5 pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch smíšených obyt-
ných – venkovských SV Z45, Z46 a Z47; navržená komunikace v podstatě sleduje trasu stá-
vající účelové komunikace. Vymezení plochy je s drobnou úpravou převzato z předchozího 
územního plánu.  

 
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV 

     V územním plánu je vymezeno 18 zastavitelných ploch veřejných prostranství – veřejné 
zeleně: 

- Plocha Z3 (Veřejné prostranství Bedřichov – Sever) je vymezena v severní části Bedřicho-
va, v návaznosti na bytový dům a autobusovou točnu.  

- Plocha Z7 (Veřejné prostranství Bedřichov – Pod Hřbitovem) je vymezena ve střední části 
Bedřichova, v sousedství hřbitova.  

- Plocha Z8 (Veřejné prostranství Rýžovna) je vymezena v lokalitě Rýžovna, v návaznosti 
na stávající obytnou zástavbu.  

- Plochy Z9 a Z10 (Veřejné prostranství Bedřichov – Na Rozcestí I. a II.) jsou vymezeny v jižní 
části Bedřichova, v návaznosti na stávající bytový dům.  

- Plocha Z11 (Veřejné prostranství Třemešek – Točna) je vymezena v severní části Třemeš-
ku, v návaznosti na autobusovou točnu. Jde o dlouhodobě sledovaný záměr, plocha byla 
jako zastavitelná plocha veřejného prostranství vymezena již v předchozím územním plá-
nu.  

- Plocha Z14 (Veřejné prostranství Třemešek – Pod Skalkou) je vymezena ve střední části 
Třemešku, v blízkosti kaple sv. Antonína Paduánského a v návaznosti na zastavitelnou plo-
chu, vymezenou pro vybudování společenského areálu. Jde o dlouhodobě sledovaný zá-
měr, plocha byla jako zastavitelná plocha veřejného prostranství vymezena již 
v předchozím územním plánu.  

- Plochy Z18 a Z19 (Veřejné prostranství Třemešek – Jih I. a II.) jsou vymezeny v jižní části 
Třemešku v návaznosti na stávající obytnou zástavbu.  

- Plocha Z22 (Veřejné prostranství Oskava – Sever) je vymezena v severní části Oskavy, 
v návaznosti na stávající obytnou zástavbu.  

- Plocha Z26 (Veřejné prostranství Oskava – U Bytovek) je vymezena ve střední části Oska-
vy, navazuje na lokalitu bytových domů. Jde o dlouhodobě sledovaný záměr, plocha byla 
jako zastavitelná plocha veřejného prostranství vymezena již v předchozím územním plá-
nu.  

- Plochy Z28, Z29 a Z30 (Veřejné prostranství Oskava – Pod Malinovým vrchem I., II. a III.) 
jsou vymezeny v jižní části Oskavy, v návaznosti na sportovní areál; část ploch bude záro-
veň plnit funkci nadregionálního biokoridoru ÚSES.  

- Plochy Z33, Z34 a Z35 (Veřejné prostranství Mostkov – U Rybníka I., II. a III.) jsou vymeze-
ny severně zástavby Mostkova, v návaznosti na rekreačně využívaný rybník Oskava 
a na lokalitu rekreačních chat. 

- Plocha Z38 (Veřejné prostranství Mostkov – Sever) je vymezena v severní části Mostkova, 
mezi stávající obytnou zástavbou.  
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Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI 

     V územním plánu je vymezena jedna zastavitelná plocha: 

- Plocha Z42 (ČOV) je vymezena pro vybudování čistírny odpadních vod na jižním okraji 
území obce. Jde o dlouhodobě sledovaný záměr, plocha pro výstavbu ČOV byla vymeze-
na již v předchozím územním plánu (v mírně odlišné poloze).  

 
Plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL 

     V územním plánu je vymezena jedna zastavitelná plocha:  

- Plocha Z43 (Třemešek – Výrobní areál) je vymezena pro rozšíření výrobního areálu 
(MARWOOD s.r.o.). Jde o dlouhodobě sledovaný záměr, plocha je pro tento záměr vyme-
zena již v předchozím územním plánu.  

 
Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ 

     V územním plánu jsou vymezeny dvě zastavitelné plochy, určené pro rozvoj zemědělské 
výroby: 

- Plochy Z5 a Z6 (Véska I. a II.) jsou situovány na severním okraji zástavby Vésky a jsou ur-
čeny pro zemědělskou výrobu, bez bližší specifikace. Obě plochy jsou přebírány z před-
chozího územního plánu.  

 

F.3.3.   Systém sídelní zeleně   

      Systém sídelní zeleně tvoří soustavu ploch, které mají význam pro zvýšení kvality obytné-
ho prostředí, estetické vnímání sídla a jeho začlenění do krajiny i pro zvýšení hygieny pro-
středí. 

     Stávající samostatné plochy veřejně přístupné zeleně, které nejsou součástí jiných funkč-
ních ploch (např. ploch občanského vybavení), se v obci vyskytují ve velmi malém rozsahu, 
jsou soustředěny v Oskavě a Nemrlově  podél průtahu silnice III/37010 zastavěným územím 
a podél toku Oskavy, další plochy veřejně přístupné zeleně jsou součástí lokalit bytových 
domů (obytná zeleň bez parkových úprav) a staveb a zařízení občanského vybavení – tyto 
plochy nejsou vymezeny v územním plánu jako samostatné funkční plochy, ale jsou začleně-
ny do příslušných ploch bydlení – v bytových domech, ploch občanského vybavení, případně 
do plocha smíšených obytných – venkovských. Sídelní zeleň dále tvoří soukromé zahrady 
u obytné a rekreační zástavby a zeleň hřbitovů. 

     Zeleň uvnitř zastavěného území tvoří dále náletová zeleň a břehové porosty vodních toků, 
u kterých je žádoucí zachování přírodního charakteru; tato zeleň je v územním plánu vyme-
zena jako plochy zeleně přírodního charakteru ZP.   

V územním plánu je vymezena řada zastavitelných ploch, určených pro veřejná prostran-
ství – veřejnou zeleň – viz předchozí text, odstavec Plochy veřejných prostranství – veřejná 
zeleň. 
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F.4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch 
a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití                                                       

F.4.1.  Dopravní infrastruktura   

F.4.1.1.  Doprava silniční 

 Současný stav 

     Základní dopravní kostru řešeného území (komunikační systém vyššího dopravního vý-
znamu) představují v řešeném území silniční komunikace. Jde o silnici I/11 (okr. křiž. Vrčení – 
Chlumec nad Cidlinou – Nové Město – Hradec Králové – Čestlice – Vamberk – Žamberk – 
Červená Voda – Štíty – Bludov – Šumperk – Rapotín – Rýmařov – Bruntál – Opava – Ostrava – 
Havířov – Český Těšín – Třinec-Nebory – Jablunkov – Slovensko) a silnice III/37010 (Břevenec 
– Oskava – Bedřichov – Rýmařov), III/37011 (Oskava – Mostkov), III/37012 (Bedřichov, pří-
jezdná), III/37015 (Bedřichov – Dobřečov – Horní Město), III/44630 (Libina – Václavov), 
III/44631 (Nový Malín – Mladoňov – Mostkov – Oskava), III/44633 (Mladoňov – Třemešek – 
Oskava). 

     Silnice I/11 je z hlediska širších dopravních vazeb nejvýznamnější komunikací vedenou 
řešeným území. Tento tah zajišťuje celorepublikové vazby, avšak obec na něj není přímo na-
pojena, neboť silnice I/11 je vedena severní částí území Oskavy pouze v krátkém úseku, a to 
mimo jakoukoliv zástavbu. Z hlediska širších dopravních vazeb je význam ostatních silničních 
komunikací lokální. Pro obec významnější jsou silnice III/37010, podél které je soustředěna 
většina zástavby v Nemrlově, Oskavě a části Bedřichova a zajišťuje spojení s Libinou jižně 
a Rýmařovem východně, a silnice III/44631, podél které je situována zástavba Mostkova 
a Václavova, a která zajišťuje vazby na Libinu západně a Nový Malín severně.  

     Dopravní zatížení základní komunikační sítě v Oskavě se předpokládá velmi nízké (sčítání 
dopravy nebylo na komunikacích mimo silnici I/11 prováděno). Lze tedy předpokládat, že 
uspořádání silničních komunikacích (S 6,5, event. S 7,5) bude v porovnání s limity odpovídají-
cími požadovaným úrovním kvality dopravy na silnicích III. třídy* vyhovující a s dostatečnou 
rezervou. 

*Pozn.: ČSN 73 6101 stanovuje pro silnice III. třídy požadovanou úroveň kvality dopravy 
na stupni E, což odpovídá rámcovému rozmezí cca 4000 – 13000 voz/24hod. pro kategorii 
S 7,5 a do cca 4000 voz/24hod. pro kategorii S 6,5. 

     Na silniční komunikace v řešeném území navazuje síť místních a účelových komunikací, 
které zajišťují obsluhu zástavby, polních a lesních pozemků, pokud tyto nejsou přímo obslou-
ženy ze silničních průtahů. Místní komunikace reprezentují dopravní systém nižšího význa-
mu, z jehož tras je obsluhována většina řešeného území. Místní komunikace jsou  lze hierar-
chicky rozčlenit do tří kategorií – místní komunikace II., III. a IV. třídy, které z hlediska urba-
nisticko-dopravního odpovídají funkčním skupinám B, C a D dle ČSN 73 6110. Mezi místní 
komunikace II. třídy (významnější místní komunikace se sběrnou funkcí) lze zařadit přede-
vším silniční průtahy, které, ačkoliv jde o silnice, v zastavěném území splňují charakteristiky 
typické pro místní komunikace se sběrnou funkcí. Mezi tyto komunikace jsou dále 
dle pasportu místních komunikací zařazeny komunikace ve Václavově (na parc. č. 456/1, 
456/2 a 456/3 v k.ú. Václavov u Oskavy) a v Bedřichově (místní komunikace na parc. č. 1081 
a 1040/7 a komunikace na parc. č. 1080/3, 74/1 a 1014/1 v k.ú. Bedřichov u Oskavy). Ostatní 
místní komunikace mají převážně obslužný charakter a jsou zařazeny mezi místní komunika-
ce III. třídy (místní komunikace s obslužnou funkcí). Místní komunikace jsou v grafické části 
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územního plánu převážně vymezeny v plochách veřejných prostranství PV, v některých pří-
padech pak v plochách smíšených obytných – venkovských SV, případně v plochách bydlení – 
v bytových domech BH. 

     Účelové komunikace, které jsou veřejně přístupné, jsou územím vedeny ve formě polních 
a lesních cest a slouží především ke zpřístupnění jednotlivých polních, lesních event. jiných 
pozemků a navazují na místní komunikace i na silniční průtahy (lesní dopravní síť byla zakres-
lena dle podkladů ÚHÚL – Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, zřízeného Ministerstvem 
zemědělství.) Neveřejné (veřejnosti nepřístupné) účelové komunikace se nacházejí uvnitř 
výrobních areálů. V grafické části územního plánu nejsou ve většině případů pro veřejně pří-
stupné účelové komunikace vymezeny plochy veřejných prostranství PV, protože vedení 
těchto komunikací neodpovídá vymezeným parcelám v katastru nemovitostí. Jsou proto za-
kresleny jako překryvné linie.  

     Infrastrukturu silniční dopravy v řešeném území dále doplňují obslužná dopravní zařízení. 
Všeobecně se k nim řadí autobusové zastávky, čerpací stanice pohonných hmot, parkoviště  
a případně odpočívky. Ve Oskavě se nachází v současnosti celkem devatenáct autobusových 
zastávek a několik rozptýlených parkovacích ploch u zařízení občanského vybavení, sporto-
višť a u bytových domů. 
 

 Návrh řešení silniční dopravy  

     Nadřazené územně plánovací dokumenty (Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktuali-
zací č. 1, 2, 3, 4 a 5 – dále jen PÚR ČR – a Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, 
v platném znění – dále jen ZÚR OK) nestanovují v oblasti dopravy pro řešené území žádná 
zvláštní opatření a nevymezují žádné záměry na síti silničních komunikací, které by bylo nut-
no na úrovni územního plánu respektovat. 

    Silniční síť je tedy v řešeném území považovaná za stabilizovanou ve stávajících trasách, 
v grafické části situovaných do ploch dopravní infrastruktury – silniční DS. Územní plán obec-
ně připouští modernizace a rekonstrukce těchto komunikací a doprovodných silničních ob-
jektů (propustky, mosty apod.) a zařízení (odvodňovacích zařízení), přičemž se předpokládá, 
že na úrovni územního plánu tyto záměry nevyžadují plošné zábory nad rámec stávajících 
vymezených ploch dopravní infrastruktury – silniční, s případným nepodstatným přesahem 
do ploch navazujících. Územní plán tedy nevymezuje pro záměry řešené na silniční síti nové 
plochy dopravní infrastruktury – silniční DS. 

     Komunikační systém nižšího dopravního významu je v řešeném území navrženo doplnit 
v několika aspektech. Na úrovni místních komunikací (návrhy jsou označeny MK), event. ve-
řejně přístupných účelových komunikací (návrhy jsou označeny ÚK), jsou navrženy komuni-
kace pro vybrané zastavitelné plochy nebo komunikace propojující jednotlivé části správního 
území Oskavy (řešené např. v souvislosti s trasováním cyklistické dopravy nebo 
s prostupností krajiny). Ty lze považovat za koncepční prvky v dopravě a měly by být před-
nostně respektovány. 

     V územním plánu je navrženo pět nových místních komunikací – MK1, MK2, MK3, MK4 
a MK5. Komunikace MK2, MK3 a MK4 jsou navrženy ve stávajících plochách veřejných pro-
stranství, pro realizaci MK1 je vymezena zastavitelná plocha veřejných prostranství PV Z41, 
pro realizaci MK5 zastavitelná plocha veřejných prostranství PV Z44, a to v parametrech po-
žadovaných vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů (§22 odst. 2) a s přihlédnutím k parametrům komunikací požadovanými 
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příslušnou ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Trasa navržené místní komunika-
ce MK5 v podstatě sleduje trasu stávající účelové komunikace. Nové místní komunikace jsou 
navrženy především pro  zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch, komunikace MK4 
bude sloužit i pro dopravní obsluhu zemědělských pozemků jižně od silnice III/37011 tak, aby 
tato nemusela být zajišťována přes stávající zástavbu. 

     Územní plán dále navrhuje propojení vybraných místních částí, a to v souvislosti se zajiš-
těním prostupnosti krajiny, pro zlepšení dopravní obsluhy a vedení cyklistické dopravy. Tyto 
komunikace jsou v grafické části označeny ÚK1, ÚK2, ÚK3 a ÚK4. Pro jejich návrhy územní 
plán nevymezuje zastavitelné plochy, komunikace jsou zpravidla vedeny ve volné krajině 
a budou řešeny v souladu s podmínkami platnými pro dotčené plochy s rozdílným způsobem 
využití (většinou jde o plochy zemědělské NZ).  

Navržené úseky komunikací 

Ozn. Specifikace záměru Lokalizace, poznámky 

MK1 
Návrh komunikace pro zajištění dopravní obsluhy                     
vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné –                            

venkovské SV Z40. 

Mostkov.                                                      
Pro realizaci komunikace je                                            

vymezena zastavitelná plocha 
veřejných prostranství PV Z41. 

MK2 
Komplexní přestavba komunikace pro zajištění dopravní 
obsluhy vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné – 

venkovské SV Z20. 

Václavov.                                                    
Navržena ve stávající ploše 
veřejných prostranství PV. 

MK3 
Návrh komunikace pro zajištění dopravní obsluhy                        

vymezených zastavitelných ploch zastavitelných ploch 
smíšených obytných – venkovských SV Z20 a Z21. 

Václavov. 
Navržena ve stávající ploše 
veřejných prostranství PV. 

MK4 

Návrh komunikace pro zajištění dopravní obsluhy                        
vymezené zastavitelné plochy smíšené obytné                           

– venkovské SV Z37 a v zájmu zajištění dopravní obsluhy 
přilehlých zemědělských pozemků. 

Mostkov. 
Navržena ve stávající ploše 
veřejných prostranství PV. 

MK5 
Návrh komunikace pro zajištění dopravní obsluhy                  
vymezených zastavitelných ploch smíšených obytných – 
venkovských SV Z45, Z46 a Z47. 

Mostkov.                                                      
Pro stavbu komunikace je                                            

vymezena zastavitelná plocha 
veřejných prostranství PV Z44.  

Jižní částí komunikace               
je vedena navržená  cyklistická 

trasa C5. 

ÚK1 

Návrh komunikace mezi rybníkem Oskava a Václavovem 
pro zajištění prostupnosti krajiny pro cyklistickou                        

dopravu a pro dopravní obsluhu přilehlých stávajících                  
a vymezených zastavitelných ploch rekreace – ploch 

staveb pro rodinnou rekreaci RI. 

Oskava, Václavov.                                 
Komunikace bude sloužit                      

rovněž cyklistické dopravě                 
(viz navržená trasa C1). 

ÚK2 
Komunikace mezi Václavovem a Třemeškem                               

pro zajištění prostupnosti krajiny pro cyklistickou                       
dopravu a pro dopravní obsluhu přilehlých pozemků. 

Václavov, Třemešek.                              
Komunikace bude sloužit                        

rovněž cyklistické dopravě                
(viz navržená trasa C1). 

ÚK4 
Nová přístupová komunikace k zastavitelné ploše ob-
čanského vybavení – se specifickým využitím OX Z39 

(rozhledna). 
Mostkov. 
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     Dopravní obsluha zastavitelných ploch, u kterých není systém dopravní obsluhy předurčo-
ván, bude řešena individuálně. Jsou však stanoveny základní zásady a předpoklady, za kte-
rých bude tato dopravní obsluha umožněna. Tyto zásady platí i pro umísťování ostatních ko-
munikací (nesouvisejících s přímou dopravní obsluhou pozemků): 
- U zastavitelných ploch situovaných podél stávajících komunikací budou přednostně 

pro dopravní obsluhu využity stávající trasy, tak aby nedocházelo k nadbytečnému zahuš-
ťování a znepřehledňování komunikační sítě. Převážná většina zastavitelných ploch, vy-
mezených v územním plánu, je situována v dosahu stávajících komunikací. 

- Nové místní nebo veřejně přístupné účelové komunikace, které budou zpřístupňovat jed-
notlivé pozemky, jejichž obsluha není umožněna přímo ze stávajících komunikací nebo 
úseků vymezených v grafické části, je přípustné řešit v rámci dotčených funkčních ploch 
v souladu s podmínkami pro jejich využití. Tyto individuální přístupy k vymezeným po-
zemkům nejsou považovány za koncepční prvky v dopravní síti. Obvykle je jejich řešení 
navíc podmíněno místními podmínkami (územně – technickými, majetkoprávními), které 
nelze jednoznačně územním plánem předjímat. 

- Při realizaci nových komunikací nebudou narušeny jiné prvky chráněné dle platných práv-
ních předpisů (z hlediska ochrany přírody, hygienických limitů apod.). Důvodem pro sta-
novení této zásady je, aby návrhem nových komunikací nedocházelo k nežádoucí interakci 
mezi dopravním provozem a stávajícími (zejména přírodními) hodnotami v území. 

- Při realizaci nových komunikací nedojde ke zhoršení stávající dopravní obslužnosti. Důvo-
dem pro stanovení této zásady je, aby návrhem nových prvků v dopravní síti nedocházelo 
k narušování stávající dopravní obsluhy, rušení sjezdů a omezování provozu např. zása-
hem do komunikačních prostorů. 

- Nové místní komunikace a úpravy stávajících úseků místních komunikací budou realizová-
ny v šířkových kategoriích pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle normových 
hodnot (včetně případných chodníků a pásů nebo pruhů pro cyklisty). V tomto případě jde 
o naplnění příslušných ustanovení vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, která v příloze č. 1 definuje seznam 
závazných a doporučených norem v oboru projektování komunikací. Budou rovněž re-
spektovány prostory místních komunikací, a to minimálně v šířkách dle §22 odst. 2 vyhl. 
501/2006 Sb. Hranice těchto prostorů jsou považovány za uliční čáry, které jsou zároveň 
stavební čárou pro realizaci oplocení, nepřekročitelnou ve směru do prostoru komunika-
ce. Zajištění dostatečných odstupů oplocení od hrany komunikace umožní realizaci chod-
níků, sjezdů k nemovitostem, dodatečné úpravy dopravních prostorů nebo vedení sítí 
technické infrastruktury. Dodržení jednotné linie oplocení také vytvoří jasně definované 
ulice. 

- Veškeré nové křižovatky, křížení a sjezdy na síti pozemních komunikací budou řešeny 
v souladu s příslušnými právními předpisy z oboru dopravy a napojení jednotlivých funkč-
ních ploch a navržených komunikací na silniční a místní komunikace musí vyhovět poža-
davkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích dle příslušných 
právních předpisů. 

- Při návrhu nových komunikací nebo úpravách stávajících úseků budou respektovány nor-
my z oboru požární bezpečnosti staveb tak, aby ke každému objektu a stavbě byl zajištěn 
přístup hasičské techniky. 

- Bude řešeno vedení a ochrana sítí technické infrastruktury. 
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     Ostatní komunikace jsou považovány za stabilizované ve stávajících trasách. V úsecích, 
po kterých jsou vedeny cykloturistické trasy, a jejichž povrch je pro tento druh dopravy ne-
vyhovující, by měly být provedeny úpravy krytu jeho zpevněním, úpravy propustků nebo 
realizace informačního a úpravy dopravního značení. U ostatních stávajících účelových ko-
munikací se předpokládá pouze nutná údržba a úpravy jejich vybavení (propustky, mosty 
apod.). 
 
F.4.1.2. Doprava pěší a cyklistická 

 Výchozí stav pěší a cyklistické dopravy 

      Infrastruktura pěší dopravy je v obci zastoupena chodníky podél komunikací (které jsou 
však považovány za součást prostoru komunikací) a komunikacemi s vyloučeným provozem 
motorové dopravy (stezky pro chodce). Chodníky jsou vybudovány pouze v neucelených úse-
cích podél silničního průtahu silnice III/37010 Oskavou, jinak chodci využívají prostory míst-
ních nebo silničních komunikací. Stezky pro chodce, doplněné pochůzími pěšinami (ty však 
nejsou vyznačeny v grafické části územního plánu), zajišťují základní prostupnost zastavěným 
územím obce, zejména přes řeku Oskavu nebo okolní pahorkovité území. Pro pěší turistiku je 
v řešeném území vyznačeno celkem osm turistických tras (viz následující přehled). Oskavu lze 
tedy v regionu považovat za turisticky atraktivní lokalitu. 

Přehled značených turistických tras v řešeném území 

Ev. číslo Průběh trasy (hlavní body) Poznámka 

odbočka 
červená 

Rabštejn, zřícenina, skály 
odbočka z červených 
tras u Rabštejna 

0622 
Bedřichov – Dobřečov – Tvrdkov – Rešovské vodopády – 
Rešov – Sovinec  

červená 

0623 
Bedřichov – Rabštejn – Hvězda – Kamenec – Krásné (horní 
osada) – Krásné – Přehrada Krásné – Šumperk 

červená 

2211 
Rabštejn – Pod Rabštejnem – Sedlo Skřítek – Skřítek –                     
Klepáčov – Svobodín – Smrčina – Sobotín – Maršíkov –       
Velké Losiny 

modrá 

2248 
Rabštejn – Horní Třemešek – Václavov – Libina – Lipinka – 
Klopina 

modrá 

4816 
Bedřichov – Žďárský potok – Medvědí skály – Mravenčí 
sedlo – Alfrédka – Pod Kloboukem 

zelená 

7811 
Rýmařov – Janovice – Rabštejn – Hvězda – Anenský Dvůr – 
Vikýřovice – Rapotín – Šumperk 

žlutá 

7812 
Tvrdkov – Nemrlov – Mostkov – Libina – Obědné – Rohelská 
bouda – Bílé kameny 

žlutá 

      Cyklistická doprava pro běžný provoz v řešeném území využívá především stávající síť 
silnic a místních komunikací. Sčítání cyklistické dopravy nebylo na silničních komunikacích 
(mimo silnici I/11, kde se dle sčítání ŘSD pohybuje průměrně cca 55 cyklistů/den) ani na síti 
místních komunikací nebylo prováděno. Pro cykloturistiku jsou v současné době v řešeném 
území vyznačeny celkem dvě cyklistické trasy, které však mají pouze lokální charakter (jde 
o cyklotrasy IV. třídy).  
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Přehled značených cykloturistických tras v řešeném území 

Ev. číslo Průběh trasy Poznámka 

6032 
Uničov – Troubelice – N. Hradečná 
– Oskava – Rabštejn 

Cyklotrasa IV. třídy. Je vedena po silnici III/37010 
přes Nemrlov, Oskavu do Bedřichova (po silnici 
III/37012), odkud se lesními cestami  stáčí                                 
severozápadně ke zřícenině hradu Rabštejn.  

6261 Janovice – Pod Výhledy – Rabštejn 
Cyklotrasa IV. třídy. Je vedena od východu                     
(od Janovic) severní částí řešeného území, kde se 
stáčí jižně ke zřícenině hradu Rabštejn  

 

 Návrh řešení pěší a cyklistické dopravy 

     Pro oblast pěší dopravy nenavrhuje územní plán žádná plošná opatření nebo záměry. 
Obecně mohou být realizovány nové chodníky podél komunikací (nebo stezky pro chodce) 
dle místní potřeby, a to v rámci prostorů místních komunikací a v souladu se zásadami sta-
novenými dle ČSN 73 6110. Chodníky se připouští realizovat v jednotlivých plochách 
s rozdílným způsobem využití v souladu se stanovenými podmínkami pro jejich využití, 
aniž by bylo nutno je přímo vyznačovat v grafické části. Doporučeno je dobudovat chodníky 
především podél silničních komunikací, a to zejména v souvislosti s rozvojem zástavby. 

     Nové turistické trasy nejsou územním plánem navrženy, je však přípustné, s ohledem 
na jejich charakter (turistické trasy jsou vymezovány především ve stopách stávajících komu-
nikací bez nutnosti provádět stavební úpravy), je realizovat ve všech plochách s rozdílným 
způsobem využití, v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití.  

     Návrh nové infrastruktury pro cyklisty je soustředěn především na doplnění stávajících 
tras pro cyklisty, případně stezek pro cyklisty nebo stezek umožňující společný pohyb chodců 
a cyklistů. Navrženy jsou nové trasy cyklistické dopravy, navazující na stávající cyklotrasy 
a propojující významnější místa v řešeném území. Vedení těchto tras je popsáno v následující 
tabulce. 

Přehled navrhovaných tras cyklistické dopravy 

Ev. číslo Průběh trasy Poznámka 

C1 Rybník Oskava – Václavov 

Jde o návrh trasy vedené po stávajících místních                        
a veřejně přístupných  komunikacích                                          
a po navržené komunikaci ÚK1. Tato trasa                       
společně s navazujícími navrženými trasami zlepší 
prostupnost krajiny pro cyklistickou dopravu                       
a zajistí propojení turisticky atraktivních míst 
v Oskavě. 

C2 Václavov – Třemešek 

Jde o návrh trasy vedené po stávajících místních        
a veřejně přístupných  komunikacích                                     
a po navržené komunikaci ÚK2. Tato trasa                   
společně s navazujícími navrženými trasami zlepší 
prostupnost krajiny pro cyklistickou dopravu                    
a zajistí propojení turisticky atraktivních míst 
v Oskavě. 

C3 Třemešek – Oskava 
Jde o návrh trasy vedené po silnici III/44633,                   
která navazuje v Třemešku na trasu C2. Zajišťuje 
návaznost na stávající cyklotrasu č. 6032. 
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C4 Rybník Oskava – Oskava 
Jde o návrh trasy vedené po silnici III/37011,             
která u rybníka Oskava navazuje na trasu C1.               
Zajišťuje návaznost na stávající cyklotrasu č. 6032. 

C5 Nemrlov – Mostkov  

Jde o návrh odbočky ze stávající trasy č. 6032 
z Nemrlova do Mostkova k navržené rozhledně. 
Část trasy je vedena po navržených komunikacích 
MK5 a ÚK4. 

     Územním plánem není způsob stavebně-technického řešení těchto tras cyklistické dopra-
vy specifikován. Lze tedy tyto trasy pouze vyznačit v terénu, vymezit prostřednictvím jízdních 
pruhů, případně rovnou řešit jako stezku pro cyklisty. Územní plán tak stanovuje základní 
zásady a předpoklady, za kterých je možno realizovat trasy a zařízení cyklistické dopravy 
(případně i stezky pro chodce). Ty jsou následující: 
- Vymezování nových cyklotras bez stavebních úprav je přípustné na všech komunikacích, 

a to pokud nebudou překračovány doporučené mezní intenzity pro návrh odděleného 
provozu cyklistů od motorové dopravy (dle TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty). 

- Nové stezky pro cyklisty (i s případným umožněným pohybem chodců) je přípustné řešit 
dle místní potřeby, avšak v souladu s podmínkami pro využití dotčených ploch s rozdílným 
způsobem využití. 

- Pruhy a pásy pro cyklisty je přípustné vymezovat v hlavním dopravním prostoru komuni-
kací pouze za podmínky, že budou dodrženy příslušné normové hodnoty pro šířky jízdních 
pruhů, a to jak pro motorovou, tak pro cyklistickou dopravu. 

- Při realizaci nových komunikací pro cyklisty / chodce nebudou narušeny jiné prvky chrá-
něné dle platných právních předpisů (z hlediska ochrany přírody, hygienických limitů 
apod.). 

- Záměry cyklistické infrastruktury řešené územním plánem nestanovují konkrétní prove-
dení opatření pro provoz cyklistů a neurčují přesnou polohu a způsob průjezdu cyklistů 
prostorem komunikací.  

 
F.4.1.3. Doprava statická – odstavování a parkování automobilů 

 Výchozí stav statické dopravy 

     Nároky na parkování osobních automobilů návštěvníků občanské vybavenosti jsou dány 
především typem vybavenosti a dostupností území hromadnou dopravou osob. V blízkosti 
některých zařízení občanského vybavení jsou vybudována stávající parkoviště, avšak po-
drobnost územního plánu neumožňuje detailní rozlišení potřeb těchto jednotlivých objektů. 
To se týká rovněž odstavných stání u bytových domů. Metodiku, uvedenou v oborové normě 
ČSN 73 6110 lze totiž v těchto případech využít pouze v přiměřeném měřítku, protože ukaza-
tele v tabulce ČSN platí pro novostavby. Z tohoto důvodu nejsou územním plánem posuzo-
vány nároky na parkovací kapacity.  

     Stávající nabídka v řešeném území je zajištěna prostřednictvím několika rozptýlených par-
kovacích ploch v obci. Obyvatelé bytových domů pak využívají k odstavování odstavné plochy 
na terénu i hromadné řadové garáže. Pro parkování a odstavení vozidel je také využíván ulič-
ní prostor místních komunikací, jejichž plochy jsou zařazeny do ploch komunikací, které par-
kování připouštějí. 

     V grafické části územního plánu jsou významnější parkovací a odstavné plochy vymezeny 
a označeny písmenem P, lokality hromadných řadových garáží pak písmenem G. 
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 Návrh řešení statické dopravy 

     Cílem návrhu řešení problematiky statické dopravy v řešeném území je stanovení zásad 
pro umisťování parkovacích a odstavných ploch a zařízení v území. Navržen je stupeň auto-
mobilizace, který bude závazný pro veškerá nová zařízení statické dopravy. Lokality parkova-
cích a odstavných ploch, vyznačené v grafické části územního plánu, jsou považovány za kon-
cepční a nevymezují přesné uspořádání těchto zařízení. Parkovací a odstavné kapacity, neře-
šené územním plánem, lze realizovat bez přesného vymezení v grafické části územního plánu 
v dotčených funkčních plochách dle územně-technických podmínek v souladu s podmínkami 
stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.  

     Současný trend naznačuje postupný růst stupně automobilizace. Potřebné kapacity, ať už 
pro potřeby parkování, odstavování nebo garážování, je navrženo realizovat pro stupeň au-
tomobilizace 1:2,5 (jeho dosažení lze v podmínkách regionu předpokládat spíše k závěru  
střednědobého časového horizontu – orientačně rok 2035). To se týká především parkova-
cích nebo odstavných ploch, které budou sloužit např. potřebám obyvatel bytových domů 
nebo objektů vybavenosti. 

     Obecně se realizace nových parkovacích ploch a stání připouští ve většině ploch 
s rozdílným způsobem využití. Je však nutno respektovat základní zásady, které by měly být 
při realizaci nových parkovacích a odstavných stání respektovány: 
- Využít části zbytkových ploch pro doplnění kapacit odstavných stání na terénu a zajistit 

řádné odvodnění těchto ploch, nezatěžující ostatní okolní plochy, kanalizace nebo vodní 
toky. 

- Respektovat v maximální míře stávající plochy zeleně a plochy odpočinkové. 
- Parkovací stání realizovat v souladu s platnými předpisy a legislativou. 
- Odstavování nákladních a speciálních vozidel připustit pouze v rámci ploch dopravní in-

frastruktury a ploch výroby a skladování. 

     Plochy s monofunkčním využitím pouze pro potřeby statické dopravy nejsou v územním 
plánu vymezeny. Doporučeno je soustředit se na zlepšení stavebně-technického stavu stáva-
jících ploch a případně je stavebně upravit a rozšířit v souladu s výše uvedenými zásadami. 
Jde např. o parkovací plochy u rybníka Oskava nebo v Bedřichově, které slouží především 
rekreačnímu provozu. 
 
F.4.1.4. Hromadná doprava osob 

     Veřejná doprava v řešeném území je zajišťována pouze dopravou autobusovou, provoz 
veřejné dopravy je zařazen do integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje 
(IDSOK). Infrastrukturu autobusové veřejné dopravy v řešeném území tvoří devatenáct auto-
busových zastávek, které jsou situovány podél silničních komunikací. Pokrytí řešeného území 
autobusovou veřejnou dopravou je v grafické části znázorněno obalovou křivkou dostupnosti 
na autobusové zastávky, která byla stanovena na 500 m (cca 7 min. chůze, optimální hodno-
ta). Přípustnou hodnotou je až 700 m, což je maximální vzájemná vzdálenost zastávek 
v zastavěném území dle ČSN 73 6110. Tyto izochrony dostupnosti na autobusové zastávky 
prokazují relativně dobré pokrytí většiny zastavěného území autobusovou dopravou. Počet 
spojů je však nízký a lze konstatovat, že stupeň úrovně dostupnosti území (viz ČSN 73 6110) 
vykazuje velmi nízkou kvalitu pro celé území obce. 

     Rozmístění autobusových zastávek je tedy v rámci územního plánu považováno za podmí-
něně dostatečné (za podmínky, že nebude stávající infrastruktura rušena nebo omezována). 
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Územní plán nenavrhuje pro potřeby autobusové dopravy žádná zvláštní opatření, avšak 
připouští nové autobusové zastávky realizovat v plochách dopravní infrastruktury – silniční 
a plochách veřejných prostranství, a to včetně autobusových zálivů a krytých přístřešků.  
 
F.4.1.5. Ochranná dopravní pásma, ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Ochranná pásma 

     Z hlediska ochrany silniční infrastruktury je v řešeném území nutno respektovat silniční 
ochranná pásma, která slouží k ochraně silnic I. a III. tříd mimo souvisle zastavěné území, a to 
podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tato 
pásma jsou vymezena prostorem ohraničeným svislými plochami vedenými do výšky 50 m 
ve vzdálenosti 50 m od osy vozovky u silnice I/11 a 15 m od osy vozovky pro silnice III. třídy. 

Pozn.: V § 30 zákona o pozemních komunikacích je pro účely určení silničního ochranného 
pásma použit pojem souvisle zastavěné území obce. Za souvisle zastavěné území obce 
pro účely vymezení silničního ochranného pásma se považuje území, jež splňuje podmínky 
stanovené v § 30 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích. Toto území nelze zaměňovat 
s pojmem zastavěné území podle zákona č. 183/2006 Sb. V grafické části územního plánu je 
ochranné pásmo silnic převážně vymezeno pouze mimo zastavěné území ve smyslu pojmu 
dle zákona č. 183/2006 Sb. Uvnitř hranic zastavěného území může být rozsah ochranného 
pásma upřesněn silničním správním úřadem. 

     Na křižovatkách je také nutno respektovat rozhledová pole stanovená alespoň v minimál-
ních hodnotách dle ČSN 73 6102. 
 

 Ochrana zdraví obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

     Z hlediska ochrany zdraví obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací je nutno re-
spektovat, že životní podmínky budoucích uživatelů staveb na zastavitelných plochách, které 
jsou situovány v blízkosti silnic III. třídy, mohou být negativně ovlivněny externalitami dopra-
vy, zejména hlukem, vibracemi, exhalacemi apod. Na těchto plochách je tedy možné umisťo-
vat pouze takové stavby, u kterých budou provedena preventivní opatření pro zajištění pří-
pustného hygienického zatížení externalitami dopravy nebo stavby, jejichž funkce nevyvolá 
potřebu provedení těchto preventivních opatření a jejichž napojení na silniční síť vyhoví po-
žadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, jak je upravují 
zvláštní zákony na úseku dopravy – zejména zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů. 

     Územním plánem je tedy stanovena doporučená vzdálenost od výše uvedených komuni-
kací, ve které je z důvodu ochrany obyvatel považováno za vhodné prokázat dodržení pří-
slušných hygienických předpisů z hlediska ochrany zdraví obyvatel před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací při užívání stavby nebo objektu (tzn. aby byly splněny podmínky pro ochranu 
před hlukem v chráněném venkovním prostoru, resp. chráněném venkovním prostoru sta-
veb, v odůvodněných případech pak alespoň v chráněném vnitřním prostoru staveb – např. 
na základě podrobného měření hluku). Tyto odstupy jsou územním plánem doporučeny 
v šířce 15 m od osy silnic III. třídy na obě strany, u místních komunikací je doporučeno dodr-
žovat odstup 10 m od osy komunikace. Jde o vzdálenosti, které jsou určeny především 
pro posouzení budoucí zástavby související s bydlením, ubytováním, zdravotnictvím apod. 
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Pozn.: Hlukové mapy Olomouckého kraje označily v řešeném území za problematická místa 
na silniční síti, kde mohou být v noční době překročeny hlukové limity vyplývající 
z dopravního provozu, zástavbu v Mostkově a ve Václavově podél silnice III/44631. Jde však 
o lokální záležitost, kterou lze řešit individuálními protihlukovými opatřeními. 
 

F.4.2.   Technická infrastruktura 

    Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje technické infrastruktury; zakreslení 
navržených tras sítí technické infrastruktury je vzhledem k měřítku výkresů nutno chápat 
jako schématické, trasy sítí musí být upřesněny projektovou dokumentací na základě 
zaměření terénu. V zásadě lze sítě a zařízení technické infrastruktury realizovat ve všech 
plochách zastavěného území, v zastavitelných plochách a v plochách přestavby bez omezení; 
přípustnost staveb sítí a zařízení technické infrastruktury v nezastavěném území je 
upřesněna v kap. F. závazné části územního plánu. 
 
F.4.2.1.  Vodní hospodářství  

 Zásobování pitnou vodou 

Veřejný vodovod je vybudován pouze v části obce Oskava – v Oskavě, Nemrlově a Most-
kově. Provozovatelem vodovodu je Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.  

     Zdrojem vody pro veřejný vodovod je jímací vrt HV11 (vrtaná studna hloubky 80 m) v loka-
litě „Horní Žleb“. Z vrtu je voda čerpána výtlačným řadem PVC DN 80 do vodojemu Oskava 
(HTP)  o  objemu 2 x 100 m3 (390,00-387,25 m n. m.). Z vodojemu je vedena rozvodná síť HTP 
až do středu obce, kde se nachází přerušovací komora „Tři studny“ o objemu 2 x 15 m3 

(362,50-360,00 m n. m.), ze které je zásobována dolní část Oskavy a Nemrlov. V blízkosti pře-
rušovací komory se nachází se nachází původní zdroj vody pro Oskavu – prameniště „Tři 
studny“ se starým vodojemem o objemu 18 m3. Na vodovod v Oskavě je napojen veřejný 
vodovod pro Mostkov. Pro dolní část Mostkova je na vodovodním řadu vybudována redukční 
šachta pro snížení tlaku. Rozvodná síť je provedena z potrubí PVC, profilů DN 100 a 80. Vo-
dovodní síť je plně vyhovující včetně možnosti napojení dalších nemovitostí. 

    V Bedřichově, Vésce, Třemešku a Václavově není veřejný vodovod vybudován, zásobování 
pitnou vodou je zajišťováno individuálně – ze studní. Vzhledem k charakteru území není 
v těchto místních částech plánována výstavba veřejného vodovodu a zásobování pitnou vo-
dou bude i nadále probíhat z individuálních zdrojů. 

Vodní zdroj Oskava – Horní Žleb – jímací vrt HV11 má stanoveno ochranné pásmo I. stup-
ně Veřejnou vyhláškou, Opatřením obecné povahy Městského úřadu Šumperk, odboru ži-
votního prostředí, č.j.: MUSP 108440/2017 ze dne 1.11.2017. 

V řešeném území se nachází řada dalších menších lokálních vodních zdrojů, které mají 
rovněž stanovena ochranná pásma I., případně  II. stupně. Jde o tyto vodní zdroje: 

- vrtaná studna, p. č. 390/1 k. ú. Oskava; ochranné pásmo I. a II. stupně stanoveno Rozhod-
nutím Okresního národního výboru v Šumperku, odboru vodního a lesního hospodářství 
a zemědělství, č.j.: Voda 1759/R-498/89-Sa-235 ze dne 23.10.1989; 

- vodní zdroje Prameniště a Horní žleb, vrt OS-1; ochranné pásmo I. a II. stupně stanoveno 
Rozhodnutím Okresního úřadu v Šumperku, referátu životního prostředí, č.j.: Voda 
1219/R-47/95,96-Di-231/2 ze dne 20.2.1996; 
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- Oskava 48 b. j. vrtaná studna; ochranné pásmo I. a II. stupně stanoveno Rozhodnutím 
Okresního národního výboru v Šumperku, odboru vodního a lesního hospodářství a ze-
mědělství, č.j.: Voda 2345/R-516/85-Sa-235ze dne 27.121985; 

- vodní zdroje pro JZD Libina – vrtané studny na k. ú. Oskava, Bedřichov, Mostkov, Václavov 
a Třemešek (celkem 12 studní); ochranné pásmo I. stupně stanoveno Rozhodnutím 
Okresního národního výboru v Šumperku, odboru vodního a lesního hospodářství a ze-
mědělství, č.j.: Voda 1752/1045/R-210/79-No ze dne 6.9.1979; 

- Oskava, Nemrlov, vrtaná studna; ochranné pásmo I. a II. stupně stanoveno Rozhodnutím 
Okresního národního výboru v Šumperku, odboru vodního a lesního hospodářství a ze-
mědělství, č.j.: Voda 211/R-218/88-Sa-235 ze dne 15.6.1985; 

- Bedřichov u Oskavy, p. č. 327 studna; ochranné pásmo I. stupně stanoveno Rozhodnutím 
Okresního národního výboru v Šumperku, odboru životního prostředí, č.j.: Voda 260/R-
352/Sa-235 ze dne 31.7.1990. 

Do severozápadního okraje řešeného území zasahuje ochranné pásmo I. stupně vodního 
zdroje Malínský les zářezy, jímky „a“, stanovené  Rozhodnutím Okresního národního výboru 
v Šumperku, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, č.j.: Voda N 868/R-
133/79-Hm ze dne 26. 6. 1979. 
     
     Výpočet potřeby vody k r. 2035 pro obyvatelstvo a občanské vybavení je proveden 
na základě údajů obsažených v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, 
ve Směrnici č. 9 ze dne 20. července 1973 MLVH ČSR a MZ ČSR – hlavního hygienika ČSR 
(pro výpočet potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení a posuzování 
vydatnosti vodních zdrojů) a v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zá-
kon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).  

bytový fond – trvale bydlících napojených na vodovod 
Qp1 = 1200 obyv. x 120 l/os/den = 144 000 l/den = 144,000 m3/den 

vybavenost základní 
Qp2 =  1200 obyv. x 25 l/os/den = 30 000 l/den = 30,000 m3/den 

rekreace (druhé bydlení) 
Qp3 = 435 obyv. x 60 l/os/den = 26 100 l/os/den = 26,100 m3/den  

Výsledná potřeba pitné vody: 
Qm = (Qp1 + Qp2) x kd + Qp3 = (144,000 + 30,000) x 1,4 + 26,100 = 269,700 m3/den = 3,122 l/s  

     Dle výpočtu potřeby vody pro obyvatelstvo, občanskou vybavenost a  druhé bydlení bude 
v roce 2035 nárok na zdroj vody Qm = 269,700 m3/den, tj. 3,122 l/s. Toto množství bude 
i nadále dodáváno z veřejného vodovodu. 

     Dle ČSN 73 6650 se doporučuje stanovit celkovou akumulaci pitné vody ve výši 60 – 100 % 
maximální denní potřeby vody, což je v případě Oskavy 161,820-269,700 m3/den. Stávající 
akumulace je zajištěna ve vodojemu Oskava s akumulací 2 x 100 m3 a je tedy dostačující. 

     Stávající systém zásobování pitnou vodou v obci je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů 
a kanalizací Olomouckého kraje a zůstane zachován i do budoucna.  
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    Vodovodní síť bude rozšířena pro zásobování vymezených zastavitelných ploch Z23, 
Z25, Z40, Z45, Z46, Z47 a Z48, navržené řady budou rovněž plnit funkci vodovodu požárního. 
Trasy navrhovaných vodovodních řadů, vyznačené v grafické části územního plánu, je nutno 
považovat za orientační a upřesnit je podrobnější projektovou dokumentací. 

    Do doby, než budou realizovány navržené vodovodní řady, bude zásobení nově realizova-
né výstavby pitnou vodou zajištěno individuálně (ze studní), stejně jako zásobování stávající 
a navržené zástavby, která je situována mimo dosah vodovodních řadů pitné vody, tj. zejmé-
na zástavby v Bedřichově, Vésce, Třemešku a Václavově. Pro zásobení pitnou vodou ze stud-
ní je potřeba vypracovat hydrogeologický průzkum, který posoudí kvalitu vody a vydatnost 
vodního zdroje a vyhodnotí, zda při budování studen nedojde ke změně hydrogeologických 
podmínek v řešeném území nebo k negativnímu ovlivnění stávajících studen. 

    Výstavba vodovodních řadů včetně souvisejících zařízení (šoupátka, redukční ventily, 
apod.) a včetně přípojek je obecně možná ve všech plochách s rozdílným způsobem využití. 
K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením jsou 
dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovena ochranná pásma do průměru 
DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího okraje potrubí, nad průměr DN 500 – 2,5 m od vnějšího líce 
potrubí na každou stranu. 
 

 Odkanalizování a likvidace odpadních vod  

V řešeném území je vybudována splašková kanalizace v Oskavě, v Mostkově a v Nemrlo-
vě. Odpadní vody jsou svedeny na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod (ČOV) 
v sousední obci – Dolní Libině. Provozovatelem kanalizace je Šumperská provozní vodohos-
podářská společnost, a.s.  

     Kanalizace v Oskavě a Nemrlově byla vybudována v letech 1996-1999 a nahradila stávající 
nevyhovující způsob likvidace splaškových vod, tj. vypouštění přepadů ze septiků do vodote-
če. Páteřní stoka „B“  prochází celou zástavbou a je připojena na stoku „A“ – sběrač Oskava – 
Libina. Kanalizace v Mostkově byla vybudována v letech 2005-2006 a navázala na již prove-
denou stavbu kanalizace v Oskavě. Území Mostkova je pro odkanalizování rozděleno na dvě 
části. Většina zástavby je odkanalizována stokou „C“ a sběrači, které jsou do ní zaústěny. 
Stoka „C“ odvádí splaškové vody do jižní části Nemrlova, kde je zaústěna do stávající stoky 
„B“, několik nemovitostí v severní části Mostkova je spádově přikloněno směrem k rybníku. 
Tato část je odkanalizována stokou „D“, která vede podél silnice III/37011 a u panelových 
domů v Oskavě je zaústěna do stoky „B“. Veškeré splaškové vody jsou kanalizačním sběra-
čem „A“ DN 400, jehož trasa je vedena souběžně se silnicí III/37010 z Oskavy do Dolní Libiny, 
odváděny na mechanicko-biologickou ČOV Libina.  

    V návaznosti na stávající splaškovou kanalizaci bude kanalizační síť rozšířena o nové řady 
pro odkanalizování vymezených zastavitelných ploch Z23, Z25, Z40, Z45, Z46, Z47 a Z48. Kon-
krétní návrh kanalizačních řadů v jednotlivých lokalitách je nutno řešit podrobnější projekto-
vou dokumentací. Do doby realizace navržené splaškové kanalizace a u objektů, situovaných 
mimo stávající a navrženou kanalizaci, je navrženo ponechat likvidaci odpadních vod 
z jednotlivých obytných objektů stávajícím způsobem, tj. v žumpách a domovních ČOV. 
V případě požadavku vodohospodářského orgánu na biologické čištění odpadních vod lze 
stávající septiky a žumpy využít pro osazení malých domovních ČOV.  
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Záměrem obce je v budoucnu realizace vlastní čistírny odpadních vod. Pro tento záměr je 
v územním plánu vymezena zastavitelná plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě TI 
Z42 na jižním okraji Mostkova, v blízkosti vodního toku Oskava, do kterého budou odváděny 
vyčištěné odpadní vody. 

V Bedřichově, Vésce, Třemešku a Václavově není systém veřejné kanalizace vybudován, 
odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo zachycovány v jímkách na vyvážení. Vzhledem 
k charakteru území se s výstavbou splaškové kanalizace v těchto místních částech neuvažuje, 
likvidace odpadních vod bude i do budoucna řešena individuálně. Bude jen nutné zajistit ne-
propustnost stávajících objektů a kontrolovat jejich pravidelné vyvážení. V záměrech obce je 
rovněž postupná realizace individuálních  domovních čistíren odpadních vod s napojením 
přečištěných vod do recipientu.  

Srážkové vody je nutno v maximální míře zadržet v území, omezení odtoku srážkových 
vod zajistit jejich akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku (mis-
kovitý tvar zahrad, retenční nádrže, rybníky, vsakovací zařízení), výparem, anebo, není-li 
žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadr-
žováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů.  

 

 Vodní toky a plochy 

Řešené území spadá do následujících základních hydrologických povodí 4. řádu: 
- ČHP 4-10-01-0880-0-00 – povodí Malínského potoka 
- ČHP 4-10-03-0220-0-00 – povodí Oskavy 
- ČHP 4-10-03-0230-0-00 – povodí Zlatého potoka 
- ČHP 4-10-03-0240-0-00 – povodí Oskavy 
- ČHP 4-10-03-0250-0-00 – povodí Dlouhého potoka 
- ČHP 4-10-03-0260-0-00 – povodí Oskavy 
- ČHP 4-10-03-0270-0-00 – povodí Václavovského potoka 
- ČHP 4-10-03-0280-0-00 – povodí Oskavy 
- ČHP 4-10-03-0290-0-00 – povodí Mladoňovského potoka. 

Povrchové vody v řešeném území spadají do vodních útvarů povrchových vod kategorie 
řeka s pracovním číslem M017 – Desná od toku Merta po ústí do toku Morava  (MOV_0170), 
M042 – Oskava od pramene po tok Oslava (MOV_0430) a 32 – Podolský potok od pramene 
po ústí do toku Moravice (HOD_0320). Dle Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 
(r. 2016-2021) a Plánu dílčího povodí Horní Odry (r. 2016-2021) jsou tyto vodní útvary 
z hlediska hydromorfologického charakteru přirozené vodní útvary povrchových vod a jejich 
stav je celkově hodnocen jako nevyhovující. 

     Podzemní vody v řešeném území spadají do vodního útvaru podzemních vod základní 
vrstvy 64311 – Krystalinikum severní části Východních Sudet – jihovýchodní část a  do vodní-
ho útvaru podzemních vod základní vrstvy 64321 – Krystalinikum jižní části Východních Su-
det. Z hlediska kvantitativního i chemického je dle Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků 
Váhu a Plánu dílčího povodí Horní Odry stav těchto  útvarů podzemních vod základní vrstvy 
hodnocen celkově jako dobrý. 

Nejvýznamnějším vodním tokem v řešeném území je vodní tok Oskava, který patří sou-
časně k významným vodním tokům Povodí Moravy. Pramení na severním okraji řešeného 
území pod sedlem Skřítek. Je páteřním tokem zastavěného území Bedřichova, Oskavy a Ne-
mrlova. Dalšími důležitými vodními toky v území jsou přítoky Oskavy – Dlouhý potok (pravo-
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stranný přítok), Zlatý potok se svým levostranným přítokem Dobřečovským potokem, Václa-
vovský potok (pravostranný přítok) a Březový potok (levostranný přítok). Na severozápadním 
okraji řešeného území pramení Mýdlový potok. 

     Vodní tok Oskava je v úseku po soutok s Oslavou dle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se 
stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se sprá-
vou vodních toků, zařazen mezi vodohospodářsky významné vodní toky pod pořadovým čís-
lem 679. 

Veřejnou vyhláškou, opatřením obecné povahy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Od-
boru životního prostředí a zemědělství č.j. KUOK 28909/2017 ze dne 20. 3. 2017 je vyhlášeno 
„Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku 
Oskava v km 0,000-45,206 a drobných vodních toků – Hlavnice v km 0,000-8,061, Mladoňov-
ský potok v km 0,000-0,782, Václavovský potok v km 0,000-0,215 a Zlatý potok v km 0,000-
0,384“. Stanovené záplavové území zasahuje do zastavěného území Bedřichova, Oskavy 
a Nemrlova.  

     Mýdlový potok je ve správě Povodí Moravy, s.p., ostatní vodní toky v řešeném území jsou 
ve správě Lesů ČR, s.p. 

     Řešené území je dle nařízení vlády č. 169/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních 
druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, 
zařazeno do povodí lososových vod č. 221 – Oskava.  

     Severní část správního  území obce Oskava náleží do chráněné oblasti přirozené akumula-
ce podzemních vod – CHOPAV –  102 – Jeseníky (dle Nařízení vlády č. 85/1981 Sb.) a není 
zařazeno mezi zranitelné oblasti, v nichž se upravuje používání a skladování hnojiv a statko-
vých hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření (nařízení vlády č. 262/2012 
Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním  programu). 

     Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou správci vodních toků při výkonu správy oprávněni, pokud je to nezbytně nut-
né, užívat pozemky sousedící s korytem vodního toku, a to u významných vodních toků 
v šířce do 8 m od břehové hrany a u ostatních vodních toků v šířce do 6 m od břehové hrany,  
za účelem údržby vodního toku. 

     V řešeném území se nachází několik vodních nádrží. Nejvýznamnější z nich je vodní nádrž 
na Václavovském potoce v k. ú. Mostkov s upraveným  travnatým břehem (rybník Oskava), 
který je využíván k rekreačním účelům (koupání, rybolov). Dále jsou to: 
- vodní nádrže na Václavovském potoce – vodní nádrž na hranici k.ú. Třemešek a Mladoňov 

u Oskavy, vodní nádrž ve Václavově, dvě menší vodní nádrže v k. ú. Mostkov (nad rybní-
kem Oskava) a vodní nádrž v zastavěném území Mostkova 

- malá vodní nádrž nad zástavbou Třemešku  
- vodní nádrž Lesů ČR s.p. na vodním toku Oskava v k. ú. Bedřichov u Oskavy  
- dvě malé vodní nádrže na Zlatém potoce   
- vodní nádrž v zastavěné části Oskavy pro potřeby výrobního areálu CNM textil a.s. 
- dvě vodní nádrže v zastavěném území Nemrlova, které slouží především rybářským úče-

lům  
- retenční nádrž Lesů ČR, s.p. na Březovém potoce, vybudovaná v rámci úprav toku. 
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     Dle sdělení obce existují záměry na realizaci dalších soukromých vodních nádrží, ale vzhle-
dem k tomu, že nejsou k dispozici podrobnější podklady, nejsou v územním plánu vymezeny 
žádné konkrétní plochy pro nové vodní nádrže. Obecně je v jednotlivých plochách 
s rozdílným způsobem využití přípustná realizace malých vodních nádrží s maximální rozlo-
hou 2000 m2. 
 
F.4.2.2.  Energetika, elektronické komunikace  

 Elektroenergetika, výroba elektrické energie a zásobování elektrickou energií 

     V Oskavě mezi významnější výrobny elektrické energie (nad 0,03 MW) patří malá vodní 
elektrárna na vodním toku Oskava (říční km 45,00), situovaná na pozemku st. 236 v k.ú. 
Bedřichov u Oskavy. Jde o dva zdroje o celkovém výkonu cca 0,060 MW. V obci je také 
v provozu fotovoltaická elektrárna (FVE), která se nachází na pozemku st. 163 v k.ú. Most-
kov. Jde o střešní instalaci s výkonem 0,005 MW. Jiné výrobny elektrické energie se 
v řešeném území nenacházejí. 

     Nadřazenou přenosovou a distribuční soustavu elektrické energie představují v řešeném 
území vedení nadřazené přenosové soustavy ZVN 400 kV V458 Krasíkov – Horní Životice 
a vedení nadřazené distribuční soustavy VVN 110 kV č. 597, propojující rozvodny 110/22 kV 
v Břidličné a v Ráječku u Zábřehu na Moravě. Na nadřazenou elektroenergetickou síť je obec 
napojena prostřednictvím distribuční sítě 22 kV, a to z rozvoden v Břidličné a Uničově.  

     Místní distribuční soustava, vedení vysokého napětí (VN) a trafostanice jsou v řešeném 
území zásobovány elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV, a to z odboček z hlavních 
vedení VN 283, které do území vstupuje od Tvrdkova a vedení VN 78 z jihu. Samotná distri-
buční síť na území obce je tvořena venkovním vedením 22 kV. Z této soustavy je napojeno 
dvacet čtyři distribučních transformačních stanic 22/0,4 kV (5 v k.ú. Bedřichov u Oskavy, 
6 v k.ú. Mostkov, 2 v k.ú. Nemrlov, 8 v k.ú. Oskava, 2 v k.ú. Třemešek a 1 v k.ú. Václavov 
u Oskavy). 

     Pro bilanci příkonu a transformačního výkonu je pro Oskavu použit zjednodušující globální 
model, uvažující obec jako jeden celek. Je založen na průměrné spotřebě domácností 
a odhadu podílu komunální sféry. Bilance je provedena pro r. 2035 (shodně s demografickou 
prognózou). Dle demografických údajů z r. 2019 se na území obce nachází celkem 618 bytů 
(v bytových domech z toho cca 138). V obci se nachází také cca 280 jednotek tzv. „druhého 
bydlení“. Do r. 2035 se předpokládá výstavba až cca 30 nových bytových jednotek v rodin-
ných domech a realizace cca 30 jednotek druhého bydlení.  

     Dalším předpokladem pro provedení bilance je odhad měrného zatížení bytových jedno-
tek. Dle údajů ČSÚ z r. 2011 bylo v obci elektricky vytápěno 49 bytů z celkových 613 (cca 8 % 
bytů). Pro rok 2020 tyto údaje nejsou k dispozici, ale předpokládá se, že těchto bytů je cca 
10 %. Pro roky 2035 se pro potřeby bilance uvažuje s elektrickým vytápěním (včetně tepel-
ných čerpadel) až u 25 % nových bytů (8 bytů v rodinných domech) a se změnou vytápění 
v rodinných domech u cca 10 % stávajících bytů (60 bytů), a to s ohledem na pokračující 
trend snižování energetické náročnosti budov. V tomto případě lze očekávat, že se elektrické 
vytápění vzhledem k nízké energetické náročnosti a snižujícím se pořizovacím nákladům, 
stane ve větší míře využívanou alternativou k systémům spalujícím neobnovitelné energetic-
ké zdroje (např. uhlí). U elektricky vytápěných bytů je uvažováno se stupněm elektrizace C 
(117 bytů), u ostatních bytů se uvažuje se stupněm elektrizace B (cca 501 bytů). Se stupněm 
elektrizace A se uvažuje pouze pro jednotky „druhého bydlení“. 
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pozn.: uvažované stupně elektrizace bytů jsou:  

- stupeň A – byty, v nichž se elektřina používá k osvětlení a pro domácí elektrické spotřebi-
če, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA; 

- stupeň B – byty, v nichž se elektřina používá k osvětlení, pro domácí elektrické spotřebiče 
a v nichž se k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kVA; 

- stupeň C – byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně elektrizace B, a v nichž se 
pro vytápění nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče (s podrobnějším členěním se 
na úrovni bilance v rámci územního plánu neuvažuje).  

     Měrné zatížení bytových jednotek na úrovni trafostanice VN/NN je uvažováno pro stupeň 
elektrizace A v hodnotě 0,8 kW/j., pro stupeň B v hodnotě 2,1 kW/b.j. a pro stupeň elektriza-
ce C v hodnotě 13,2  W/b.j. Podílové maximum vybavenosti je stanoveno z měrného ukaza-
tele 0,8 kW/b.j. U spotřeby výrobních a podnikatelských areálů se předpokládá pokrytí pří-
konu z vlastních distribučních trafostanic.  

     Celkové zatížení bytově-komunální sféry, včetně drobných podnikatelských aktivit, je 
pro r. 2035 stanoveno na cca 3 955 kVA. Při výpočtu transformačního výkonu  VN/NN je dále 
uvažováno s 20% rezervou pro optimální využití transformátorů a zajištění stability provozu 
při krytí odběrových maxim. Podle bilance příkonu elektrické energie a transformačního vý-
konu je tedy vhodné pro řešené území zajistit k r. 2035 celkově cca 4 750 kVA transformač-
ního výkonu (zaokrouhleně).  

     Návrh koncepce řešení elektroenergetické části územního plánu vychází z nadřazené 
územně plánovací dokumentace – z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 
3, 4 a 5 (PÚR ČR) a ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 
2a, 2b, 3 a 4 (ZÚR OK). V Oskavě se rozvoj nadřazené přenosové a distribuční soustavy elek-
trické energie (ZVN a VVN) nenavrhuje.  

      V oblasti výroby elektrické energie je v územním plánu navržena malá vodní elektrárna 
o výkonu 0,1 MW (Kauerův mlýn), situovaná na vodním toku Oskavy, říční km 42,200. 
Elektrický výkon této elektrárny je navrženo vyvést do distribuční sítě VN 22 kV. Pro tyto 
potřeby je navržena nová distribuční trafostanice a zemní kabelové vedení VN, vedené podél 
silnice III/37010 a zapojené do stávajícího vedení na pozemku parc. č. 95/1 v k.ú. Oskava. Pro 
výstavbu malé vodní elektrárny včetně kabelové přípojky VN a nové distribuční trafostanice 
bylo vydáno Městským úřadem Šumperk, odborem výstavby, územní rozhodnutí o umístění 
stavby čj. MUSP 35758/2020 ze dne 3. 4. 2020. 

     Na úrovni místní distribuční sítě VN 22 kV je v územním plánu sledováno zajištění potřeb-
ného transformačního výkon pro byty a vybavenost, a to s ohledem na předpokládaný rozvoj 
vytápění elektrickou energií (tepelnými čerpadly), případně i rozvoj elektromobility (nabíjení 
vozidel). Případný deficit je navrženo zajistit ze stávajících DTS 22/0,4 kV, zvýšením jejich 
výkonu. Jiná distribuční vedení VN se nenavrhují, avšak v případě potřeby je přípustné stáva-
jící vedení překládat (z důvodu omezení výstavby apod.). Dle ustanovení § 47 zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, však případ-
nou přeložku zařízení přenosové a distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník na náklady to-
ho, kdo přeložku vyvolal (toto opatření se týká také možných přestaveb vzdušných vedení 
na zemní kabelové zejména v zastavěném území). 
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     Nová rozvodná síť NN bude v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadav-
cích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, řešena zásadně zemním kabelovým 
vedením. 
 

 Plynoenergetika, zásobování plynem 

     Tranzitní vysokotlaké (VTL) plynovody s tlakem nad 40 barů územím Oskavy neprocházejí. 
Část řešeného území je plošně plynofikována středotlakým rozvodem plynu. Napojení na VTL 
plynovod je zajištěno přes sousední Libinu, kde se nachází regulační stanice. Plynofikovány 
jsou Mostkov, Nemrlov a Oskava. 

     Řešení zásobování plynem koncepčně vychází z nadřazené územně plánovací dokumenta-
ce, tedy PÚR ČR a ZÚR OK. PÚR ČR ani ZÚR OK nenavrhuje v řešeném území v oblasti plyno-
energetiky žádná opatření nebo záměry. V Oskavě se tedy rozvoj nadřazené tranzitní  a dis-
tribuční soustavy (na úrovni VTL) nenavrhuje. Na úrovni STL sítě je stávající stav považován 
za stabilizovaný a s rozšířením plynu do ostatních částí Oskavy se především z ekonomických 
důvodů neuvažuje. Rozšíření plynu se tak předpokládá pouze u zastavitelných ploch 
v dosahu stávajících plynovodů. V Územním plánu Oskavy jde o zastavitelné plochy SV Z23, 
Z25 a Z27 v Oskavě  a zastavitelné plochy SV Z36, Z37, Z40, Z45, Z46, Z47 a Z48 v Mostkově.  
 

 Teplárenství, zásobování teplem 

     Pro stávající zástavbu je charakteristický decentralizovaný způsob vytápění s individuálním 
vytápěním rodinných domů a objektů druhého bydlení a samostatnými domovními kotelna-
mi pro objekty vybavenosti a podnikatelských nebo výrobních aktivit. Významnější tepelný 
zdroj slouží pro potřeby výrobního areálu CNM textil a.s. v Oskavě (pozemek st. 273 v k.ú. 
Oskava) o výkonu cca 2,6 MW.  

     Z hlediska obce a zásobování teplem na místní úrovni vyplývá z neúplných statistických 
údajů z r. 2011, že tepelná energie k vytápění bytů je z většiny zajišťována spalováním pev-
ných paliv (dřevo, uhlí) a doplňkovým médiem je plyn (u cca 138 bytů) a elektrická energie 
(u cca 49 bytů). Podobný poměr lze očekávat i v současné době. U navrhované výstavby se 
tedy předpokládá vytápění převážně plynem, což platí pro plynofikovaná území v Mostkově, 
Nemrlově a Oskavě, a elektřinou. Z obnovitelných zdrojů energie lze pro rodinnou zástavbu 
také připustit rozšíření pasivního i aktivního využití solární energie, jejíž přeměna na tepel-
nou energii, příp. elektrickou energii v solárních kolektorech nebo fotovoltaických článcích, 
je z hlediska životního prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem výroby tepelné a elek-
trické energie.  

     Územní plán tedy navrhuje hrubou bilanci s následujícími doporučeními: 

- Uvažovat s rozšířením elektrické energie využívané pro potřeby vytápění ze současných 
cca 10 % na cca 25 % u rodinných domů (s podílem novostaveb a domů se změnou vytá-
pění), přičemž se zásadně doporučuje využívat smíšeného elektrického vytápění (přímo-
topné v kombinaci s akumulací), spolu s nasazením různých typů tepelných čerpadel.  

- Zaměřit se na další snížení spotřeby tuhých fosilních paliv přechodem od spalování uhlí 
ke spalování zemního plynu, a to zajištěním možnosti plynofikace budoucí zástavby, pří-
padně biomasy. Rozšíření zemního plynu se předpokládá pouze pro zastavitelné plochy 
nebo stávající zástavbu v dosahu již realizovaných středotlakých plynovodů. 
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- U nových bytových jednotek zajistit způsob vytápění buď plynem, pokud je v dosahu stav-
by, nebo elektrickou energií a alternativně i biomasou. Rozšiřování vytápění ostatními, 
především pevnými palivy, je nepřípustné, a to především z důvodu ochrany ovzduší a ži-
votního prostředí. 

 

 Elektronické komunikace  

     Elektronickými komunikacemi se pro účely územního plánu rozumí přenosové systémy, 
spojovací a směrovací zařízení umožňující přenos signálů po vedení, rádiem, optickými nebo 
jinými elektromagnetickými prostředky. Spadají zde telekomunikační sítě a zařízení, radiore-
léové spoje a radiokomunikační zařízení. 

Telekomunikační sítě a zařízení 

     Podle jednotné telekomunikační pevné sítě přísluší Oskava do atrakčního obvodu digitální 
telefonní ústředny (RSU) Libina jako součást Olomouckého telefonního obvodu (58). Tele-
komunikační síť v obci je tedy pouze místní, dálkový optický kabel je veden podél silnice I/11, 
a to v relaci Rýmařov – Stará Ves – Sobotín. V řešeném území je rovněž provozována mobilní 
telefonní síť všech významnějších operátorů, přičemž v území se nacházejí dvě základnové 
stanice (mezi Oskavou a Mostkovem a v Bedřichově). Pokrytí území jejich signálem (v zá-
kladním pásmu) však není na příliš dobré úrovni, nedostatečné je především v části Nemrlo-
va, Třemešku a některých částech Bedřichova. 

Radioreléové spoje, radiokomunikační zařízení 

     Radioreleové spoje jsou pozemní digitální spoje, které se používají k přenosu digitálních 
informací mezi pevnými nepohyblivými stanicemi s přímou radiovou viditelností. Jsou určeny 
pro přenos televizní a rozhlasové modulace, přenos dat a telefonních hovorů. Nad řešeným 
územím provozováno několik těchto spojů a jejich provozovateli jsou České Radiokomunika-
ce a.s. (v grafické části ČRa) a společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (v grafické části T-
Mobile). Jejich vymezení je nutno považovat za orientační. Důvodem je možná proměnlivost 
jejich směrů a neexistující jasná vazba k řešení ostatních částí urbanistické koncepce, kon-
cepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny. Jde však o neopominutelné limi-
ty využití území. 

     V oblasti elektronických komunikací nejsou územním plánem navrženy plochy pro nové 
stavby a zařízení. 
 
F.4.2.3.  Nakládání s odpady  

     Likvidace komunálních odpadů představuje významný ekonomický a mnohdy i územní 
a ekologický problém jednotlivých obcí. Jedním ze základních dokumentů a nástrojů v oblasti 
odpadového hospodářství je Plán odpadového hospodářství České republiky, na který nava-
zuje Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje (2004, nejnovější aktualizace z roku 
2015), který je pravidelně vyhodnocován.  

 Plán odpadového hospodářství původce odpadů zpracovávají ze zákona původci odpadů, 
kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního 
odpadu; obec Oskava mezi tyto obce nepatří.   

Obec provozuje sběrné místo (dvůr) s kompostárnou (vedle sportovního areálu v Oskavě).  
Likvidaci komunálních odpadů v řešeném území provádí zejména společnost Suez Využití 
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zdrojů a.s., provozovna Rapotín a.s., která zajišťuje komplexní službu zahrnující svoz komu-
nálního odpadu včetně separovaných složek, ukládání na skládky mimo řešené území.  

Při zpracování územního plánu nebyly zjištěny žádné záměry z hlediska odpadového hos-
podářství, které by se promítly do územního plánu formou nároků na nové plochy.  
 
F.4.2.4. Ochrana zvláštních zájmů 

     Na celém území obce Oskava je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolo-
vání níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Na celém správním 
území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. 
třídy 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, teleme-

trická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny). 

     Vzhledem k tomu, že tento zájem se dotýká celého území obce, je vyznačen v Koordinač-
ním výkrese formou textové poznámky pod legendou. 
 

F.4.3.  Občanské vybavení veřejné infrastruktury  

Rozsah zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury v řešeném území je stabilizo-
vaný a pro potřeby obce dostatečný – v obci je mateřská škola, základní škola, jídelna, obecní 
úřad, zdravotní středisko, pošta, kulturní dům, knihovna, tři sportovní areály (v Oskavě, 
v Nemrlově a v Mostkově), kostel sv. Bedřicha v Bedřichově a kostel sv. Floriána v Oskavě, 
kaple sv. Antonína Paduánského v V Mostkově a v Třemešku a hřbitovy v Bedřichově, Oskavě 
(Mostkově), Václavově a Třemešku. 

Stávající plochy těchto zařízení zůstávají v územním plánu beze změny, pro rozvoj zařízení 
občanského vybavení veřejné infrastruktury je vymezena pouze jedna zastavitelná plocha, 
a to v Třemešku pro vybudování společenského areálu. V případě potřeby je další rozvoj ob-
čanského vybavení veřejné infrastruktury možný v souladu s hlavním a přípustným využitím 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. 
 

F.4.4.  Veřejná prostranství  

     Veřejným prostranstvím jsou ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, 
a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.  
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Plochy veřejných prostranství, vymezené v územním plánu, zahrnují plochy, které mají 
ve struktuře obce významnou prostorotvornou a komunikační funkci; jsou dále rozčleněny 
na plochy veřejných prostranství PV, které zahrnují pozemky místních komunikací a jiných 
významnějších zpevněných ploch a na plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV, kte-
ré zahrnují pozemky veřejně přístupné zeleně, zpravidla parkově upravené.  

Stávající plochy veřejných prostranství PV jsou stabilizované a zůstávají beze změny, za-
stavitelné plochy jsou vymezeny v Mostkově, pro vybudování místní komunikace MK1 (plo-
cha Z41), pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské SV 
Z40 a pro vybudování místní komunikace MK5 (plocha Z44), pro zajištění dopravní obsluhy 
zastavitelných ploch smíšených obytných – venkovských SV Z45, Z46 a Z47.  

Stávající plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně ZV jsou stabilizované a zůstávají 
beze změny, pro vybudování nových ploch veřejně přístupné zeleně je vymezeno celkem 18 
zastavitelných ploch veřejných prostranství – veřejné zeleně; z toho je pět ploch v Bedřicho-
vě, čtyři plochy v Třemešku, pět ploch v Oskavě a čtyři plochy v Mostkově. Tyto plochy jsou 
vymezeny převážně uvnitř zastavěného území, vesměs jde o plochy menších výměr, nejvý-
znamnější z nich je vymezena v Oskavě v blízkosti křižovatky silnic III/37010 a III/37011, 
v návaznosti na lokalitu bytových domů (plocha Z26). 

 

F.5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému                     
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany                                      
před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 

F.5.1. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, 
ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití 

     Koncepce uspořádání krajiny, stanovená územním plánem, stabilizuje současný stav, 
tj. krajinu lesozemědělskou a lesní, která se vyznačuje převahou lesních porostů. Zemědělské 
pozemky zaujímají pouze 18,7 % z celkové rozlohy území obce, převážně jde o trvalé travní 
porosty (56,5 % z celkové výměry zemědělských pozemků dle údajů Českého úřadu zeměmě-
řického a katastrálního, ve skutečnosti je ale rozloha trvalých travních porostů vyšší).  

Struktura zemědělského půdního fondu  

Katastrální území Výměra  (ha) Podíl na výměře Podíl na výměře 
  katastrálního území 

(%) 
zemědělských                      
pozemků (%) 

Bedřichov u Oskavy    

katastrální území celkem 2543 100 - 

zemědělské pozemky 130 5 100 

orná půda 4 0 3 

TTP  117 5 90 

Mostkov    

katastrální území celkem 454 100 - 

zemědělské pozemky 317 70 100 

orná půda 217 48 68 

TTP  82 18 26 

Nemrlov    

katastrální území celkem 84 100 - 
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zemědělské pozemky 72 86 100 

orná půda - - - 

TTP  34 40 40 

Oskava    

katastrální území celkem 950 100 - 

zemědělské pozemky 92 10 100 

orná půda 3 0 3 

TTP  65 7 71 

Třemešek    

katastrální území celkem 1498 100 - 

zemědělské pozemky 358 24 100 

orná půda 79 5 22 

TTP  268 18 75 

Václavov u Oskavy    

katastrální území celkem 420 100 - 

zemědělské pozemky 144 34 100 

orná půda 93 22 65 

TTP  46 11 32 

Celkem    

katastrální území celkem 5949 100 - 

zemědělské pozemky 1113 19 100 

orná půda 396 7 36 

TTP  612 10 55 

      Kvalita zemědělských pozemků je různá, převažují půdy nejhorší kvality ve IV. a V. třídě 
ochrany, velmi omezeně jsou zastoupeny půdy průměrné kvality – ve III. třídě ochrany. Ze-
mědělské pozemky nejlepší kvality ve II. třídě ochrany se vyskytují v menší míře, zejména 
v údolních nivách, pozemky v I. třídě ochrany se vyskytují minimálně, v k.ú. Třemešek a v k.ú. 
Nemrlov.  Meliorace jsou zastoupeny několika rozsáhlejšími a lokálními odvodňovacími ak-
cemi, zejména v k.ú. Václavov u Oskavy, Mostkov a Třemešek.  

     Řešené území je zařazeno do zemědělské přírodní oblasti vrchovinné. Terénní poměry 
jsou méně příznivé, terén je svažitý, silně členitý, se zhoršenou až špatnou mechanizační pří-
stupností. 

    Lesy jsou v řešeném území zastoupeny především rozsáhlými lesními komplexy, méně 
menšími lesními celky a břehovými porosty. Jde o výrazně zalesněné území s nižším zastou-
pením zemědělských pozemků. Lesy jsou zařazeny převážně do přírodní lesní oblasti (PLO) 
č. 28 Předhoří Hrubého Jeseníku, východní okraj území obce (okrajové části k.ú. Bedřichov 
u Oskavy, Oskava a Nemrlov) do PLO č. 29 Nízký Jeseník a jižní okraj území obce (okrajové 
části k.ú. Mostkov a Nemrlov) do PLO č. 34 Hornomoravský úval. 

 Katastrální území Výměra  
(ha) 

Výměra lesních      
pozemků (ha) 

podíl na výměře 
řešeného území  (%) 

Bedřichov u Oskavy 2 543,09 2 368,26 93,1 % 

Mostkov 453,67 93,68 20,6 % 

Nemrlov 83,87 28,73 34,3 % 

Oskava 949,90 812,31 85,5 % 

Třemešek 1 497,88 1 076,00 71,8 % 

Václavov u Oskavy 419,64 254,80 60,7 % 

celkem 5948,05 4638,73 78,0 % 
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     Na lesních pozemcích v řešeném území hospodaří zejména Lesy České republiky s. p. Hra-
dec Králové a MARWOOD s.r.o., v menším rozsahu jsou lesní pozemky ve vlastnictví soukro-
mých vlastníků a obce Oskava. Lesy jsou z větší části zařazeny do kategorie č. 10 – Lesy hos-
podářské, v menším rozsahu jsou na území obce lesy ochranné nebo lesy zvláštního určení. 
 
    Koncepce uspořádání krajiny, stanovená územním plánem, vychází z přírodních podmínek 
území a vymezuje v krajině následující plochy s rozdílným způsobem využití: 

- plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN stabilizují plochy stávajícího ly-
žařského areálu v Bedřichově a rekreační louku v lokalitě Rabštejn  

- plochy vodní a vodohospodářské – W stabilizují stávající vodní nádrže a toky a plochu na-
vrženého suchého poldru v Mostkově 

- plochy zemědělské – NZ stabilizují pozemky zemědělského půdního fondu (včetně drob-
ných ploch náletové zeleně na nelesní půdě, účelových komunikací, drobných vodních 
ploch a toků, apod.); tyto plochy jsou učeny především pro zemědělskou prvovýrobu 
(rostlinná výroba, pastevní chov hospodářských zvířat) 

- plochy lesní – NL stabilizují pozemky určené k plnění funkcí lesa, jejich součástí jsou 
i lokální biokoridory územního systému ekologické stability; primárně jsou určeny 
pro zajišťování lesního hospodářství a myslivosti 

- plochy přírodní – NP zahrnují nadregionální a regionální části a lokální biocentra územní-
ho systému ekologické stability (včetně plochy přírodní rezervace Rabštejn); představují 
těžiště zájmu ochrany přírody a území a základní předpoklad jeho ekologické stability 

- plochy smíšené nezastavěného území – přírodní NS stabilizují v území krajinnou zeleň – 
břehové porosty vodních toků a vzrostlou zeleň na nelesní půdě (náletovou zeleň); jejich 
součástí jsou i lokální biokoridory územního systému ekologické stability 

     Uspořádání krajiny v řešeném území v podstatě stabilizuje a zachovává současný stav; 
v územním plánu jsou vymezeny následující plochy změn v krajině: 

- plocha vodní a vodohospodářská W K3 je vymezena pro protipovodňové opatření – 
pro vybudování suchého poldru v Mostkově, nad rybníkem Oskava – podrobněji viz kap. 
F.4.2.1. Vodní hospodářství a F.5.5. Ochrana před povodněmi 

- plochy smíšené nezastavěného území NS K1 a K2 jsou vymezeny pro založení chybějících 
částí lokálních biokoridorů LK98 a LK100 – podrobněji viz kap. F.5.2. Územní systém eko-
logické stability 

- plochy přírodní NP jsou vymezeny pro založení chybějících částí regionálního a lokálního 
ÚSES: 
- plochy K4, K5 a K6 pro založení chybějící části regionálního biokoridoru RK44 (RK 897) 
- plocha K7 pro založení chybějící části lokálního biocentra LC45 
- plocha K8 pro založení chybějící části regionálního biokoridoru RK50 (RK 897) 
- plocha K9 pro založení chybějící části lokálního biocentra LC75 
- plocha K10 pro založení chybějící části regionálního biokoridoru RK7 (OK 60). 
Podrobněji viz kap. F.5.2. Územní systém ekologické stability. 
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F.5.2.  Územní systém ekologické stability 

 Cílem ÚSES je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich typických 
(reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému 
má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých spole-
čenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj stav 
v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu stavu. 
Tuto funkci zajišťuje ÚSES sítí ekologicky významných částí krajiny, které jsou účelně rozmís-
těny na základě funkčních a prostorových podmínek a reprezentací pro krajinu typických 
stanovišť formou biocenter o daných velikostních a kvalitativních parametrech, propojených 
navzájem prostřednictvím biokoridorů, které mají také stanoveny velikostní a kvalitativní 
parametry. Vzájemné propojení dává obecné podmínky pro migraci organismů v podobných 
životních podmínkách. Obdobné přírodní podmínky jsou rozlišeny skupinami typů geobiocé-
nů (STG). 

     Podkladem pro vymezení ÚSES v územním plánu byly: 
- územně analytické podklady SO ORP Šumperk – aktualizace 2016 
- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění 
- vymezení ÚSES v předchozím územním plánu 
- pro zajištění návaznosti na území Moravskoslezského kraje Zásady územního rozvoje Mo-

ravskoslezského kraje, Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslez-
ského kraje – Plán regionálního ÚSES MSK, Územní studie krajiny SO ORP Rýmařov 
a územní plány sousedních obcí.  

 

 Velikosti skladebných součástí ÚSES 

Parametry navrženého ÚSES – lesní společenstva: 
- nadregionální biocentrum – minimální velikost 1 000 ha  
- nadregionální biokoridor složený – je tvořen osou (regionálním biokoridorem), která má 

délku 5 až 8 km a je složen z jednoduchých regionálních biokoridorů o maximální délce 
700 m a vložených lokálních biocenter; po každých 5 až 8 km jsou vložena regionální bio-
centra 

- regionální biokoridor složený – je tvořen biokoridorem, který má délku 5 až 8 km a je slo-
žen z jednoduchých regionálních biokoridorů o maximální délce 700 m a vložených lokál-
ních biocenter 

- lokální biocentrum – minimální výměra 3 ha tak, aby plocha s pravým lesním prostředím 
byla 1 ha (šířka ekotonu je asi 40 m) 

- lokální biokoridor – maximální délka je 2 000 m a minimální šířka 15 m, možnost přeruše-
ní je na 15 m. 

 

 Hospodaření na území vymezeném pro ÚSES 

 Cílovými lesními porosty ÚSES pro lesní společenstva jsou lesy podle typologie lesů ÚHUL 
nebo podle STG systému ÚSES. Většina území zhruba severní poloviny území obce je 
v 5. lesním vegetačním stupni a velmi omezeně v 6. vegetačním stupni, většina jižní poloviny 
obce je ve 4. vegetačním stupni, zhruba k.ú. Mostkov ve 3. vegetačním stupni. Jde o lesní 
společenstva dubových bučin, bučin až jedlových bučin až po smrkobukových jedlin 
v nejvyšším 6. vegetačním stupni a jejich variant podle živnosti a vodního režimu půd, 
na vlhkých a zamokřených půdách by přirozené lesy měly být vrbiny a jasanové olšiny, 
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v detailu podle konkrétního STG. Pro údolnicové nivní polohy lze vedle reprezentace lesními 
společenstvy kombinovat součásti ÚSES s lučními společenstvy niv.  
 

 Koncepce územního systému ekologické stability krajiny 

     Na území obce Oskava jsou vymezeny prvky nadregionální, regionální a lokální úrovně 
územního systému ekologické stability.  

     Zapracování ÚSES do územního plánu je provedeno pokud možno s přihlédnutím 
k hranicím parcel, v lesních komplexech podle hranic trvalého rozdělení lesa nebo podle ak-
tuálního stavu porostního krytu v území.     

    Na hranici obce je vymezení součástí ÚSES koordinováno s vymezením na území sousedí-
cích obcí podle platných územních plánů s výjimkou území obce Stará Ves (Moravskoslezský 
kraj), která územní plán nemá a kde byla jako relevantní podklad  pro vymezení lokálního 
ÚSES využita Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje – 
Plán regionálního ÚSES MSK (LÖW & spol., s.r.o., duben 2019). 

     Celkově je hustota základních součástí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na území obce Os-
kava vysoká; v rámci hodnocení většího územního celku (bioregionů a biochor) by bylo 
vhodné zhodnotit reprezentaci typických a unikátních stanovišť v území a popřípadě vyme-
zený systém redukovat.  

     Označení prvků ÚSES je provedeno v souladu s datovým modelem MINIS, verze 2.3, kdy 
každá součást ÚSES (biocentrum nebo biokoridor) má v rámci území obce unikátní číslo 
a před něj je předřazeno označení, zda se jedná o lokální biocentrum (LC), lokální biokoridor 
(LK), jednoduchý regionální biokoridor (RK), regionální biocentrum (RC), jednoduchý nadre-
gionální biokoridor (NK). Princip tohoto značení však nedává informaci, zda jde o lokální bio-
centra lokální úrovně, nebo lokální biocentra vložená do regionálního nebo nadregionálního 
biokoridoru, podobně u regionálního biocenter, zda jsou regionální úrovně nebo vložená 
do nadregionálního biokoridoru a tedy součástí nadregionální úrovně. Proto je v dalším textu 
uvedeno i označení složeného prvku (např. nadregionálního nebo regionálního biokoridoru) 
podle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (zvýrazněno v textu tučným písmem). 

Nadregionální úroveň je tvořena: 
- částí nadregionálního biokoridoru K91, mezofilního bučinného, který vstupuje na území 

Oskavy z území obce Nový Malín, k.ú. Mladoňov u Oskavy, je veden k východu do vlože-
ného regionálního biocentra 434 Rabštejn (RC14) a z něj k jihu přes vložené regionální bi-
ocentrum 491 Stančín (RC28) na území obce Tvrdkov, k.ú. Mirotínek; v územním plánu 
trasa NK1-LC2-NK3-LC4-NK5-LC6-NK7-LC8-NK9-LC10-NK11-LC12-NK13-RC14-NK15-LC16-
NK17-LC18-NK19-LC20-NK21-LC22-NK23-LC24-NK25-LC26-NK27-RC28-NK29-NK30.    

Regionální úroveň je tvořena: 
- částí regionálního biokoridoru RK894, mezofilního bučinného, který je veden 

z regionálního biocentra 434 Rabštejn (RC14) k severu na území obce Stará Ves, k. ú. 
Žďárský Potok; v územním plánu trasa RK31-LC32-RK33-LC34 

- regionálním biocentrem OK21 Mladoňovské údolí, mezofilním bučinným a mezofilním 
hájovým; na území obce Oskava zasahuje jen velmi okrajově, převážná část biocentra leží 
na území obce Libina; v územním plánu označeno RC35 

- regionálním biokoridorem RK894, mezofilním bučinným až mezofilně hájovým, který je 
veden z regionálního biocentra OK21 Mladoňovské údolí k východu do vloženého regio-
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nálního biocentra 491 Stančín, které je součástí nadregionálního biokoridoru K91; 
v územním plánu trasa RK36-LC37-RK38-LC39-RK40-LC41-RK42-LC43-RK44-LC45-RK46-
LC47-RK48-LC49-RK50 

- regionálním biokoridorem OK60, nivním, který je veden z vloženého regionálního biocen-
tra 434 Rabštejn po toku Oskavy k jihu do vloženého regionálního biocentra 1986 Šumva-
ldský háj; regionální biocentrum 1986 Šumvaldský háj zasahuje na území obce Oskava jen 
zcela nepatrně, převážně je vymezeno v území obce Šumvald, k.ú. Břevenec; v územním 
plánu trasa RK51-LC52-RK53-LC54-RK55-LC56-RK57-LC58-RK59-LC60-RK61-LC62-RK63-
LC64-RK65-LC66-RK67-LC68-RK69-LC70-RK71-LC47-RK72-LC73-RK74-LC75-RK76-RC77. 
Tento biokoridor je označen jako nivní a jeho vedení údolnicí toku Oskavy je v zastavěném 
území obce Oskavy velmi problematické z hlediska dodržení parametrů ÚSES – parametry 
nelze dodržet bez velmi silného omezení vlastnických práv a aktuálního užívání pozemků. 
Jeho součásti jsou většinou uvedeny jako funkční – bez nároků na změny využití pozemků.  

- regionálním biocentrem 1986 Šumvaldský háj (RC77); toto biocentrum zasahuje na území 
obce Oskava jen zcela okrajově, převážně leží na území obce Šumvald, k.ú. Břevenec. 

Lokální úroveň tvoří trasy lokálních biocenter a lokálních biokoridorů: 
- LK78 a LK79, které napojují regionální biocentrum 434 Rabštejn na lokální trasy v území 

obce Stará Ves; 
- LK80-LC81-LK82-LC83-LK84-LC85-LK86-LC87-LK88, trasa vlhká údolnicová, vedená od hra-

nice s obcí Stará Ves po toku Zlatého potoka do regionálního biokoridoru OK60 s dalšími 
napojeními na území obce Horní Město, k.ú. Stříbrné Hory a Dobřečov, koridory LK89, 
LK90 a LK91 po přítocích Zlatého potoka; 

- LK92-LC93-LK94-LC26-LK95-LC64-LK96-LC97-LK98-LC99-LK100, trasa vedená středně živ-
nými a středně vlhkými stanovišti z území obce Horní Město, k. ú. Dobřečov, k západu 
do regionálního biokoridoru RK897 (do vloženého LC37); 

- LK101-LC102-LK103-LC99-LK104-LC105-LK106-LK107, trasa vedená vlhkými živnými sta-
novišti podél Václavovického potoka z území obce Nový Malín, k. ú. Mladoňov u Oskavy, 
do regionálního biokoridoru OK60  (RK71); 

- LK108-LC109-LK110, trasa vedená středně živnými stanovišti z území obce Nový Malín, 
k.ú. Mladoňov u Oskavy, do nadregionálního biokoridoru K91 (LC8); 

- LK111-LC112-LK113-LC114-LK115-LC116-LK117, trasa vedená středně živnými stanovišti 
a níže údolnicovými stanovišti podél Dlouhého potoka z území obce Hraběšice, k.ú. Hra-
běice, do regionálního biokoridoru OK60 (LC60); 

- LC118-LK119-LC120-LK121, trasa vedená středními stanovišti z území obce Sobotín, k.ú. 
Rudoltice u Sobotína, k jihovýchodu do regionálního biocentra 434 Rabštejn; 

- LK122, trasa vedená z území obce Tvrdkov, k.ú. Mirotínek, do vloženého regionálního bio-
centra 491 Stančín (RC28).  

 

 Vlivy vymezení na navazující území  

     Vzhledem k vysoké hustotě součástí ÚSES a zčásti nedořešeným návaznostem na Morav-
skoslezský kraj (obec Stará Ves bez platného územního plánu) lze předpokládat po zpracová-
ní odborného podkladu, koordinujícího reprezentativnost ÚSES ve větších celcích, možnost 
počtu prvků v území Oskavy redukovat. 

     Ve vymezení ÚSES není zcela zajištěna návaznost na ÚSES, vymezený v platném Územním 
plánu Horní Město na území Moravskoslezského kraje; v příští změně Územního plánu Horní 
Město bude nutno doplnit úsek lokálního biokoridoru navazujícího na LK91 a naopak 
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vypustit z územního plánu část lokálního biocentra s označením Dobřečov 3. Vzhledem 
k tomu, že obec Stará Ves je dosud bez územního plánu, není zajištěna ani návaznost na její 
území; v návrhu Územního plánu Stará Ves pro společné jednání z r. 2018 nepokračuje 
z Oskavy LK78, posilující RK894.  
 

 Biochory v území obce Oskava a jejich reprezentace biocentry 

Bioregion 1.12 Litovelský 
3Nk – užší kamenité nivy 3. vegetačního stupně: LC76, LC77 

Bioregion 1.53 Šumperský 
3SS – svahy na kyselých metamorfitech  3. v. s.: část LC75, část LC45, část LC105 
3SQ – svahy na pestrých metamorfitech  3. v. s.:nevymezeno biocentrum – biochora zasahu-
je na území obce Oskava jen okrajově 
4SQ – svahy na pestrých metamorfitech 4. v. s.: nevymezeno biocentrum – biochora zasahu-
je na území obce Oskava jen okrajově 
4SR – svahy na kyselých plutonitech 4. v. s.: část RC28, část LC93 
4SS – svahy na kyselých metamorfitech 4. v. s.: část LC16, LC20, část LC22, LC24, LC26, část 
RC28, část LC62 
4UJ – výrazná údolí v bazickém krystaliniku 4. v. s.: LC99, LC102,  
4UQ – výrazná údolí v pestrých metamorfitech 4. v. s.: část LC16, LC18, část LC22, část RC28, 
část LC45,LC47, LC49, LC52, LC54, LC56, LC58, LC60, část LC62, LC64, LC66, LC68, LC70, LC72, 
LC74, část LC85, LC87, část LC97, LC116 
4VQ – vrchoviny na pestrých metamorfitech 4. v. s.: část RC35, LC37, LC39, LC41, LC43, část 
LC97, část LC105 
4ZT – hřbety na křemencích 4. v. s.: část RC35 

Bioregion 1.70 Jesenický 
5BQ – erodované plošiny na pestrých metamorfitech 5. v. s.: LC34,  
5Do – podmáčené sníženiny na kyselých horninách 5. v. s.: LC81, LC109 
5SQ – svahy na pestrých metamorfitech 5. v. s.: LC10, LC12, část RC14 
5SS – svahy na kyselých metamorfitech 5. v. s.: část LC2, LC6, LC8, část RC14, LC32, část 
LC112, LC114, LC118LC120 
5ST – svahy na křemencích 5. v. s.: část LC2, LC4 
5UJ – výrazná údolí v bazickém krystaliniku 5. v. s.: část RC14,  
5VQ – vrchoviny na pestrých metamorfitech 5. v. s.: LC83, část LC85, část LC93 
5ZS – hřbety na kyselých metamorfitech 5. v. s.: část RC14,  
6ZT – hřbety na křemencích 6. v. s.: část LC112. 
 

 Skladebné částí ÚSES 

Nadregionální úroveň 

Označení 
prvku 

Funkce,                     
funkčnost 

STG Rozměr Charakter ekotopu Cílové společenstvo/                 
biochora 
návrh opatření 

 nadregionální biokoridor K91, mezofilní bučinný 

NK1/Nov
Ma 

NRBK funkční 5B3 
 
 

270 m převážně smrkové lesy, 
omezeně menší listnaté 
porosty 

lesní/5ST 
změna druhové skladby           
na jedlovou bučinu 
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LC2 LBC v NRBK 
nefunkční 

5AB3 
5B3 
 

4,7 ha smrkové lesy,                             
část v obnově 

lesní/5ST, 5SS 
změna druhové skladby    
na jedlovou bučinu 

NK3 NRBK funkční 5AB3 
 

580 m smrkové lesy,                           
část v obnově 

lesní/5ST, 5SS 
změna druhové skladby      
na jedlovou bučinu 

LC4 LBC v NRBK 
nefunkční 

5AB3 
5B3 
 

6,6 ha smrkové lesy,                              
část v obnově 

lesní/5ST 
změna druhové skladby             
na jedlovou bučinu 

NK5 NRBK funkční 5B3 
5BC4 
 

650 m smrkové lesy,                           
část v obnově 

lesní/5SS, 5ST 
změna druhové skladby     
na jedlovou bučinu 

LC6 LBC v NRBK 
nefunkční 

5AB3 
5B3 
 

3,0 ha smrkové lesy,                          
část v obnově 

lesní/5SS 
změna druhové skladby     
na jedlovou bučinu 

NK7 NRBK                  
nefunkční 

5B3 
 

320 m smrkové lesy,                           
část v obnově 

lesní/5SS 
změna druhové skladby   
na jedlovou bučinu 

LC8 LBC v NRBK 
nefunkční 

5AB3 
5B3 
 

3,4 ha smrkové lesy,                           
část v obnově 

lesní/5SS 
změna druhové skladby    
na jedlovou bučinu 

NK9 NRBK                  
nefunkční 

5B3, 
5AB3 
 

640 m smrkové lesy,                          
převaha v obnově 

lesní/5SS, 5SQ 
změna druhové skladby           
na jedlovou bučinu                    
až bukovou jedlinu 

LC10 LBC v NRBK 
nefunkční 

5B3 
 

4,9 ha smrkové lesy s bukem, 
modřínem,                             
převaha v obnově 

lesní/5SQ 
změna druhové skladby       
na jedlovou bučinu 

NK11 NRBK funkční 5B3, 
5BC4 
 

650 m smrkové lesy, v údolnici 
s listnatými stromy –                
jasany, javor, vrby 

lesní/5SQ 
změna druhové skladby         
na jedlovou bučinu, 
v údolnici javorovou               
jaseninu 

LC12 LBC v NRBK 
funkční 

5B3 
 

6,5 ha smrkové a smíšené lesy lesní/5SQ 
změna druhové skladby                    
na jedlovou bučinu 

NK13 NRBK funkční 5B3, 
5BC4 
 

550 m smrkové lesy lesní/5SQ 
změna druhové skladby na 
jedlovou bučinu, v údolnici 
javorovou jaseninu 

RC14 regionální biocentrum 434 Rabštejn, mezofilní bučinné 

RBC v NRBK 
nefunkční 

škála 
STG 5. 
v. s. 

363,3 ha převaha smrkových                 
monokultur 

lesní/5SQ, 5SS, 5UJ, 5ZS 
změna druhové skladby na 
převahu jedlových bučin 

NK15 NRBK                     
nefunkční 

5B3 
4B3 
 

720 m smrkové lesy, část 
v obnově 

lesní/5SS, 4SS 
změna druhové skladby      
na jedlové bučiny a bučiny 

LC16 LBC v NRBK 
nefunkční 

4B3 
 

4,7 ha smrkové monokultury lesní/4SS, 4UQ 
změna druhové skladby          
na bučinu 
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NK17 NRBK                    
nefunkční 

4B3 
4BC3 
5C3 
 

615 m smrkové lesy, část 
v obnově 

lesní/4UQ 
změna druhové skladby       
na bučiny, bučiny s lípou 

LC18 LBC v NRBK 
nefunkční 

4B3 
4BC-C4 
 

4,6 m smíšené lesy s převahou 
smrku 

lesní/4SS, 4UQ 
změna druhové skladby      
na bučinu a v údolnici    
javorovou jaseninu 

NK19 NRBK funkční 4B3 
4BC3 
4BC4 
 

500 m smíšené lesy až místy       
listnaté – lipové bučiny 

lesní/4SS 
podpora listnatých dřevin 

LC20 LBC v NRBK 
nefunkční 

4B3 4,3 ha smrkové lesy, smíšené lesy 
a lipové bučiny 

lesní/4SS 
zvýšení zastoupení                       
listnatých dřevin 

NK21 NRBK funkční 4B3 150 m převaha smrkových               
monokultur 

lesní/4SS, 4UQ 
změna na bučiny 

LC22 LBC v NRBK 
funkční 

4BC3 
4B3 

4,0 ha Smíšený les – buk, smrk, 
modřín, jasan 

lesní/4SS, 4UQ 
změna na bučiny a lipové 
bučiny 

NK23 NRBK funkční 4B3 690 m smíšené lesy lesní/4SS 

LC24 LBC v NRBK 
funkční 

4BC3 
4B3 

6,8 ha smíšené lesy – bučiny                   
se smrky a kleny 

lesní/4SS 
posilování podílu bučin 

NK25 NRBK funkční 4B3 
4BC3 

480 m smíšené lesy s převahou 
smrku 

lesní/4SS 
posilování podílu bučin 

LC26 LBC v NRBK 
funkční 

4B3 4,0 ha smíšené lesy převahou 
buku 

lesní/4SS 
posilování podílu bučin 

NK27 NRBK funkční 4B3 465 m smíšené lesy s převahou 
smrku 

lesní/4SS 
posilování podílu bučin 

RC28 regionální biocentrum  491 Stančín, mezofilní bučinné 

RBC v NRBK 
funkční 

škála 
STG 4. 
v. s. 

117,2 ha lesy smrkové smíšené lesní/4SS, 4SR, 4UQ 
zvýšení zastoupení bučin 
na min. 60 ha 

NK29/ 
Tvrd 

NRBK funkční 4B3 
4AB3 

290 m smrčiny s vtroušenými 
listnáči 

lesní/4SR 
posilování podílu bučin, 
v údolnicích javorových 
jasenin 

NK30/ 
Tvrd 

NRBK funkční 4B3 
4BC3 

(230 m) listnaté smíšené lesy 
dubobukové s dalšími 
listnáči 

lesní/4SQ 
 

Regionální úroveň 

 regionální biokoridor RK894, mezofilní bučinný 

RK31 RBK funkční 5BC3 
5B3 

650 m převaha smrkových lesů            
s vtroušenými listnáči 

lesní/5SS 
změna na bučiny a klenové 
bučiny 

LC32 LBC v RBK 
nefunkční 

5AB3 
 

3,8 ha smrkové monokultury lesní/5SS 
změna na smrkobukové 
lesy 
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RK33 RBK funkční 5AB3 610 m smrkové lesa a smrkové 
monokultury 

lesní/5SS 
změna na smrkobukové 
lesy 

LC34/ 
StVes 

LBC v RBK 
nefunkční 

5AB3 
 

(0,6 ha) smrkové lesy s jedlí lesní/5SS 
změna na smrkobukové                
a bukosmrkové lesy 

 regionální biocentrum RBC OK21 Mladoňovské údolí, mezofilní bučinné a mezofilní hájové 

RC35/Lib RBC                      
nefunkční 

4B3 
4AB3 

(9,7 ha) smrkové lesy 
s vtroušenými ostatními 
dřevinami 

lesní/4VQ, 4ZT 
změna skladby na dubové 
bučiny 

 regionální biokoridor RK897, mezofilní bučinný a mezofilní hájový 

RK36 RBK funkční 4B3 
4AB3 

340 m smrkové lesy 
s vtroušenými listnáči 

lesní/4ZT 
změna skladby na dubové 
bučiny 

LC37 LBC v RBK 
nefunkční 

4B3 4,1 ha smrkové lesy s příměsí 
listnáčů a modřínu hlavně 
v okrajích porostů – buk, 
bříza, dub 

lesní/4VQ 
změna na dubovou bučinu 

RK38 RBK nefunkční 4B3 
4AB3 

510 m smrkové lesy s příměsí 
listnáčů a modřínu hlavně 
v okrajích porostů 

lesní/4VQ 
změna na dubovou bučinu 

LC39 LBC v RBK 
nefunkční 

4B3 4,1 ha smrkové lesy s příměsí 
listnáčů (dubu) a modřínu 
hlavně v okrajích porostů 

lesní/4VQ 
změna na dubovou bučinu 

RK40 RBK funkční B3 640 m smrkové lesy s příměsí 
listnáčů a modřínu hlavně 
v okrajích porostů 

lesní/4VQ 
změna na dubovou bučinu 

LC41 LBC v RBK 
nefunkční 

4B3 
4BC3 

4,9 ha smrkové lesy s příměsí 
listnáčů a modřínu hlavně 
v okrajích porostů 

lesní/4VQ 
změna na dubovou bučinu 

RK42 RBK funkční 4B3 
4BC3 

535 m smrkové lesy s příměsí 
listnáčů (břízy) a modřínu 
hlavně v okrajích porostů 

lesní/4VQ 
změna na dubovou bučinu 

LC43 LBC v RBK 
funkční 

4B3 
4BC3 

4,9 ha smrkové lesy s příměsí 
listnáčů (buku, břízy)                       
a modřínu hlavně 
v okrajích porostů 

lesní/4VQ 
změna na dubovou bučinu 

RK44 RBK chybějící 4B3 
3B3 

700 m pole, louky, meze                    
s dřevinami 

lesní/4VQ, 3SS 
změna na dubovou bučinu 

LC45 LBC v RBK 
funkční 

4B3 
3B3 

5,6 hs smíšené smrkové                       
a bukové lesy                                
až dubobučiny 

lesní/4UQ, 3SS 
změna na dubovou bučinu 

RK46 RBK funkční 4B3 125 m smíšené smrkové                       
a listnaté lesy 

lesní/4UQ 
změna na dubovou bučinu 

LC47 LBC v RBK 
funkční 

4B3 
4BC3 

4,4 ha smíšené smrkové                          
a bukové lesy                                 
až dubobučiny, mléč, lípa, 
modřín, bříza, osika 

lesní/4UQ 
změna na dubovou bučinu 

RK48 RBK chybějící 4B3 
4B4 

100 m louky, okraj lesa lesní/4UQ 
založení bučin, jasenin 
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LC49 LBC v RBK 
část. existující 

4B3 
4BC3 

3,2 ha louky, stromy zarostlé 
meze – olše, buk, bříza, 
klen 

lesní/4UQ 
založení bučin 

RK50 RBK část. 
chybějící 

4B3 280 m lesy listnaté  a smrkové, 
louky 

lesní/4UQ 
založení lesů a změna                
na bučiny 

     regionální biokoridor OK60, nivní 

RK51 RBK funkční 5B3 
BC3,4 

535 m listnaté poroty – kleny, 
buky, jasany 

lesní, vodní/5UJ 
založení lesů a změna                     
na bučiny 

LC52 LBC v RBK 
nefunkční 

4B3 5,0 ha smrkové lesy lesní/4UQ, 5UJ 
změna na bučiny 

RK53 RBK funkční 4BC4 
4C5 

220 m listnaté porosty v údolnici, 
louky 

lesní/4UQ 

LC54 LBC v RBK 
funkční 

4B3 3,4 ha listnaté porosty v údolnici, 
louky 

kombinované lesní,               
luční/4UQ 

RK55 RBK funkční 4BC4 
4B3 

630 m listnaté porosty na svazích 
a u toku, louky 

kombinovaný lesní, luční, 
vodní/4UQ 

LC56 LBC v RBK 
funkční 

4B3 2,1 ha listnaté porosty v údolnici, 
louky 

kombinované lesní,                   
luční/4UQ 

RK57 RBK funkční 4BC4 
4B3 

510 m listnaté porosty na svazích 
a u toku, louky 

kombinovaný lesní, luční, 
vodní/4UQ 

LC58 LBC v RBK 
funkční 

4B3 2,1 ha listnaté porosty v údolnici, 
smrkové porosty 

lesní/4UQ 
změna na bučiny 

RK59 RBK funkční 4BC4 
4B3 

535 m listnaté porosty v údolnici, 
smrkové porosty 

kombinovaný lesní, luční, 
vodní/4UQ 

LC60 LBC v RBK 
funkční 

4B3 4,6 ha listnaté porosty v údolnici, 
smrkové porosty 

kombinované lesní,             
luční/4UQ 
změna na bučiny 

RK61 RBK funkční 4BC4 
4B3 

600 m listnaté porosty v údolnici, 
smrkové porosty 

kombinovaný lesní, luční, 
vodní/4UQ 

LC62 LBC v RBK 
funkční 

4B3 9,6 ha listnaté porosty v údolnici, 
smrkové porosty, louky 

kombinované lesní,               
luční/4UQ, 4SS 
změna na bučiny 

RK63 RBK funkční 4BC4 
4B3 

440 m listnaté porosty v údolnici, 
smrkové porosty 

kombinovaný lesní, luční, 
vodní/4UQ 

LC64 LBC v RBK 
funkční 

4B3 
4BC4 

3,2 ha listnaté porosty v údolnici, 
smrkové porosty                          
s modřínem a bukem,  
louky 

kombinované lesní,               
luční/4UQ 
změna na bučiny 

RK65 RBK funkční 4BC4 
4B3 

185 m listnaté porosty v údolnici, 
smrkové porosty 

kombinovaný lesní, luční, 
vodní/4UQ 

LC66 LBC v RBK 
funkční 

4B3 
4BC4 

6,0 ha listnaté porosty v údolnici, 
smrkové porosty, louky 

kombinované lesní,               
luční/4UQ 
změna na bučiny 

RK67 RBK funkční 4BC4 
4B3 

525 m tok a jeho břehové                  
porosty 

kombinovaný lesní, luční, 
vodní/4UQ 

LC68 LBC v RBK 
funkční 

4BC4 
4B3 

3,4 ha listnaté porosty v údolnici, 
smrkové porosty, louky 

vodní/4UQ 
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RK69 RBK funkční 4BC4 740 m tok a jeho břehové                
porosty 

vodní/4UQ 

LC70 LBC v RBK 
funkční 

4BC4 
4B3 

4,9 ha smrkové porosty, louky kombinovaný lesní, luční, 
vodní/4UQ 

RK71 RBK funkční 4BC4 610 m tok a jeho břehové               
porosty, louky 

kombinovaný vodní,           
luční/4UQ 

LC47 LBC v RBK 
funkční 

4B3 
4BC3 

4,4 ha smíšené smrkové                  
a listnaté lesy 

lesní/4UQ 
změna na dubovou bučinu 

RK72 RBK funkční 4BC4 
4B3 

460 m tok a jeho břehové                    
porosty, smrkové                       
a listnaté lesy 

vodní a lesní/4UQ 

LC73 LBC v RBK 
funkční 

4B3 
4BC3 

5,3 ha bučina s modřínem,               
smrčina s borovicí 

lesní/4UQ 
změna na dubovou bučinu 

RK74 RBK funkční 4BC4 
4B3 

470 m tok a jeho břehové               
porosty, louky 

kombinovaný vodní,              
luční/4UQ 

LC75 LBC v RBK 
částečně             
chybějící 

4B3 
4BC3 

2,6 ha smíšené smrkové                       
a listnaté lesy 

lesní/4UQ, 3SS, 3Nk,  
změna na dubovou bučinu, 
dolesnění 

RK76 RBK funkční 3BC4 240 m tok a jeho břehové poros-
ty, louky 

kombinovaný vodní,                
luční/3Nk 

RC77/      
Šum 

regionální biocentrum  1986 Šumvaldský háj, nivní 

RBC v RBK 
funkční 

4B3 
4BC3 

(0,5 ha) listnaté lesy v údolnici – 
mléč, klen, lípa, buk 

lesní/3Nk 

Lokální úroveň 

LK78/      
StVes 

LBK funkční 5B3 
5BC3 
 

1345 m smrčiny lesní/5SS 
změna druhové skladby    
na jedlovou bučinu 

LK79/ 
StVes 

LBK funkční 5AB3 
 

1660 m smrčiny lesní/5SS 
změna druhové skladby  
na jedlovou bučinu 

LK80/ 
StVes 

LBK funkční 5AB3 
 

(200 m) smrčiny lesní/5Do 
změna druhové skladby  
na jedlovou bučinu 

LC81 LBC nefunkční 5B3 
5BC4 

5,2 ha smrčiny lesní/5Do 
změna druhové skladby   
na jedlovou bučinu 

LK82 LBK funkční 5B3 
5C4 
 

965 m smrčiny podél toku lesní/5Do, 5VQ 
změna druhové skladby 
jasanové javořiny 

LC83 LBC nefunkční 5B3 
5BC4 

2,4 ha smrčiny, v okraji javorové 
bučiny 

lesní/5VQ 
změna druhové skladby        
na jedlovou bučinu                        
a jasanové javořiny 

LK84 LBK funkční 5B3 
4BC4 
 

1000 m smrčiny podél toku, místy 
javorové bučiny 

lesní/5VQ, 4UQ 
změna druhové skladby 
jasanové javořiny 
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LC85 LBC nefunkční 5B3 
5BC4 
4B3 

3,2 ha smrčiny lesní/4UQ, 5VQ 
změna druhové skladby         
na jedlovou bučinu                       
a jasanové javořiny 

LK86 LBK funkční 4BC4 
 

995 m smrčiny podél toku lesní/4UQ 
změna druhové skladby 
jasanové javořiny 

LC87 LBC nefunkční 5B3 
5BC4 
4B3 

4,3 ha převážně bučiny, omezeně 
smrčiny 

lesní/4UQ 
změna druhové skladby na 
bučinu a jasanové javořiny 

LK88 LBK funkční 4BC4 
 

1055 m smrčiny podél toku lesní/4UQ 
změna druhové skladby 
jasanové javořiny 

LK89/ 
HoMě 

LBK funkční 5BC4 
 

(1005 m) smrčiny podél toku 
s příměsí listnáčů 

lesní/5VQ 
změna druhové skladby 
jasanové javořiny 

LK90/     
HoMě  

LBK funkční 5BC4 
5C5 
 

(790 m) smrčiny podél toku 
s příměsí listnáčů,                      
část v obnově 

lesní/5VQ 
změna druhové skladby 
jasanové javořiny 

LK91/ 
HoMě 

LBK funkční 5BC4 
4C5 
 

(295 m) smrčiny podél toku 
s příměsí listnáčů,                    
část v obnově 

lesní/5VQ, 4UQ 
změna druhové skladby 
jasanové javořiny 

LK92/  
HoMě 

LBK funkční 5BC4 
4C5 
 

(490 m) smrčiny podél toku 
s příměsí listnáčů – bučiny,                      
část v obnově, jedla, kleny 

lesní/5VQ 
změna druhové skladby 
jasanové javořiny 

LC93 LBC funkční 4B3 
5BC4 

6,8 ha bučiny s klenem, jedlí                  
a smrkem 

lesní/4SR, 5VQ 
posilování jedlové bučiny 

LK94 LBK funkční 4BC4 
 

580 m smrčiny  lesní/4SS, 4SR 
změna na jedlovou bučinu 

LC26 LBC v NRBK     

LK95 LBK funkční 4BC4 
 

1040 m smrčiny, místy bučiny, 
dále jedle, kleny  

lesní/4SS, 4SR 
změna na jedlovou bučinu 

LC64 LBC v RBK     

LK96 LBK funkční 4AB3 
4B3 

1145 m listnaté a smrkové lesy, 
smrky, břízy, modříny, 
buky, lípy 

lesní/4UQ 
změna smrčin na bučiny 

LC97 LBC nefunkční 4B3 
4BC3 

4,5 ha smrčiny s vtroušenými 
listnáči a modříny, duby, 
kleny, jasany, mléče, jedle 

lesní/4VQ, 4UQ  
změna na bučiny 

LK98 LBK částečně 
chybějící 

4BC3 
4B3 

1835 m lesní pruhy v loukách – 
buk, klen, modřín, habr, 
dub, jasan, mléč, jedle,      
louky 

lesní/4UQ, 4VQ 
dolesnění – bučiny 

LC99 LBC funkční 4AB4 
4BC4 

5,7 ha olšina s jasanem, vrby, 
smrčina s bukem, klenem, 
lesy v obnově 

lesní/4UJ 
javorové jaseniny,                  
jasanové olšiny, dubová 
jedlina 
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LK100 LBK částečně 
chybějící 

4BC3 
4B3 

510 m okraje porostů smrčiny 
s listnáči a modřínem, 
v okrajích a remízech olše, 
dub, bříza, vrba, 
louky  

lesní/4UQ, 4VQ  
dolesnění – bučiny 

LK101/ 
NoMal 

LBK funkční 4BC4 
4C5 

(490 m) smrkové, listnaté                          
a smíšené lesy – smrk, 
olše, jasan, klen 

lesní/4UJ 
změna na javorové                 
jaseniny 

LC102 LBC funkční 4AB4 
4BC4 

1,9 ha jasanové olšiny, smrk, 
klen, modřín, břízy, buk, 
jedle 

lesní/4UJ 
změna na javorové                
jaseniny 

LK103 LBK částečně 
chybějící 

4BC3 
4B3 

1035 smíšené lesy – jedle, klen, 
buk, smrk, dub 

lesní/4UJ 
změna na javorové               
jaseniny 

LC99 LBC     

LK104 LBK funkční 4BC3 
4B3 

1905 m břehový porost                     
Václavovského potoka, 
olše, klen, mléč, jasan, 
vrba, osika 

lesní, vodní/4UJ, 4VQ 
změna jaseniny s buky               
a duby 

LC105 LBC funkční 4AB4 
3BC4 

5,2 ha Jasanová olšina, osika, 
bříza, rybník, louky 

lesní/4VQ, 3SS 
jasanové olšiny 
 

LK106 LBK částečně 
chybějící 

3BC3 
4B3 

385 m břehový porost                            
Václavovského potoka, 
louky 

lesní, vodní/4UQ, 3SS 
doplnění chybějících             
porostů 

LK107 LBK částečně 
chybějící 

3BC3 
4B3 

270 m břehový porost                            
Václavovského potoka, 
louky 

lesní, vodní/4UQ, 3SS 
doplnění chybějících             
porostů 

LK108/ 
NoMal 

LBK funkční 4BC4 
4C5 

1000 m převážně listnaté porosty 
s příměsí smrku a modřínu 

lesní/4UJ, 5Do 
 

LC109 LBC nefunkční 5B4 
5BC4 

4,4 ha smrčina s vtroušenými 
listnáči – klen, olše, bříza 

lesní/5Do 
změna na bučiny  

LK110 LBK funkční 5B3, 
5BC3-4 

1240 m převážně smrčiny lesní/5Do, 5SS 
změna na bučiny a jedlové 
bučiny 

LK111/ 
Hrab 

LBK funkční 6AB3 
 

(460 m) smrčiny, lesy v obnově, 
listnaté porosty 

lesní/6ZT, 5SS 
změna na smrkové bučiny 
až buk. smrčiny 

LC112 LBC funkční 6AB3 
5B3 

4,5 ha smrkové a listnaté porosty lesní/6ZT, 5SS 
změna na smrkové bučiny 
až bukové smrčiny 

LK113 LBK funkční 5BC4 
5B3 
5C4 

2045 m smrčiny, lesy v obnově lesní/5SS 
změna na jedlové bučiny            
a javorové jaseniny 

LC114 LBC funkční 5BC4 
5C5 

4,8 ha Bučina se smrkem                        
a klenem v údolnici             
Dlouhého potoka 

lesní/5SS 
změna na jedlové bučiny              
a javorové jaseniny 

LK115 LBK funkční 4BC4 
4C4 

1990 m druhově pestré porosty – 
buk, klen, olše, jilm, smrk, 
bříza, jedle, třešeň, vrba, 
lesy v obnově 

lesní/4UQ, 5SQ, 5SS 
změna na jedlové bučiny                
a javorové jaseniny 
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LC116 LBC nefunkční 4BC4 
4C5 

3,6 ha převážně smrkové porosty 
v údolnici Dlouhého                      
potoka 

lesní/4UQ 
změna na jedlové bučiny                
a javorové jaseniny 

LK117 LBK funkční 4BC4 
4C4 

1295 m smrčiny, lesy v obnově lesní/4UQ 
změna na javorové                          
jaseniny 

LC118/ 
Sob 

LBC nefunkční 5A-AB3 
5B3 

4,1 ha smrčiny s modřínem lesní/5SS 
změna na bukosmrkové 
lesy 

LK119 LBK funkční 5B3 
5AB3 

1045 m smrčiny, lesy v obnově, 
v údolnici kleny, smrky, 
buky, olše, vrby 

lesní/5SS 
bučiny se smrky a jedlemi 

LC120 LBC nefunkční 5AB3 
5B3 

4,0 ha lesy v obnově lesní/5SS 
založení bukosmrkových 
lesů 

LK121 LBK funkční 5B3 
5AB3 

1100 m smrčiny, lesy v obnově lesní/5SS, 5SQ 
bučiny se smrky a jedlemi 

LK122/ 
Tvrd 

LBK funkční 4B3 (420 m) lesy s převahou smrků lesní/4SR, 4SQ 
změna na bučiny 

Vysvětlivky k tabulkám: 
- označení prvku – součásti ÚSES jsou průběžně číslovány pro území obce, před číslem je uveden 

parametr – lokální (L), regionální (R), nadregionální (N), biocentrum (C) nebo biokoridor (K). Pís-
menné označení neznamená příslušnost do úrovně ÚSES; za označením je uvedeno jméno obce, 
kam trasa nebo součást ÚSES pokračuje (Lib – Libina, NovMa – Nový Malín, StVes – Stará Ves, Tvrd 
– Tvrdkov, Šum – Šumvald, HoMě – Horní Město, Sob – Sobotín) 

- funkce, funkčnost – biogeografický význam, současný stav funkčnosti /funkční – stav porostů od-
povídá přírodě blízkému druhovému složení; nefunkční – porosty jsou složeny převážně z nepů-
vodních rostlinných společenstev, která neumožňují trvalou reprodukci původních druhů; částeč-
ně chybějící – část prvku je vymezena na druzích pozemků bez cílové vegetační formace; LBK – lo-
kální biokoridor, LBC – lokální biocentrum, RBK – regionální biokoridor, NRBK – nadregionální bio-
koridor, NRBC – nadregionální biocentrum 

- STG – skupina typů geobiocénů (kód uvádí na prvním místě vegetační stupeň, písmenem je ozna-
čena úživnost stanoviště (A - kyselé, B - středně živné, C - bohaté dusíkem, D - bohaté vápníkem 
a jejich kombinace), poslední cifra označuje vlhkostní režim  (1 - suché až 5 - mokré)  

- rozměr – výměra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, rozměr uvedený v závorce 
platí jen pro území obce i když prvek dále pokračuje na sousední území 

- charakter ekotopu – stručný popis stavu  
- cílové společenstvo/biochora, návrh opatření – cílová vegetační formace, příslušnost do biochory, 

potřeba úprav pro zajištění funkčnosti. 

 

F.5.3.   Prostupnost krajiny  

Stávající účelové komunikace ve formě polních a lesních cest slouží ke zpřístupnění jed-
notlivých polních, lesních a jiných soukromých pozemků. V územním plánu jsou stávající úče-
lové komunikace respektovány a lze je v zásadě považovat za stabilizované ve stávajících 
trasách.  

     V územním plánu jsou navrženy tři nové účelové komunikace: 
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- ÚK1 Komunikace mezi rybníkem Oskava a Václavovem pro zajištění prostupnosti krajiny 
pro cyklistickou dopravu a pro dopravní obsluhu přilehlých stávajících a navržených 
zastavitelných ploch rekreace – ploch staveb pro rodinnou rekreaci RI. 

- ÚK2 Komunikace mezi Václavovem a Třemeškem pro zajištění prostupnosti krajiny 
pro cyklistickou dopravu a pro dopravní obsluhu přilehlých pozemků. 

- ÚK4 Přístupová komunikace k zastavitelné ploše občanského vybavení – se specifickým 
využitím OX Z39 (rozhledna). 

Obecně je výstavba účelových komunikací v krajině přípustná i mimo trasy navržené 
v územním plánu. 

Migrační prostupnost území pro vybrané zvláště chráněné druhy velkých savců není 
v územním plánu narušena. V územním plánu jsou v jádrovém území biotopu vymezeny dvě 
zastavitelné plochy pro rozvoj zemědělské výroby ve Vésce; jde o izolované plochy malých 
výměr, které nemohou mít negativní vliv na migraci vybraných druhů velkých savců. 
V migračním koridoru není vymezena žádná zastavitelná plocha, kritické místo zůstává i na-
dále volně průchozí, bez zástavby. 

Oplocování pozemků ve volné krajině se nepřipouští, s výjimkou oplocování pastvin 
a lesních školek. 
 

F.5.4.  Protierozní opatření  

     Konkrétní protierozní opatření se v územním plánu nenavrhují; 78 % rozlohy území obce 
tvoří lesy a převážnou většinu zemědělských pozemků na území obce tvoří trvalé travní po-
rosty (přestože podle evidence katastru nemovitostí je to pouze 55 %), návrh protierozních 
opatření proto není nutný. V případě potřeby lze protierozní opatření v krajině realizovat 
bez konkrétního vymezení v územním plánu v souladu s podmínkami pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití.  
 

F.5.5.  Ochrana před povodněmi  

     V územním plánu je pro zvýšení retenční schopnosti krajiny a jako součást ochrany 
před povodněmi navržen v k. ú. Mostkov, severně od stávající vodní nádrže, suchý poldr. 
Pro jeho realizaci je vymezena plocha změn v krajině – plocha vodní a vodohospodářská W 
K3. 

      V případě potřeby je možno realizovat reálně proveditelná lokální protipovodňová opat-
ření v ohrožených lokalitách (revitalizace vodních toků, úpravy koryta vodních toků, rekon-
strukce objektů na toku, doplnění ochranných hrází a souvisejících odvodňovacích příkopů, 
propustků a inundačních mostů) a další protipovodňová opatření v krajině; v územním plánu 
jsou protipovodňová opatření v krajině obecně přípustná.  
 

F.5.6.  Podmínky pro rekreační využívání krajiny  

     V Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 (PÚR ČR), je území 
obce Oskava zařazeno do Specifické oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník, která zahrnuje 
území s vysokým potenciálem přírodně cenné a společensky atraktivní oblasti Jeseníků 
pro rekreaci a lázeňství, pro které je jako jedna z priorit definován rozvoj rekreace (a lázeň-
ství).  
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V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3 a 4, 
je potvrzeno zařazení obce Oskava do specifické oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník, 
pro kterou stanoví jako jeden z požadavků „vytvářet podmínky pro rozvoj rekreace a cestov-
ního ruchu“. 

     V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje jsou v území s vysokým potenciálem 
rekreačního využití vymezeny rekreační krajinné celky (RKC), jako území vhodná pro pobyto-
vou rekreaci, v nichž je preferován rozvoj infrastruktury cestovního ruchu před výrobou 
a ochrana krajinných a přírodních hodnot. Na území RKC se významně koncentrují rekreační 
aktivity nejrůznějších forem a z hlediska ubytovacích kapacit převážně kapacity hromadné 
rekreace. Území obce Oskava je součástí rekreačního krajinného celku RKC Sovinecko, který 
je charakterizován jako území s nižší koncentrací ubytovacích kapacit a méně rozvinutou 
infrastrukturou cestovního ruchu; pro RKC Sovinecko Zásady územního rozvoje Olomoucké-
ho kraje v platném znění nestanovují žádné specifické požadavky. 

      Z výše uvedených nadřazených územně plánovacích dokumentací vychází stanovená kon-
cepce rozvoje obce, která vytváří podmínky pro rozvoj rodinné rekreace, hromadné rekreace 
a cykloturistiky. 

    Řešené území je poměrně intenzivně rekreačně využíváno, převažuje využití pro rodinnou 
a hromadnou rekreaci. Z hlediska rekreačního využití jde o území celoročně využitelné, 
v zimním období pro sjezdové a běžecké lyžování, v letním období pro turistiku, cykloturisti-
ku, koupání a horolezectví, přičemž letní sezóna jednoznačně dominuje. 

     Z hlediska rekreace v krajině jsou v obci tři významnější lokality – Rabštejn (křižovatka 
turistických a cykloturistických tras, zřícenina hradu Rabštejn, cvičné horolezecké terény), 
lyžařská sjezdovka v Bedřichově a rybník Oskava (koupání, lokalita rekreačních chat). 

     Pro zvýšení atraktivity území z hlediska rekreace a cestovního ruchu je v lokalitě nad zá-
stavbou Mostkova navržena výstavba rozhledny, pro rozvoj cyklistické dopravy je navrženo 
pět nových cyklotras – podrobněji viz kap. F.4.1.2. Doprava pěší a cyklistická. 
 

F.5.7.  Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin                                                                            

     V řešeném území nejsou vymezeny žádné plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin. 

 

F.6.  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  

Pro potřebu rozhodování o využití ploch je celé řešené území rozčleněno na plochy 
s rozdílným způsobem využití. Pro každý typ ploch s rozdílným způsobem využití jsou územ-
ním plánem stanoveny: 

 podmínky pro využití ploch s určením: 
- hlavního využití (převažujícího účelu využití) 
- přípustného využití (využití, které lze v ploše obecně připustit s podmínkou, že nebu-

de negativně ovlivňovat hlavní využití) 
- podmíněně přípustného využití (využití, které lze připustit za dodržení určitých pod-

mínek) 
- nepřípustného využití (využití, které se v dané ploše nepřipouští) 

 podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. 
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Podmínky pro využití ploch jsou stanoveny tak, aby budoucí (dnes neznámé) záměry 
na změny v území mohly být realizovány bez nutnosti pořizovat změnu územního plánu; 
podmínkou je požadavek, aby tyto záměry rozvoj obce negativně neovlivnily. Proto je značná 
část zastavěného území vymezena jako plochy smíšené obytné, v nichž je možná poměrně 
značná variabilita využití – dle § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na vyu-
žívání území, ve znění pozdějších předpisů, zahrnují plochy smíšené obytné zpravidla pozem-
ky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybave-
ní a veřejných prostranství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Mo-
nofunkční charakter mají pouze ty plochy, u nichž jsou funkce a využití jednoznačně určeny 
a nepředpokládá se, že dojde k její změně, jako např. některé plochy občanského vybavení, 
plochy dopravní a technické infrastruktury, plochy výroby a skladování, plochy veřejných 
prostranství, apod. 

     Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného 
rázu jednotlivých ploch stanoveny v textové části I.A. Tyto podmínky je nutno respektovat 
při rozhodování o využití ploch, o lokalizaci objektů, zařízení, areálů a činností na jednotli-
vých pozemcích. Tolerují se stávající stavby, jež jsou v ploše stabilizovány, přestože nesplňují 
některý ze stanovených regulativů – tyto stavby lze provozovat, udržovat a stavebně upravo-
vat. Dále je nutno při rozhodování o využití ploch respektovat limity využití území, kterými 
může být využití ploch omezeno. 

V řešeném území jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využitím 
(dle vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), v dalším podrobnějším členění pod-
le §3, odst. 4:  

- plochy bydlení (§4): 
- plochy bydlení – v bytových domech BH 

- plochy rekreace (§5):        
- plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI 
- plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH 
- plochy rekreace – zahrádkové osady RZ 
- plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN 

- plochy občanského vybavení (§6):        
- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV 
- plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední OM 
- plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS 
- plochy občanského vybavení – hřbitovy OH 
- plochy občanského vybavení – se specifickým využitím OX 

- plochy smíšené obytné (8): 
- plochy smíšené obytné – venkovské SV 

- plochy dopravní infrastruktury (§9): 
- plochy dopravní infrastruktury – silniční DS 

- plochy technické infrastruktury (§10): 
- plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI 
- plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpa-

dy TO 
- plochy výroby a skladování (§11): 

- plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL 
- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ 
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- plochy veřejných prostranství (§7):        
- plochy veřejných prostranství PV 
- plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV 

- plochy vodní a vodohospodářské W (§13) 
- plochy zemědělské NZ (§14) 
- plochy lesní NL (§15) 
- plochy přírodní NP (§16)  
- plochy smíšené nezastavěného území NS (§17). 

    Nad rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů, jsou vymezeny: 

plochy zeleně: 
-  plochy zeleně – přírodního charakteru ZP.  

     Vymezení těchto ploch je v souladu s Minimálním standardem pro digitální zpracování 
územních plánů v GIS (MINIS verze 2.3). 
 

Charakteristika jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití  

Plochy bydlení – v bytových domech BH 

      Zahrnují plochy stávající vícepodlažní bytové zástavby v Oskavě a Bedřichově, včetně sou-
visejících ploch obytné zeleně, dětských hřišť, komunikací, parkovacích, odstavných a mani-
pulačních ploch, chodníků a pěších stezek. V těchto plochách se připouští stavby občanského 
vybavení veřejné infrastruktury, stavby občanského vybavení komerčního typu, stavby tělo-
výchovných a sportovních zařízení, stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků, 
dále stavby veřejných prostranství včetně drobné architektury a mobiliáře a stavby dopravní 
a technické infrastruktury. Požaduje se zachování výškové hladiny stávajících staveb, 
s možností nástavby obytného podkroví. Koeficient zastavění pozemku se nestanovuje, jde 
o stabilizované plochy.  
 
Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI 

     Zahrnují stabilizované plochy rekreační lokality u rybníka Oskava, plochy rekreačních sta-
veb rozptýlených ve volné krajině, mimo souvislou zástavbu obce, které vzhledem ke své 
poloze nemají charakter ploch smíšených obytných a dvě zastavitelné plochy, vymezené 
pro nové stavby rodinné rekreace. V těchto plochách se připouští nové stavby pro rodinnou 
rekreaci s max. výškovou hladinou 1 NP, dále pak stavby doplňkové ke stavbě hlavní – altány, 
skleníky, pergoly, stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků a stavby dopravní 
a technické infrastruktury; vzhledem k lokalizaci těchto ploch (bez vazeb na zastavěné území, 
ve volné krajině) jsou nepřípustné stavby pro bydlení, stavby pro občanské vybavení i stavby 
pro výrobu a skladování. Koeficient zastavění pozemku je stanoven v hodnotě 0,20, tak, aby 
převážnou část vymezených ploch tvořila zeleň. 
 
Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH 

     Zahrnují areály zařízení většího objemu (hotely a velká rekreační zařízení), která svým ob-
jemem a kapacitou neodpovídají charakteru ploch smíšených obytných, a to včetně zařízení, 
která jsou v současné době mimo provoz – Rekreační areál Třemešek, Dětský letní tábor 
Krystal Oskava, Horská chata Rabštejn, Penzion Václavov a Penzion Oskava v Mostkově 
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a plochu přestavby, vymezenou pro rekreační využití bývalého zemědělského areálu ve Vác-
lavově. V těchto plochách jsou přípustné stavby a zařízení pro ubytování – hotely, penziony, 
turistické ubytovny, apartmánové domy, skupiny chat, bungalovy, kempy, veřejná tábořiště, 
stavby tělovýchovných a sportovních zařízení, stavby pro stravování, dále pak stavby do-
pravní a technické infrastruktury. Ve stabilizovaných plochách se požaduje zachování výško-
vé hladiny stávajících staveb v dané ploše, maximální výšková hladina v ploše přestavby P3 
se stanovuje 2 NP a podkroví. Koeficient zastavění pozemku je stanoven na max. 0,50. 
 
Plochy rekreace – zahrádkové osady RZ 

    Zahrnují plochy stávající a navržené zahrádkové osady v Oskavě. Připouštějí se zde pouze 
stavby pro uskladnění zemědělských produktů a nářadí a stavby doplňkové (skleníky, altány, 
pergoly, apod.), nikoliv stavby pro rodinnou rekreaci, dále pak stavby dopravní a technické 
infrastruktury. Koeficient zastavění pozemku pro vymezené zastavitelné plochy je stanoven 
na max. 0,10, protože hlavní funkcí těchto ploch je okrasná nebo produkční zeleň, maximální 
výšková hladina případné nové výstavby je stanovena na 1 NP v souladu s výškovou hladinou 
stávajících zahrádkářských chat. 
 
Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN 

     Zahrnují stabilizované plochy stávající lyžařské sjezdovky v Bedřichově a rekreační louku 
na Rabštejně. Jsou určeny pro sportovní a rekreační aktivity, jejichž provozováním není pod-
statně narušen přírodní charakter území, tj. sjezdovka v Bedřichově především pro lyžování 
(lyžařské vleky, lanové dráhy, vodní nádrže pro umělé zasněžování), rekreační louka 
na Rabštejně pro odpočinkové aktivity a pro veřejné tábořiště; dále jsou přípustné stavby 
účelových komunikací, stezek pro pěší a cyklostezek a stavby technické infrastruktury. Koefi-
cient zastavění pozemku ani maximální výšková hladina zástavby nejsou stanoveny, 
s výjimkou např. lanových drah, vleků, sítí a zařízení technické infrastruktury, účelových ko-
munikací apod. se zde žádné stavby nepřipouštějí.  
 
Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV 

 Zahrnují stávající pozemky staveb a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury, 
jejichž funkce a charakter neumožňuje kombinaci s jinými funkcemi nebo které je nutno 
v území stabilizovat (pozemky areálu základní školy, mateřské školy a jídelny, obecního úřa-
du, zdravotního střediska, kulturního domu, hasičské zbrojnice, kostela sv. Bedřicha 
v Bedřichově, kostela sv. Floriána v Oskavě, kaple sv. Antonína Paduánského v Mostkově 
a kaple sv. Antonína Paduánského v Třemešku) a  zastavitelnou plochu Z13, vymezenou 
v Třemešku pro vybudování společenského areálu. Součástí těchto ploch jsou plochy veřej-
ných prostranství, plochy veřejné zeleně, komunikace, parkovací, odstavné a manipulační 
plochy, chodníky apod.; připouští se i využití pro stavby občanského vybavení komerčního 
typu a stavby tělovýchovných a sportovních zařízení. Ve stabilizovaných plochách se požadu-
je zachování výškové hladiny stávajících staveb, s možností nástavby podkroví u plochých 
střech, pro zastavitelnou plochu Z13 se maximální výšková hladina stanovuje 2NP a podkroví. 
Koeficient zastavění pozemku se pro stabilizované plochy nestanovuje, pro zastavitelnou 
plochu Z13 činí max. 0,50. 
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Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední OM 

 Zahrnují stávající pozemky nákupního střediska v Oskavě. Součástí těchto ploch jsou plo-
chy veřejných prostranství, plochy veřejné zeleně, komunikace, parkovací, odstavné a mani-
pulační plochy, chodníky apod.; přípustné je i využití pro občanské vybavení veřejné in-
frastruktury. Požaduje se zachování výškové hladiny stávajících staveb, s možností nástavby 
podkroví. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, jde o stabilizovanou plochu. 
 
Plochy občanského vybavení – sportovní a tělovýchovná zařízení OS  

Zahrnují stabilizované sportovní areály v Oskavě, v Nemrlově a v Mostkově. Připouštějí se 
zde i stavby pro ubytování a stravování, dále pak stavby dopravní a technické infrastruktury. 
Maximální výšková hladina nové výstavby, přístaveb a nástaveb je stanovena na 1 NP 
a podkroví, koeficient zastavění pozemku se nestanovuje, jde o plochy specifického charak-
teru, kde jsou zastavěné pozemky zpravidla v minimálním rozsahu. 
 
Plochy občanského vybavení – hřbitovy OH 

Zahrnují stabilizované pozemky stávajících hřbitovů v Bedřichově, Oskavě, Třemešku 
a Václavově; rozvojové plochy nejsou vymezeny. Připouští se zde pouze výstavba zařízení 
bezprostředně souvisejících s funkcí a provozem hřbitovů, včetně dopravní a technické in-
frastruktury. Koeficient zastavění pozemku ani maximální výšková hladina nejsou stanoveny, 
funkce a charakter těchto ploch to nevyžaduje. 
 
Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím OX 

Zahrnují pozemky zastavitelné plochy, vymezené pro výstavbu rozhledny nad Mostkovem. 
Hlavním využitím této plochy je tedy stavba rozhledny, přípustné jsou dále stavby účelových 
komunikací, chodníků a pěších stezek a stavby sítí a zařízení technické infrastruktury včetně 
přípojek; jiné využití plochy není přípustné. Maximální výšková hladina hřebene střechy je 
stanovena na 15 m od úrovně rostlého terénu, koeficient zastavění pozemku není stanoven. 
 
Plochy smíšené obytné – venkovské SV 

     Zahrnují převážnou část zástavby obce – stabilizované pozemky obytné zástavby, staveb 
rodinné rekreace, zařízení občanského vybavení  a zastavitelné plochy vymezené prioritně 
pro novou obytnou výstavbu. V těchto plochách jsou přípustné stavby rodinných domů, 
stavby nízkopodlažních bytových domů, které budou svým měřítkem odpovídat okolní zá-
stavbě, stavby pro rodinnou rekreaci, stavby občanského vybavení včetně staveb tělový-
chovných a sportovních zařízení, stavby pro skladování, stavby pro drobnou a řemeslnou 
výrobu včetně sběrných dvorů, stavby pro zajištění chodu drobného domácího hospodářství 
(drobné chovatelství, pěstební a skladovací činnost), stavby pro chov zvířat pro sportovní 
a rekreační účely a stavby dopravní a technické infrastruktury; dále jsou přípustné stavby 
malých vodních elektráren (jde o plošně velmi malé stavby, pro které není účelné vymezovat 
samostatné plochy), stavby malých vodních nádrží s max. rozlohou 2000 m2 (v souladu s § 3 
odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění poz-
dějších předpisů, ve kterém se uvádí, že plochy s rozdílným způsobem využití se v územním 
plánu vymezují zpravidla o rozloze větší než 2000 m2) a protipovodňová opatření (pro zajiš-
tění protipovodňové ochrany zástavby obce, která byla naposledy postižena ničivou povodní 
v r. 2020; povodeň byla způsobena rozvodněním řeky Oskavy, která protéká zastavěným 
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územím a opatření na ochranu před povodněmi bude proto nutné provést i v plochách stá-
vající zástavby). Z důvodu ochrany veřejného zdraví před negativními účinky hluku z provozu 
dopravy na silničních komunikacích je pro obytnou výstavbu podél silnic III/37010 a III/44631 
stanoveno podmíněně přípustné využití – realizace staveb pro bydlení podél silnic III/37010 
a III/44631 je přípustná pouze při prokázání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku 
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. Maximální 
výšková hladina nových staveb pro bydlení, staveb rodinné rekreace a staveb pro drobnou 
a řemeslnou výrobu je stanovena 1 NP a podkroví, aby byl zachován typický charakter stáva-
jící zástavby; u stávajících staveb vyšších než 1 NP a podkroví nesmí výšková hladina případ-
ných přístaveb překročit výškovou hladinu stávající stavby; maximální výšková hladina no-
vých staveb občanského vybavení se stanovuje 2 NP a podkroví. Koeficient zastavění pozem-
ku je pro zastavitelné plochy Z4, Z12 a Z16 a pro stabilizované plochy v k.ú. Třemešek stano-
ven na 0,20, aby byl zachován rozvolněný charakter zástavby, pro ostatní zastavitelné 
a stabilizované plochy na 0,40. 

 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční DS 

 Zahrnují pozemky stávajících silnic, významnějších místních a účelových komunikací a do-
pravních zařízení (větší parkoviště, točny autobusové hromadné dopravy, manipulační plo-
chy apod.). Připouštějí se zde pouze takové stavby a zařízení, které neomezí hlavní využití 
ploch a nejsou v rozporu se silničním provozem. Koeficient zastavění pozemku není stano-
ven, funkce a charakter těchto ploch předpokládá zastavění ploch v celém rozsahu. 
 
Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI 

 Zahrnují pozemky malé vodní elektrárny v Bedřichově a zastavitelnou plochu, vymezenou 
pro stavbu čistírny odpadních vod v Mostkově; ostatní stávající zařízení technické infrastruk-
tury – vodojemy, vodní zdroje – nemají vymezeny pozemky. Jde o plochy monofunkční, ur-
čené pro konkrétní využití. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, funkce a charakter 
těchto ploch je natolik specifický, že toto stanovení není nutné. 
 
Plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady TO 

 Zahrnují pozemky sběrného dvora v Oskavě. Jde o plochu monofunkční, určenou pouze 
pro nakládání s odpady. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, funkce a charakter 
těchto ploch je natolik specifický, že toto stanovení není nutné. 
 
Plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL 

    Zahrnují stávající výrobní areály lehkého průmyslu, včetně areálů, které jsou v současné 
době mimo provoz (areál společnosti NOVATRONIC s.r.o. v Oskavě, areál společnosti CNM 
Textil a.s. v Oskavě, výrobní areál v Mostkově – výroba elektrorozvaděčů, výrobní areál Dře-
vomax v Mostkově, areál společnosti MARWOOD s.r.o. v Třemešku a bývalý výrobní areál 
v Oskavě, na rozcestí k Hornímu Žlebu) a zastavitelnou plochu, vymezenou pro rozšíření 
areálu společnosti MARWOOD v Třemešku. Jde o plochy v podstatě monofunkční, určené 
prioritně pro průmyslovou výrobu a skladování, s možností využití i pro stavby pro drobnou 
a řemeslnou výrobu, stavby a zařízení pro skladování a zpracování dřevní hmoty, stavby 
pro ochranu obyvatelstva, čerpací stanice pohonných hmot a myčky, bioplynové stanice, 
stavby pro občanské vybavení komerčního typu, případně i pro občanské vybavení veřejné 
infrastruktury související s hlavním využitím plochy (např. zdravotní středisko pro zaměst-
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nance, školská zařízení pro obory související s hlavním využitím, školská zařízení pro před-
školní výchovu pro děti zaměstnanců, muzea a expozice, apod.), stavby pro sběr a zpracování 
druhotných surovin, skládky posypového materiálu, apod. Koeficient zastavění pozemku se 
nestanovuje, převážně jde o stabilizované plochy; maximální výšková hladina nových staveb, 
přístaveb a nástaveb ve stabilizovaných plochách nesmí překročit výškovou hladinu stávají-
cích staveb v dané ploše, v zastavitelné ploše Z43 nesmí překročit výškovou hladinu stávají-
cích staveb v sousední stabilizované ploše.  
 
Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ 

     Zahrnují pozemky stávajícího zemědělského výrobního areálu ve Vésce a areálu společ-
nosti Lesní statek Třemešek v.o.s. v Třemešku a dvě zastavitelné plochy, vymezené pro rozvoj 
zemědělské výroby ve Vésce. Hlavní využití těchto ploch představují stavby a zařízení 
pro zemědělství a lesnictví včetně staveb pro zpracování a prodej produktů zemědělské vý-
roby, připouštějí se také stavby, zařízení a manipulační plochy pro skladování a zpracování 
dřevní hmoty, stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu, pro skladování, zařízení a plochy 
na zpracování biologického odpadu (kompostárny) a biomasy (silážní jámy, sušičky apod.), 
skleníkové areály, zahradnictví, bioplynové stanice, stavby pro občanské vybavení komerční-
ho typu, případně i pro občanské vybavení veřejné infrastruktury související s hlavním využi-
tím plochy (např. zdravotní středisko pro zaměstnance, školská zařízení pro obory související 
s hlavním využitím, školská zařízení pro předškolní výchovu pro děti zaměstnanců, kulturní 
zařízení – např. muzea a expozice, apod.), stavby pro agroturistiku, apod. Maximální výšková 
hladina nových staveb, přístaveb a nástaveb ve stabilizovaných plochách nesmí překročit 
výškovou hladinu stávajících staveb v dané ploše, maximální výšková hladina v zastavitelných 
plochách Z5 a Z6 12 m od úrovně rostlého terénu. Koeficient zastavění pozemku (KZP) – není 
stanoven.    
 
Plochy veřejných prostranství  PV 

 Zahrnují plochy stávajících i navržených místních komunikací, veřejně přístupných účelo-
vých komunikací a pěších prostranství. Připouštějí se zde zejména stavby související 
s dopravní funkcí plochy, dále pak drobné stavby pro účely kulturní, církevní, prodejní a stra-
vovací (např. stánky s občerstvením, prodejny tisku, apod.), informační zařízení a veřejná 
hygienická zařízení. Koeficient zastavění pozemku není stanoven, funkce a charakter těchto 
ploch předpokládá zastavění (nebo zpevnění) ploch v celém rozsahu. 
 
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV 

 Zahrnují stávající samostatné plochy veřejně přístupné zeleně (parkově upravená zeleň) 
a zastavitelné plochy, vymezené pro založení veřejně přístupné parkové zeleně. Připouštějí 
se zde drobné stavby pro účely kulturní, církevní, prodejní a stravovací (např. stánky 
s občerstvením, prodejny tisku, apod.), informační zařízení a veřejná hygienická zařízení, 
stavby dětských hřišť, stavby parkovacích plocha, apod. Koeficient zastavění pozemku je sta-
noven na max. 0,10, protože hlavní funkcí těchto ploch je veřejně přístupná okrasná zeleň; 
maximální výšková hladina pro přípustné stavby se stanovuje 1 NP a podkroví. 
 
Plochy zeleně – přírodního charakteru ZP 

Zahrnují pozemky krajinné zeleně v zastavěném území, zejména břehové zeleně vodních 
toků; zčásti jde o plochy, které plní funkci lokálních biokoridorů ÚSES. Jde o stabilizované 
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přirozené a přírodě blízké ekosystémy, na kterých lze realizovat pouze takové stavby, které 
neohrozí jejich ekostabilizační funkci. 
 
Plochy vodní a vodohospodářské W 

     Zahrnují pozemky stávajících vodních ploch a vodních toků a pozemky navrženého proti-
povodňového opatření – suchého poldru v Mostkově. Připouští se zde pouze stavby, zařízení 
a jiná opatření v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona – protipovodňová opatření, revita-
lizace vodních toků pro zajištění protipovodňové ochrany, technické vodohospodářské stav-
by (jezy, hráze, rybí přechody, apod.), úpravy pro zlepšení retenční schopnosti krajiny, stavby 
související nebo nezbytné dopravní a technické infrastruktury včetně přípojek, stavby malých 
vodních elektráren, odstraňování následků nevhodných technických úprav na vodních tocích, 
stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních                       
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu 
přírody a krajiny a realizace ÚSES. 
 
Plochy zemědělské NZ 

 Zahrnují plochy zemědělského půdního fondu včetně drobných ploch náletové zeleně 
na nelesní půdě, ploch ostatních, ploch účelových komunikací apod. Jsou určeny především 
pro zemědělskou prvovýrobu (rostlinná výroba, pastevní chov dobytka) a připouštějí se 
na nich v zásadě pouze takové stavby, které jsou v souladu s touto jejich prvořadou funkcí, 
dále pak dále pak stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a pří-
rodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a stavby, zařízení a jiná opatření 
pro ochranu přírody a krajiny, některé stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu 
a některé vybrané stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu; přípustné jsou také stavby 
malých vodních nádrží s max. rozlohou 2000 m2 (v souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se 
uvádí, že plochy s rozdílným způsobem využití se v územním plánu vymezují zpravidla o roz-
loze větší než 2000 m2) – pro malé vodní nádrže proto není účelné vymezovat samostatné 
plochy.  
 
Plochy lesní  NL 

     Zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa; jejich součástí jsou i lokální biokoridory 
územního systému ekologické stability. Na těchto plochách lze realizovat především takové 
stavby, které jsou v souladu s jejich prvořadou funkcí, tj. stavby pro lesní hospodářství a mys-
livost; dále se připouštějí stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologic-
kých a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a stavby, zařízení a jiná opat-
ření pro ochranu přírody a krajiny, některé stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu 
a některé vybrané stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu. Ve vymezených plochách 
biokoridorů ÚSES je realizace staveb a zařízení omezena.  
 
Plochy přírodní  NP 

 Zahrnují pozemky nadregionálních a regionálních částí územního systému ekologické sta-
bility a plochy lokálních biocenter územního systému ekologické stability. Představují těžiště 
zájmu ochrany přírody a území a základní předpoklad jeho ekologické stability. Na těchto 
plochách je realizace jakýchkoliv staveb a zařízení výrazně omezena, nezbytné střety komu-
nikací a sítí technické infrastruktury s plochami přírodními je nutno minimalizovat. 
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Plochy smíšené nezastavěného území NS  

Zahrnují pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů – převážně náletovou zeleň 
na nelesní půdě, zeleň historických krajinných struktur – kamenic a doprovodné porosty 
vodních toků. Součástí těchto ploch jsou také lokální biokoridory územního systému ekolo-
gické stability. Na těchto plochách lze realizovat pouze takové stavby, které neohrozí jejich 
ekostabilizační funkci. 

 

     Podmínky pro využití a prostorové uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití ploch 
nezastavěného území vycházejí z § 18 odst. 5 stavebního zákona. Obecně se pro všechny 
plochy nezastavěného území jako přípustné využití stanovují stavby, zařízení a jiná opatření 
pro ochranu přírody a krajiny a stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí eko-
logických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, dále pak stavby dopravní 
a technické infrastruktury (v některých plochách s určitým omezením) a turistické trasy, cyk-
listické stezky a trasy a lyžařské běžecké trasy. 

Jako nepřípustné využití se stanovuje: 

- pro plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN se jako nepřípustné využití 
stanovují stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví, a to z důvodu veřej-
ného zájmu na ochranu zdraví a bezpečnosti obyvatel – jde o plochy lyžařské sjezdovky 
a plochy rekreační louky, neslučitelné s využitím pro zemědělskou výrobu a lesní hospo-
dářství 

- pro plochy vodní a vodohospodářské W se jako nepřípustné využití stanovují stavby, zaří-
zení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví a stavby přístřešků pro turisty, stavby eko-
logických a informačních center a hygienických zařízení, a to z důvodu veřejného zájmu 
na ochranu přírody a krajiny (pozemky vodních nádrží a toků zpravidla zahrnují i cenné 
břehové porosty) 

- pro plochy zemědělské NZ se jako nepřípustné využití stanovují stavby ekologických 
a informačních center a hygienických zařízení, a to z důvodu veřejného zájmu na ochranu 
přírodních hodnot území, ochranu zemědělské půdy, ochranu přírody a krajiny a ochranu 
krajinného rázu 

- pro plochy lesní NL se jako nepřípustné využití stanovují stavby, zařízení a jiná opatření 
pro zemědělství a stavby ekologických a informačních center a hygienických zařízení, a to 
z důvodu veřejného zájmu na ochranu přírodních hodnot území a ochranu lesa jako ná-
rodního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, ochranu přírody 
a krajiny a ochranu krajinného rázu 

- pro plochy přírodní NP se jako nepřípustné využití stanovují stavby, zařízení a jiná opatře-
ní pro zemědělství a lesnictví, stavby přístřešků pro turisty, ekologických a informačních 
center a hygienických zařízení, a to ve veřejném zájmu, kterým je ochrana přírodních 
hodnot území, ochrana přírodní rezervace Rabštejn a vytváření a ochrana systémů ekolo-
gické stability, které je veřejným zájmem; z hlediska ochrany přírody a krajiny jde o nej-
cennější části území obce  

- pro plochy smíšené nezastavěného území – přírodní NS se jako nepřípustné využití stano-
ví stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví a stavby ekologických 
a informačních center a hygienických zařízení, a to z důvodu veřejného zájmu na ochranu 
přírody a krajiny a krajinného rázu; jde o ekologicky cenné plochy krajinné zeleně.   
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F.7.   Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb                                        
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

    Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření vyplývá ze stanovené koncepce rozvoje 
obce. 

      Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury nejsou vymezeny, jako veřejně pro-
spěšná stavba technické infrastruktury je vymezena stavba čistírny odpadních vod 
v Mostkově (VT1). 

     Jako veřejně prospěšné opatření je vymezeno opatření ke snížení ohrožení území povod-
němi – vybudování suchého poldru v k.ú. Mostkov (VK1) a opatření k zajištění funkce územ-
ního systému ekologické stability pro chybějící části biocenter a biokoridorů (VU1 až VU7). 

 

F.8.   Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo  

     V územním plánu je vymezeno 18 ploch navržených veřejných prostranství, pro která lze 
uplatnit předkupní právo:  

- Pro zastavitelnou plochu veřejných prostranství PV Z44 (PP20), vymezenou v Mostkově 
pro vybudování místní komunikace pro dopravní obsluhu zastavitelných ploch smíšených 
obytných – venkovských Z45, Z46 a Z47. 

- Pro zastavitelné plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV Z3, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, 
Z14, Z18, Z19, Z22, Z28, Z29, Z30, Z33, Z34, Z35 a Z38 (PP2 – PP19); plochy jsou určeny 
pro vybudování veřejně přístupné zeleně s pěšími cestami a mobiliářem. 

     Ve všech případech je předkupní právo zřizováno ve prospěch Obce Oskava. 

 

F.9. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona  

    V územním plánu se kompenzační opatření nestanovují. 

 

 
 

G.    VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 

Pro zástavbu jednotlivých sídel obce Oskava je typická souvislá, ale převážně velmi roz-
volněná zástavba s velkými výměrami pozemků jednotlivých staveb, která poskytuje poměr-
ně značné územní možnosti pro novou obytnou výstavbu uvnitř zastavěného území; nepříliš 
podstatnou kapacitu mají i plochy přestavby, vymezené v Bedřichově. Zastavitelné plochy 
pro novou obytnou výstavbu jsou ale, v návaznosti na předchozí územní plán, v nevelkém 
rozsahu vymezeny i mimo zastavěné území. 

Převážnou většinu vymezených zastavitelných ploch tvoří plochy, určené prioritně pro no-
vou obytnou výstavbu, umožňující i stavby pro rekreaci, stavby občanského vybavení a stav-
by pro drobnou a řemeslnou výrobu – plochy smíšené obytné – venkovské SV.  
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     Potřeba vymezení zastavitelných ploch určených pro obytnou výstavbu vychází 
z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel, která předpokládá do r. 2035 mírný pokles 
počtu obyvatel  o cca 50 – 100.  

     Potřeba nových bytů pro období předpokládané platnosti územního plánu, tj. cca 
k r. 2035, bude záviset na následujících skutečnostech: 

- Na velikosti odpadu bytů, přitom vlastní demolice obvykle tvoří pouze malou část odpadu 
bytů.  Většina odpadu vzniká většinou formálně, v rámci rekonstrukce a modernizace bytů 
nebo z jiných důvodů (vynětí z bytového fondu pro podnikání, faktické slučování bytů – 
především v rodinných domech, zejména pak využitím bytů pro druhé bydlení – rekreaci, 
čemuž nelze v tak rekreačně atraktivním území zabránit). Odpad bytů je odhadován 
na cca 0,3-0,4 % z výchozího počtu obydlených bytů ročně, je to nižší hodnota než 
v minulosti obvyklé 1 % z výchozího počtu bytů ročně. Celkově se tak bude jednat o cca 
25 bytů během 15 let.  

- V řešeném území dojde k růstu počtu domácností i při eventuální stagnaci počtu obyvatel, 
především díky dalšímu poklesu jejich průměrné velikosti (růstu podílu jednočlenných 
domácností starších osob, ale i mladých samostatně žijících jednotlivců apod.). Omezený 
tlak na potřebu nových bytů bude vykonávat i soužití domácností. Soužití domácností má 
i mnohé kladné stránky, např. snížení potřeb sociálně zdravotní péče, posílení sociální ko-
operativnosti obyvatel apod. Z uvedeného hlediska vznikne potřeba cca 30 bytů během 
15 let. 

     Pro zajištění stagnace počtu obyvatel (součet předchozích dvou položek) v řešeném území 
existuje bilancovaná potřeba celkem cca 55 bytů, což však vzhledem k podprůměrné atrakti-
vitě bydlení a malému rozsahu bytové výstavby je nezbytné korigovat o vliv očekávané změ-
ny počtu obyvatel (poklesu) a místních specifik. 

     Změna počtu obyvatel, tj. očekávaný pokles o cca 50 – 100 obyvatel do r. 2035 vyvolá po-
kles potřeby o cca 20-25 bytů. Uvolněné byty ale především posílí druhé bydlení, do systému 
obvyklého bydlení se budou „vracet“ pouze omezeně, proto s nimi nelze v bilancích potřeby 
výstavby nových bytů uvažovat.  

    Na základě odborného odhadu je tedy v období do r. 2035 předpokládána realizace cca 
55 nových bytů. V územním plánu je vymezeno 16 zastavitelných ploch smíšených obytných 
– venkovských SV; jejich celková kapacita je cca 55 rodinných domů (bytů); plochy jsou tedy 
vymezeny v souladu s výše uvedenou demografickou prognózou. Převážná část vymezených 
zastavitelných ploch je přebírána z předchozího územního plánu. 

Zastavitelné plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI Z31 a Z32 jsou vy-
mezeny v Mostkově; plocha Z31 je vymezena na pozemku, který je již ve skutečnosti pro re-
kreaci využíván, plocha Z32 je přebírána z předchozího územního plánu. Vymezení zastavi-
telných ploch pro rekreaci a cestovní ruch je v souladu s kritérii a požadavky stanovenými 
v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 pro specifickou oblast SOB 3 Jesení-
ky – Králický Sněžník. 

Zastavitelná plocha rekreace – zahrádkové osady RZ Z24 je vymezena pro založení zahrá-
dek pro obyvatele bytových domů v Oskavě; ve skutečnosti jsou pozemky již takto využívány, 
ale stávající drobné stavby v lokalitě nejsou legalizovány. 
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Zastavitelná plocha občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV Z13 je vymezena 
v Třemešku, pro vybudování společenského areálu; zastavitelná plocha je přebírána 
z předchozího územního plánu. 

Zastavitelná plocha výroby a skladování – lehký průmysl VL Z43 je určena pro rozšíření 
stávajícího výrobního areálu v Třemešku; zastavitelná plocha je přebírána z předchozího 
územního plánu. 

Vymezení zastavitelných ploch pro rozvoj zemědělské výroby – ploch výroby a skladování 
– zemědělská výroba VZ je přebíráno z předchozího územního plánu a je rovněž v souladu 
s kritérii a požadavky stanovenými v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 
2, 3, 4 a 5, pro specifickou oblast SOB 3 Jeseníky – Králický Sněžník, kde je konkrétně uvede-
no: 

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:  
a) rozvoj rekreace a lázeňství,  
b) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj ekologic-

kého zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu),  
c) zlepšení dopravní dostupnosti území, 
d) snížení povodňových rizik a sucha.  

Ostatní zastavitelné plochy jsou vymezeny pro veřejná prostranství a pro dopravní a tech-
nickou infrastrukturu v nezbytném rozsahu, zajišťujícím fungování obce. Vymezení těchto 
ploch je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, 
s prioritami č. 24, 27 a 28:  

(24)  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejmé-
na uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dosta-
tečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování je-
ho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky 
pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  

(27)  Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmí-
nek pro rozvoj digitální technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalit-
nění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry 
v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly 
i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se speci-
fickými geografickými podmínkami.  

(28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém 
horizontu a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh 
a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit 
ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

     Zastavitelná plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě TI Z42 je určena pro výstav-
bu čistírny odpadních vod; vzhledem k funkci plochy je její vymezení mimo zastavěné území 
logické. 



135 
 

     Zastavitelné plochy veřejných prostranství PV Z41 a Z44 jsou vymezeny pro výstavbu no-
vých místních komunikací pro zajištění dopravní obsluhy vymezených zastavitelných ploch 
smíšených obytných – venkovských v Mostkově; plochy jsou přebírány z předchozího územ-
ního plánu. 

     Zastavitelné plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně ZV jsou vymezeny ve všech 
sídlech; veřejně přístupné plochy parkově upravené zeleně, které by měly být místy pro se-
tkávání obyvatel a pro hry dětí, v obci v současné době zatím chybí. 

 

 
 

H.    VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ                                         
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na zemědělský půdní fond 
a na pozemky určené k plnění funkcí lesa je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 48/2011 
Sb., o stanovení tříd ochrany, vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění 
ochrany zemědělského půdního fondu a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a dopl-
nění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Použité podklady: 
- údaje o bonitních půdně ekologických jednotkách a odvodněných pozemcích z podkladů  

ÚAP a Katastru nemovitostí 
- údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz – 

červenec 2020, leden 2021, leden 2022. 

Z hlediska kvality zemědělských pozemků v řešeném území převažují půdy nejhorší kvality 
ve IV. a V. třídě ochrany, velmi omezeně jsou zastoupeny půdy průměrné kvality ve III. třídě 
ochrany. Zemědělské pozemky nejlepší kvality ve II. třídě ochrany se vyskytují v menší míře, 
zejména v údolních nivách, pozemky v I. třídě ochrany se vyskytují minimálně. 

Zábor půdy podle funkčního členění ploch                                                              

 Funkční členění 
Zábor zemědělské půdy 

(ha) 

 Zastavitelné plochy 

RI Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 1,14 

RZ Plochy rekreace – zahrádkové osady 0,59 

OV Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura 0,71 

SV Plochy smíšené obytné – venkovské 9,03 

TI Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě 0,08 

VL Plochy výroby a skladování – lehký průmysl 0,20 

VZ Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba 0,39 

PV Plochy veřejných prostranství  0,48 

ZV Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 3,72 

Zastavitelné plochy celkem 16,34 
 

 

 

http://www.nahlizenidokn.cz/
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  Plochy změn v krajině 

W Plochy vodní a vodohospodářské 0,34 

NP Plochy přírodní 4,42 

NS Plochy smíšené zastavěného území 0,73 

Plochy změn v krajině celkem 5,49 

 Zábor půdy celkem 21,83 

 
     Celkový předpokládaný zábor zemědělské půdy činí tedy 21,83 ha, z toho je 0,01 ha 
v I. třídě ochrany, 5,14 ha ve II. třídě ochrany, 7,34 ha ve III. třídě ochrany, 3,52 ha ve IV. tří-
dě ochrany a 5,82 ha v V. třídě ochrany. Poměrně značnou část vypočteného záboru země-
dělské půdy (5,15 ha, tj. 24 %) představují zábory pro územní systém ekologické stability, 
tedy pro veřejně prospěšná opatření.  

      Zabíraný pozemek v I. třídě ochrany a část zabíraných pozemků ve II. třídě ochrany je 
přebírána z předchozího územního plánu; přebírané plochy jsou vyznačeny v grafické příloze 
– ve výkrese č. 8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 
 
Zdůvodnění záboru zemědělských pozemků 

     Vyhodnocení záborů zemědělské půdy je provedeno podle údajů v katastru nemovitostí 
k červenci 2020, s úpravou po společném jednání k lednu 2021 a s úpravou po veřejném pro-
jednání v lednu 2022. Zastavitelné plochy, vymezené v územním plánu, v jednom případě 
zahrnují nepatrnou část pozemku v I. třídě ochrany, v některých případech zemědělské po-
zemky ve II. třídě ochrany; zčásti jde o plochy přebírané z předchozího územního plánu, zčás-
ti o plochy, vymezené pro veřejná prostranství – veřejnou zeleň uvnitř zastavěného území 
a zčásti o plochy, vymezené pro založení chybějících částí ÚSES nadregionálního a regionál-
ního významu, přebírané ze Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění. 
Stávající zástavba obce je z velké části soustředěna v nivách vodních toků, kde se zároveň 
vyskytují nejkvalitnější půdy (I. a II. třída ochrany), zatímco zemědělské pozemky méně 
kvalitní se vyskytují výše na svazích nad údolními nivami. Protože rozvojové plochy 
pro novou výstavbu je nutno vymezit v co největší míře v přímé návaznosti na zastavěné 
území, nelze zastavitelné plochy situovat do poloh nenavazujících na stávající zástavbu.  

     Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze zastavitelné plochy vymezit při zachování 
zásad urbanistické koncepce, bez zásahu do pozemků v I. a II. třídě ochrany.  

     Část vymezených zastavitelných ploch, včetně ploch, které vyvolávají zábor zeměděl-
ských pozemků ve II. třídě ochrany, je přitom přebírán z předchozího, dosud platného 
územního plánu (Územní plán Oskava, vydaný Zastupitelstvem obce Oskava dne 29. 3. 2012 
s nabytím účinnosti dne 14. 4. 2012); na tyto plochy se tak nevztahuje ustanovení § 4 odst. 
3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, kde je uvedeno: 

(3) Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný 
zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. 

a to v souladu s ustanovením odst. 4 zákona, který stanoví:  

(4) Odstavec 3 se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné územně 
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně je-
jich využití. 
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Zábor zemědělských pozemků je vymezen pro vymezené zastavitelné plochy a plochy 
změn v krajině; převážnou většinu vymezených zastavitelných ploch tvoří plochy smíšené 
obytné – venkovské SV, určené bez rozlišení pro obytnou výstavbu, rekreační výstavbu (tzv. 
druhé bydlení) i pro případnou výstavbu zařízení občanského vybavení, a plochy veřejných 
prostranství – veřejné zeleně ZV.  

     Vymezení zastavitelných ploch smíšených obytných – venkovských SV vychází 
z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel a potřeby nových bytů; tato prognóza 
předpokládá do r. 2035 mírný pokles počtu obyvatel, ale zároveň i potřebu výstavby nových 
bytů, jak vyplývá z následujícího textu.  

     Potřeba nových bytů pro období předpokládané platnosti územního plánu, tj. cca 
k r. 2035, bude záviset na následujících skutečnostech: 

- Na velikosti odpadu bytů, přitom vlastní demolice obvykle tvoří pouze malou část odpadu 
bytů.  Většina odpadu vzniká většinou formálně, v rámci rekonstrukce a modernizace bytů 
nebo z jiných důvodů (vynětí z bytového fondu pro podnikání, faktické slučování bytů – 
především v rodinných domech, zejména pak využitím bytů pro druhé bydlení – rekreaci, 
čemuž nelze v tak rekreačně atraktivním území zabránit). Odpad bytů je odhadován 
na cca 0,3-0,4 % z výchozího počtu obydlených bytů ročně, je to nižší hodnota než 
v minulosti obvyklé 1 % z výchozího počtu bytů ročně. Celkově se tak bude jednat o cca 
25 bytů během 15 let.  

- V řešeném území dojde k růstu počtu domácností i při eventuální stagnaci počtu obyvatel, 
především díky dalšímu poklesu jejich průměrné velikosti (růstu podílu jednočlenných 
domácností starších osob, ale i mladých samostatně žijících jednotlivců apod.). Omezený 
tlak na potřebu nových bytů bude vykonávat i soužití domácností. Soužití domácností má 
i mnohé kladné stránky, např. snížení potřeb sociálně zdravotní péče, posílení sociální ko-
operativnosti obyvatel apod. Z uvedeného hlediska vznikne potřeba cca 30 bytů během 
15 let. 

     Pro zajištění stagnace počtu obyvatel (součet předchozích dvou položek) v řešeném území 
existuje bilancovaná potřeba celkem cca 55 bytů, což však vzhledem k podprůměrné atrakti-
vitě bydlení a malému rozsahu bytové výstavby je nezbytné korigovat o vliv očekávané změ-
ny počtu obyvatel (poklesu) a místních specifik. 

     Změna počtu obyvatel, tj. očekávaný pokles o cca 50 – 100 obyvatel do r. 2035 vyvolá po-
kles potřeby o cca 20-25 bytů. Uvolněné byty ale především posílí druhé bydlení, do systému 
obvyklého bydlení se budou „vracet“ pouze omezeně, proto s nimi nelze v bilancích potřeby 
výstavby nových bytů uvažovat.  

    Na základě odborného odhadu je tedy v období do r. 2035 předpokládána realizace cca 
55 nových bytů. V územním plánu je vymezeno 16 zastavitelných ploch smíšených obytných 
– venkovských SV; jejich celková kapacita je cca 55 rodinných domů (bytů); plochy jsou tedy 
vymezeny v souladu s výše uvedenou demografickou prognózou. Převážná část vymezených 
zastavitelných ploch je přebírána z předchozího územního plánu. 

     Zastavitelné plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně ZV jsou vymezeny 
v Bedřichově, Oskavě, Třemešku a Mostkově, a to v převážné většině uvnitř zastavěného 
území; veřejně přístupné plochy parkově upravené zeleně, které by měly být místy sociálních 
kontaktů – místy pro setkávání obyvatel a pro hry dětí, v obci v současné době zatím chybí. 

     Zábory zemědělské půdy pro jiné funkční využití jsou minimální. 
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     Vymezené zastavitelné plochy jsou převážně drobných výměr, až na čtyři odůvodněné 
výjimky (plocha pro výstavbu rozhledny nad Mostkovem, plocha pro výstavbu čistírny od-
padních vod v jižní části Mostkova, plocha pro stavbu rodinné rekreace u vodní nádrže 
v Mostkově a plocha pro vybudování zemědělského areálu ve Vésce) navazují na zastavěné 
území, takže nenarušují organizaci zemědělského půdního fondu, hydrogeologické ani odto-
kové poměry území a nezasahují do sítě zemědělských účelových komunikací.  
 
Zábor zemědělských pozemků je navržen pro následující zastavitelné plochy a plochy změn 
v krajině: 

 Zastavitelné plochy  

Plochy smíšené obytné – venkovské SV 

- Plocha Z4 (Bedřichov – U Sjezdovky) – 0,18 ha zemědělské půdy v V. třídě ochrany. Plocha 
je situována v proluce mezi stávající zástavbou, v předchozím územním plánu byla vyme-
zena pro vybudování zařízení občanského vybavení pro lyžařskou sjezdovku; vzhledem 
k tomu, že sjezdovka je již několik let mimo provoz, není ani potřeba výstavby souvisejí-
cích zařízení občanského vybavení. 

- Plocha Z12 (Třemešek – Střed) – 0,24 ha zemědělské půdy v V. třídě ochrany. Výstavba 
na této ploše je dlouhodobě sledována, plocha byla jako zastavitelná vymezena již 
v předchozím územním plánu.  

- Plocha Z15 (Třemešek – Pod Skalkou) – 0,32 ha zemědělské půdy, z toho je 0,24 ha ve IV. 
třídě ochrany, 0,08 ha v V. třídě ochrany. Výstavba na této ploše je dlouhodobě sledová-
na, plocha byla jako zastavitelná vymezena již v předchozím územním plánu.  

- Plocha Z16 (Třemešek – Pod Dívčím kamenem I.) – 0,64 ha zemědělské půdy v V. třídě 
ochrany. Výstavba na této ploše je dlouhodobě sledována, plocha byla jako zastavitelná 
vymezena již v předchozím územním plánu.  

- Plocha Z20 (Václavov – Sever) – 0,83 ha zemědělské půdy v V. třídě ochrany. Plocha nava-
zuje na stávající zástavbu.     

- Plocha Z21 (Václavov – U Hřbitova) – 0,09 ha zemědělské půdy v V. třídě ochrany. Plocha 
je situována uvnitř zastavěného území.   

- Plocha Z23 (Oskava – U Točny) – 0,12 ha zemědělské půdy v V. třídě ochrany. Výstavba 
na této ploše je dlouhodobě sledována, plocha byla jako zastavitelná vymezena již 
v předchozím územním plánu.  

- Plocha Z25 (Oskava – Pod lesem) – 0,19 ha zemědělské půdy v V. třídě ochrany. Plocha 
navazuje na stávající zástavbu.   

- Plocha Z27 (Oskava – U Hřiště) – 0,78 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany. Plocha je 
situována v centrální části Oskavy, na dosud nezastavěných pozemcích mezi stávající zá-
stavbou; zčásti uvnitř zastavěného území. Výstavba na této ploše je dlouhodobě sledová-
na, plocha byla jako zastavitelná vymezena již v předchozím územním plánu.  

- Plocha Z36 (Mostkov – U Hřbitova) – 0,11 ha zemědělské půdy v V. třídě ochrany. Plocha 
je situována v proluce mezi hřbitovem a rekreační zástavbou u rybníka Oskava.   

- Plocha Z37 (Mostkov – Na Křižovatce) – 1,42 ha zemědělské půdy ve III. třídě ochrany. 
Plocha navazuje na stávající zástavbu.   
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- Plocha Z40 (Mostkov – Jih I.) – 0,93 ha zemědělské půdy ve III. třídě ochrany. Výstavba 
na této ploše je dlouhodobě sledována, plocha byla jako zastavitelná vymezena již 
v předchozím územním plánu a výstavba zde již byla zahájena. 

- Plocha Z45 (Mostkov – Záhumenní I.) – 0,93 ha zemědělské půdy ve III. třídě ochrany; 
převážná část vymezené plochy je situována uvnitř zastavěného území. Výstavba na této 
ploše je dlouhodobě sledována, plocha byla jako zastavitelná vymezena již v předchozím 
územním plánu. 

- Plocha Z46 (Mostkov – Záhumenní II.) – 0,74 ha zemědělské půdy ve III. třídě ochrany. 
Výstavba na této ploše je dlouhodobě sledována, plocha byla jako zastavitelná vymezena 
již v předchozím územním plánu.  

- Plocha Z47 (Mostkov – Záhumenní III.) – 0,77 ha zemědělské půdy ve III. třídě ochrany. 
Výstavba na této ploše je dlouhodobě sledována, plocha byla jako zastavitelná vymezena 
již v předchozím územním plánu.  

- Plocha Z48 (Mostkov – Jih II.) – 0,74 ha zemědělské půdy ve III. třídě ochrany. Výstavba 
na této ploše je dlouhodobě sledována, plocha byla jako zastavitelná vymezena již 
v předchozím územním plánu.  

 
Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI   

- Plocha Z31 (Mostkov – U Václavovského potoka) – celkem 0,21 ha zemědělské půdy, 
z toho je 0,06 ha ve II. třídě ochrany, 0,15 ha ve IV. třídě ochrany. Plocha je situována se-
verně rybníka Oskava na pozemku, který je již k rekreaci využíván.   

- Plocha Z32 (Mostkov – Nad Rybníkem) – celkem 0,93 ha zemědělské půdy, z toho je 0,16 
ha ve II. třídě ochrany, 0,77 ha v V. třídě ochrany. Plocha je situována východně rybníka 
Oskava, v návaznosti na stávající zástavbu rekreačních chat; s rekreační výstavbou v této 
lokalitě se dlouhodobě počítá, plocha byla jako zastavitelná vymezena již v předchozím 
územním plánu.  

     Zastavitelné plochy pro rozvoj rekreace jsou vymezeny v souladu s Politikou územního 
rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 (PÚR ČR), ve které je území obce Oskava zařaze-
no do Specifické oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník, která zahrnuje území s vysokým 
potenciálem přírodně cenné a společensky atraktivní oblasti Jeseníků pro rekreaci a lázeň-
ství, pro které je jako jedna z priorit definován rozvoj rekreace (a lázeňství).  

     Zařazení obce Oskava do specifické oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník je potvrzeno 
v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, v platném znění; jako jeden z požadavků 
pro specifickou oblast SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník se v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje stanoví „vytvářet podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu“. 
 
Plochy rekreace – zahrádkové osady RZ   

- Plocha Z24 (Oskava – Zahrádky) – celkem 0,59 ha zemědělské půdy, z toho je 0,15 ha 
ve II. třídě ochrany, 0,44 ha v V. třídě ochrany.  Plocha je situována ve střední části Oska-
vy, v blízkosti lokality bytových domů. Jde o legalizaci skutečného stavu využití území, plo-
cha je jako zahrádková osada obyvateli bytových domů již využívána.   

 
 
 



140 
 

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV   

- Plocha Z13 (Třemešek – Společenský areál) – 0,71 ha zemědělské půdy ve IV. třídě ochra-
ny. Plocha je situována na západním okraji zástavby, na pozemcích, které jsou pro spole-
čenské akce již využívány. Jde o dlouhodobě sledovaný záměr, plocha byla jako zastavitel-
ná vymezena již v předchozím územním plánu.  

 
Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě TI 

- Plocha Z42 (ČOV) – 0,08 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany. Plocha je vymezena 
pro vybudování čistírny odpadních vod na jižním okraji území obce. Jde o dlouhodobě 
sledovaný záměr, plocha je pro tento záměr vymezena již v předchozím územním plánu 
(v mírně odlišné poloze); jde o veřejně prospěšnou stavbu.  

 
Plochy výroby a skladování – lehký průmysl VL 

- Plocha Z43 (Třemešek – Výrobní areál) – celkem 0,20 ha zemědělské půdy, z toho je 0,01 
ha v I. třídě ochrany, 0,19 ha v V. třídě ochrany. Plocha je vymezena pro rozšíření stávají-
cího výrobního areálu; jde o dlouhodobě sledovaný záměr, pro který byla zastavitelná 
plocha vymezena již v předchozím územním plánu.  

 
Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ 

- Plocha Z5 (Véska I.) – 0,39 ha zemědělské půdy v V. třídě ochrany. Jde o dlouhodobě sle-
dovaný záměr, pro který byla zastavitelná plocha vymezena již v předchozím územním 
plánu.  

     Vymezení zastavitelné plochy, určené pro rozvoj zemědělské výroby, je v souladu s Politi-
kou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 (PÚR ČR), ve které je území obce 
Oskava zařazeno do Specifické oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník, pro kterou je jako 
jedna z priorit definován rozvoj ekologického zemědělství.  

     Zařazení obce Oskava do specifické oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník je potvrzeno 
v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, v platném znění; jako jeden z požadavků 
pro specifickou oblast SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník se v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje stanoví (mimo jiné)  „vytvářet podmínky pro rozvoj ekologického ze-
mědělství“. 
 
Plochy veřejných prostranství PV 

- Plocha Z41 (Místní komunikace Mostkov – Jih) – 0,18 ha zemědělské půdy ve III. třídě 
ochrany. Plocha je vymezena pro vybudování místní komunikace pro zajištění dopravní 
obsluhy zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské SV; vymezení plochy je převzato 
z předchozího územního plánu a stavba komunikace je před zahájením.  

- Plocha Z44 (Místní komunikace Mostkov – Záhumenní) – 0,30 ha zemědělské půdy ve III. 
třídě ochrany. Plocha je vymezena pro vybudování místní komunikace MK5 pro zajištění 
dopravní obsluhy přilehlých zastavitelných ploch smíšených obytných – venkovských SV; 
vymezená plocha v podstatě sleduje trasu stávající účelové komunikace. Vymezení plochy 
je s drobnou úpravou převzato z předchozího územního plánu.  
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Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV 

- Plocha Z3 (Veřejné prostranství Bedřichov – Sever) – 0,19 ha zemědělské půdy v V. třídě 
ochrany. Plocha je situována uvnitř zastavěného území.  

- Plocha Z7 (Veřejné prostranství Bedřichov – Pod Hřbitovem) – celkem 0,11 ha zemědělské 
půdy, z toho je 0,05 ha ve II. třídě ochrany, 0,06 ha v V. třídě ochrany. Převážná část plo-
chy je situována uvnitř zastavěného území.  

- Plocha Z8 (Veřejné prostranství Rýžovna) – 0,13 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany. 
Plocha je situována uvnitř zastavěného území.  

- Plocha Z9 (Veřejné prostranství Bedřichov – na Rozcestí I.) – 0,15 ha zemědělské půdy ve 
II. třídě ochrany. Plocha je situována uvnitř zastavěného území.  

- Plocha Z10 (Veřejné prostranství Bedřichov – na Rozcestí II.) – 0,05 ha zemědělské půdy 
ve II. třídě ochrany. Plocha je situována uvnitř zastavěného území.  

- Plocha Z11 (Veřejné prostranství Třemešek – Točna) – celkem 0,14 ha zemědělské půdy, 
z toho je 0,07 ha ve IV. třídě ochrany, 0,07 ha v V. třídě ochrany. Plocha je situována uv-
nitř zastavěného území. Jde o dlouhodobě sledovaný záměr, plocha byla jako zastavitelná 
plocha veřejného prostranství vymezena již v předchozím územním plánu.  

- Plocha Z14 (Veřejné prostranství Třemešek – Pod Skalkou) – 0,20 ha zemědělské půdy 
ve IV. třídě ochrany. Plocha je situována uvnitř zastavěného území. Jde o dlouhodobě sle-
dovaný záměr, plocha byla jako zastavitelná plocha veřejného prostranství vymezena již 
v předchozím územním plánu.  

- Plocha Z22 (Veřejné prostranství Oskava – Sever) – 0,27 ha zemědělské půdy ve II. třídě 
ochrany. Plocha je situována uvnitř zastavěného území.  

- Plocha Z26 (Veřejné prostranství Oskava – U Bytovek) – 0,38 ha zemědělské půdy ve II. 
třídě ochrany. Plocha je situována uvnitř zastavěného území, v proluce mezi stávající zá-
stavbou, navazuje na lokalitu bytových domů. Jde o dlouhodobě sledovaný záměr, plocha 
byla jako zastavitelná plocha veřejného prostranství vymezena již v předchozím územním 
plánu.  

- Plocha Z28 (Veřejné prostranství Oskava – Pod Malinovým vrchem I.) – 1,18 ha zeměděl-
ské půdy ve II. třídě ochrany. Plocha je situována uvnitř zastavěného území, v proluce me-
zi stávající zástavbou; převážná část této plochy je součástí nadregionálního biokoridoru 
ÚSES, jde tedy o veřejně prospěšné opatření.  

- Plocha Z29 (Veřejné prostranství Oskava – Pod Malinovým vrchem II.) – 0,07 ha zeměděl-
ské půdy ve II. třídě ochrany. Plocha je situována uvnitř zastavěného území, v proluce me-
zi stávající zástavbou.  

- Plocha Z30 (Veřejné prostranství Oskava – Pod Malinovým vrchem III.) – 0,07 ha zeměděl-
ské půdy ve II. třídě ochrany. Plocha je situována uvnitř zastavěného území, v proluce me-
zi stávající zástavbou. Jde o dlouhodobě sledovaný záměr, plocha byla jako zastavitelná 
plocha veřejného prostranství vymezena již v předchozím územním plánu.  

- Plocha Z33 (Veřejné prostranství Mostkov – U Rybníka I.) – celkem 0,17 ha zemědělské 
půdy, z toho je 0,10 ha ve II. třídě ochrany, 0,07 ha v V. třídě ochrany. Plocha navazuje na 
rekreačně využívaný rybník Oskava a na lokalitu rekreačních chat; v předchozím územním 
plánu byla vymezena jako navržená plocha rekreace na plochách přírodního charakteru. 
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- Plocha Z34 (Veřejné prostranství Mostkov – U Rybníka II.) – celkem 0,24 ha zemědělské 
půdy ve II. třídě ochrany. Plocha navazuje na rekreačně využívaný rybník Oskava a na lo-
kalitu rekreačních chat; v předchozím územním plánu byla vymezena jako zastavitelná 
plocha pro stavbu parkoviště. 

- Plocha Z35 (Veřejné prostranství Mostkov – U Rybníka III.) – celkem 0,26 ha zemědělské 
půdy v V. třídě ochrany. Plocha navazuje na lokalitu rekreačních chat. 

- Plocha Z38 (Veřejné prostranství Mostkov – Sever) – celkem 0,11 ha zemědělské půdy, 
z toho je 0,05 ha ve II. třídě ochrany, 0,06 ha ve IV. třídě ochrany. Plocha je situována uv-
nitř zastavěného území, v proluce mezi stávající zástavbou.  

     Zastavitelné plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně ZV vyvolávají v součtu vyšší 
zábor zemědělských pozemků ve II. třídě ochrany. Prakticky ve všech případech jde ale 
o pozemky situované uvnitř zastavěného území, drobných výměr, v současné době neob-
hospodařované, ležící ladem nebo zarostlé náletem.  

 

 Plochy změn v krajině 

Plochy vodní a vodohospodářské W  

- Plocha K3 (Suchý poldr Mostkov) – 0,34 ha zemědělské půdy ve II. třídě ochrany. Plocha je 
vymezena pro vybudování protipovodňového opatření – suchého poldru; jde o veřejně 
prospěšné opatření směřující k zajištění ochrany před povodněmi. Jde o dlouhodobě sle-
dovaný záměr, plocha byla pro vybudování suchého poldru vymezena již v předchozím 
územním plánu.  

 
Plochy přírodní NP  

- Plochy K4, K5, K6, K7, K8, K9 a K10 – celkem 4,42 ha zemědělské půdy, z toho je 0,83 ha 
ve II. třídě ochrany, 1,33 ha ve III. třídě ochrany, 1,65 ha ve IV. třídě ochrany a 0,61 ha v V. 
třídě ochrany. Plochy jsou vymezeny pro založení chybějících částí regionálních biokorido-
rů RK897 a OK60 (včetně vložených lokálních biocenter), vymezených v územním plánu 
v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění; jde o ve-
řejně prospěšná opatření. 

 
Plochy smíšené nezastavěného území NS  

- Plochy K1 a K2 – celkem 0,73 ha zemědělské půdy, z toho je 0,44 ha ve IV. třídě ochrany 
a 0,29 ha v V. třídě ochrany. Plochy jsou vymezeny pro založení chybějících částí lokálních 
biokoridorů; jde o veřejně prospěšná opatření. 

 
     Plochy přestavby, vymezené v územním plánu, nevyvolávají zábor zemědělské půdy, jsou 
vymezeny na nezemědělských (ostatních) pozemcích. 
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Zábor zemědělského půdního fondu  

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd 
ochrany (ha) 

Odhad vý-
měry zábo-
ru, na které 
bude prove-
dena rekul-

tivace na 
zemědělskou 

půdu 

Informace 
o existen-
ci závlah 

Informace 
o existenci 
odvodnění 

Informace 
o existen-
ci staveb 

k ochraně 
pozemku 

před 
erozní 

činností 
vody 

Informace 
podle 

ustanovení 
§3 odst.1 
písm.g) 

I. II. III. IV. V. 

Zastavitelné plochy                     
Z31 RI 0,21   0,06   0,15             

Z32 RI 0,93   0,16     0,77           

celkem RI  1,14 0,00 0,22 0,00 0,15 0,77 0,00         

Z24 RZ 0,59   0,15     0,44           

celkem RZ  0,59 0,00 0,15 0,00 0,00 0,44 0,00         

Z13 OV 0,71       0,71             

celkem OV  0,71 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00         

Z4 SV 0,18         0,18     ANO     

Z12 SV 0,24         0,24     ANO     

Z15 SV 0,32       0,24 0,08           

Z16 SV 0,64         0,64           

Z20 SV 0,83         0,83     ANO     

Z21 SV 0,09         0,09     ANO     

Z23 SV 0,12         0,12           

Z25 SV 0,19         0,19           

Z27 SV 0,78   0,78                 

Z36 SV 0,11         0,11           

Z37 SV 1,42     1,42               

Z40 SV 0,93     0,93         ANO     

Z45 SV 0,93     0,93         ANO     

Z46 SV 0,74     0,74         ANO     

Z47 SV 0,77     0,77         ANO     

Z48 SV 0,74     0,74               

celkem SV  9,03 0,00 0,78 5,53 0,24 2,48 0,00         

Z42 TI 0,08   0,08                 

celkem TI  0,08 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00         

Z43 VL 0,20 0,01       0,19           

celkem VL  0,20 0,01 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00         

Z5 VZ 0,39         0,39           

celkem VZ  0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00         

Z41 PV 0,18     0,18         ANO     

Z44 PV 0,30     0,30               

celkem PV  0,48 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00         

Z3 ZV 0,19         0,19           

Z7 ZV 0,11   0,05     0,06           

Z8 ZV 0,13   0,13                 

Z9 ZV 0,15   0,15                 

Z10 ZV 0,05   0,05                 

Z11 ZV 0,14       0,07 0,07           

Z14 ZV 0,20       0,20             
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Z22 ZV 0,27   0,27                 

Z26 ZV 0,38   0,38                 

Z28 ZV 1,18   1,18                 

Z29 ZV 0,07   0,07                 

Z30 ZV 0,07   0,07                 

Z33 ZV 0,17   0,10     0,07           

Z34 ZV 0,24   0,24                 

Z35 ZV 0,26         0,26           

Z38 ZV 0,11   0,05   0,06             

celkem ZV  3,72 0,00 2,74 0,00 0,33 0,65 0,00         
Celkem zastavitelné 
plochy  

16,34 0,01 3,97 6,01 1,43 4,92 0,00         

Plochy změn v krajině                     

K3 W 0,34   0,34                 

celkem W  0,34 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00         

K4 NP 1,92     0,27 1,65       ANO     

K5 NP 0,15     0,15         ANO     

K6 NP 0,75   0,04 0,71               

K7 NP 0,35   0,02 0,09   0,24           

K8 NP 0,24         0,24           

K9 NP 0,67   0,43 0,11   0,13     ANO     

K10 NP 0,34   0,34                 

celkem NP  4,42 0,00 0,83 1,33 1,65 0,61 0,00         

K1 NS 0,26       0,23 0,03     ANO     

K2 NS 0,47       0,21 0,26           

celkem NS  0,73 0,00 0,00 0,00 0,44 0,29 0,00         
Celkem plochy 
změn v krajině 

5,49 0,00 1,17 1,33 2,09 0,90 0,00         

ZÁBOR CELKEM 21,83 0,01 5,14 7,34 3,52 5,82 0,00         

 
 

 Dopad navrženého řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa  

     Pro rozvojové plochy, vymezené v územním plánu, se předpokládá zábor 0,04 ha pozemků 
určených k plnění funkcí lesa.  

Plocha Typ plochy s rozdílným                      
způsobem využití 

Zábor  
(ha) 

Specifikace 

Z2-SV Plocha smíšená obytná –                         
venkovská  

0,03 Zastavitelná plocha vymezená pro rozšíře-
ní pozemku stávajícího rodinného domu; 
na pozemku již stojí hospodářská budova. 

Z35-ZV Plocha veřejných prostranství – 
veřejná zeleň  

0,01 Zastavitelná plocha vymezená                                         
pro vybudování veřejného prostranství; 
lesní pozemek bude do této plochy                    
začleněn. 

celkem  0,04  

V případě zastavitelné plochy Z2 jde o část pozemku parc. č. 465 v k.ú. Bedřichov u Oska-
vy, který je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek, ačkoliv jeho část, přiléhající 
k zastavěnému území, je využívána jako zahrada k sousednímu rodinnému domu, s hospo-
dářskou budovou. Pro oddělení této části pozemku parc. č. 465 od zbývající části, plnící funk-
ci lesa, byl v r. 2012 zhotoven geometrický plán, který oddělil část pozemku s novým parcel-
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ním číslem 465/2 a s druhem pozemku trvalý travní porost. K tomuto rozdělení pozemku 
parc. č. 465 byl dne 7. 11. 20012 vydán Městským úřadem Šumperk, odborem výstavby, 
pod čj. MUSP 85688/20012 souhlas s rozdělením pozemků; podkladem pro toto rozhodnutí 
bylo rozhodnutí orgánu státní správy lesů, které obsahuje souhlas s dělením lesního pozem-
ku. Tato nově oddělená část pozemku (s parc. č. 465/2) je tedy vymezena jako zastavitelná 
plocha smíšená obytná – venkovská SV Z2.   

Výstavba v ostatních vymezených zastavitelných plochách a plochách přestavby nebude 
mít vliv na okolní lesní porosty. 

V grafické části územního plánu je vymezena vzdálenost 50 m od lesa. V této vzdálenosti, 
dle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (les-
ní zákon), lze rozhodnutí o umístění stavby vydat jen se souhlasem příslušného orgánu státní 
správy. Ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa leží nebo do ní zasahují zastavitelné plochy                  
Z2-SV, Z8-ZV, Z9-ZV, Z10-ZV, Z13-OV, Z15-SV, Z22-ZV, Z24-RZ, 26-ZV, Z27-SV, Z28-ZV, Z32-RI, 
Z35-ZV, Z36-SV, Z39-OX, P1-SV, P2-SV.  

 

 

 

I. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OSKAVA 
 

I.1.  Vyhodnocení souladu Územního plánu Oskava s politikou územního rozvoje                                
a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

I.1.1. Vyhodnocení souladu Územního plánu Oskava s Politikou územního rozvoje ČR,                    
ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5                                 

     Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením 
vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, Aktualizace č. 2, schválené usnesením vlády ČR č. 629 
ze dne 2. 9. 2019, Aktualizace č. 3, schválené usnesením vlády ČR č. 630 ze dne 2. 9. 2019, 
Aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády ČR č. 833 ze dne 17. 8. 2020 a Aktualizace č. 4, 
schválené usnesením vlády ČR č. 618 ze dne 12. 7. 2021 (dále jen PÚR ČR), určuje strategii 
a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování a tím poskytuje rámec 
pro konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot území ČR. PÚR ČR koordinuje záměry 
na změny v území republikového významu pro dopravní a technickou infrastrukturu 
a pro zdroje jednotlivých systémů technické infrastruktury, které svým významem, rozsahem 
nebo předpokládaným využitím ovlivní území více krajů. PÚR ČR dále stanovuje republikové 
priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vymezuje na republi-
kové úrovni rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti a koridory dopravní a tech-
nické infrastruktury celostátního významu a stanovuje pro ně kritéria a podmínky pro rozho-
dování o změnách v území a úkoly pro územní plánování.  
 

 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území      

     Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stano-
vené v PÚR ČR, jsou v Územním plánu Oskava naplněny takto: 

(14)  Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz je-
dinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 
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které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou 
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s po-
třebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
V některých případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina 
je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyvá-
ženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní 
a užitné hodnoty.  

Územní plán Oskava důsledně chrání přírodní, civilizační i kulturní hodnoty území. Pří-
rodní hodnoty, představované především Chráněnou krajinnou oblastí Jeseníky, přírod-
ní rezervací Rabštejn, evropsky významnou lokalitou Rabštejn, památným stromem 
a hodnotami přírodního parku Sovinecko, lesními porosty a krajinnou zelení, zejména 
břehovými porosty vodních toků a zelení historických krajinných struktur – kamenic, 
jsou chráněny především přísným omezením možnosti realizace staveb mimo zastavěné 
území a zastavitelné plochy. Civilizační a kulturní hodnoty včetně urbanistického, archi-
tektonického a archeologického dědictví, představované nemovitou kulturní památkou 
– zříceninou hradu Rabštejn a památkami místního významu, jsou respektovány, struk-
tura původní zástavby je zachována. Realizací záměrů, navržených v územním plánu, 
nedojde k zásahům do přírodních, civilizačních ani kulturních hodnot území, do urbanis-
tické struktury území, struktury osídlení ani kulturní krajiny. 

(14a    Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sekto-
ru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, 
především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Podmínky pro rozvoj primárního sektoru jsou v územním plánu vytvořeny stabilizací 
stávajících zemědělských výrobních areálů a vymezením zastavitelných ploch pro nové 
areály a zařízení zemědělské výroby. Zábor zemědělských pozemků je malý, činí 
21,83 ha, přičemž 5,49 ha z toho tvoří zábor pro veřejně prospěšná opatření – pro plo-
chy změn v krajině, vymezené pro realizaci protipovodňového opatření – suchý poldr 
v Mostkově a pro založení chybějících částí ÚSES. Ostatní zábory jsou omezeny 
na minimální rozsah, nutný pro zajištění udržitelného rozvoje obce, především rozvoje 
obytné výstavby včetně souvisejících veřejných prostranství a rozvoje rekreace 
a cestovního ruchu, které patří mezi hlavní funkce obce. Do vodních ploch územní plán 
nezasahuje, zásah do lesních pozemků je zcela minimální (0,04 ha); ekologické funkce 
krajiny jsou v územním plánu posíleny zejména vymezením územního systému ekolo-
gické stability a vytvořením podmínek pro realizaci jeho chybějících částí.  

(15)  Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální se-
gregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  

Problematika prostorově sociální segregace se obce Oskava netýká, na území obce nej-
sou žádné sociálně vyloučené lokality.  

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



147 
 

Územní plán stanovuje koncepci rozvoje obce komplexně a nepreferuje žádná jedno-
stranná rozhodnutí; stanovená koncepce je zaměřena především na posílení obytné 
a rekreační funkce obce, a to při respektování ochrany zemědělské půdy, přírodních 
hodnot území, urbanistických hodnot a krajinného rázu.   

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a ná-
sledné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.  

Koncepce rozvoje obce, stanovená v územním plánu, vychází z principu integrovaného 
rozvoje území a všech jeho funkcí. Obec Oskava má především funkci obytnou a rekre-
ační, v územním plánu jsou proto vymezeny plochy zejména pro rozvoj těchto funkcí, 
včetně související dopravní a technické infrastruktury, a to na základě komplexního 
a objektivního posouzení všech zájmů v území.  

(17)  Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky pro-
blémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

Výrobní areály v obci jsou převážně stabilizované, bez nároků na územní rozvoj. 
Pro rozvoj zemědělské výroby jsou vymezeny dvě zastavitelné plochy ve Vésce, zastavi-
telná plocha je vymezena také pro rozšíření výrobního areálu v Třemešku. Nové pra-
covní příležitosti v obci mohou vznikat také v oblasti rekreace a cestovního ruchu, která 
je významnou funkcí obce.  

(18)  Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpo-
klady pro posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich 
rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí. 

Partnerství mezi obcí Oskava a městy v jejím okolí a regionu – zejména nejbližšími měs-
ty Šumperk, Uničov a Rýmařov – existuje; tato města poskytují obci Oskava především 
pracovní příležitosti a širší nabídku zařízení občanského vybavení, obec Oskava naopak 
poskytuje obyvatelům těchto měst rekreační zázemí. 

(19)  Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných 
areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného pů-
vodu, vč. území bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území 
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na ve-
řejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů 
na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj úze-
mí. 

Na území obce je několik nevyužívaných areálů – jednak výrobních areálů, jednak re-
kreačních areálů. V územním plánu jsou tyto areály v převážné většině ponechány i na-
dále svému původnímu účelu, s předpokladem, že budou znovu využívány pro tutéž 
funkci. Jedinými areály, které jsou navrženy k přestavbě, je areál bývalé strojírny 
v Bedřichově (navržen k přestavbě na plochy smíšené obytné – venkovské) a bývalý ze-
mědělský areál ve Václavově (navržen k přestavbě na areál hromadné rekreace). 
Ochrana nezastavěného území je zajištěna stanovením jeho přípustného využití s velmi 
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malým rozsahem přípustných staveb. Veškeré stávající plochy veřejné zeleně v obci jsou 
zachovány a doplněny návrhem nových ploch. 

 (20)  Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat 
do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opat-
ření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. 
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsled-
né ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochran-
ných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného 
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky 
pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování 
a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině 
a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšo-
vání a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vy-
tvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vy-
tvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

V územním plánu nejsou obsaženy žádné záměry, které by mohly významně ovlivnit 
charakter krajiny; jediným významnějším záměrem v krajině je návrh výstavby rozhled-
ny nad Mostkovem, její dopad na charakter krajiny ale bude nepodstatný. Převážnou 
většinu ostatních vymezených zastavitelných ploch tvoří plochy smíšené obytné – ven-
kovské, určené pro obytnou a rekreační výstavbu, případně pro výstavbu zařízení ob-
čanského vybavení a plochy veřejných prostranství. Zájmy ochrany přírody jsou důsled-
ně respektovány, do zvláště chráněných území přírody se nezasahuje. Pro zvýšení eko-
logické stability krajiny je vymezen územní systém ekologické stability krajiny a jsou na-
vržena opatření pro zajištění jeho funkčnosti. Stanovené cílové kvality krajiny jsou re-
spektovány.   

 (20a)  Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury 
a při vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. 
V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na za-
jištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předchá-
zení a řešení environmentálních problémů.  

Severní část území obce představuje jádrové území biotopu vybraných zvláště chráně-
ných druhů velkých savců, východní částí území obce prochází migrační koridor; v místě 
křížení migračního koridoru a silnice III/37010 je vymezeno kritické místo. V jádrovém 
území jsou vymezeny pouze dvě zastavitelné plochy – plochy pro rozvoj zemědělské vý-
roby ve Vésce. Jde o dvě izolované plochy nevelké výměry, které na migrační pohyb vel-
kých savců nemohou mít žádný vliv. V migračním koridoru nejsou vymezeny žádné za-
stavitelné plochy, kritické místo zůstává bez zástavby. Rozvojové plochy, které by smě-
řovaly ke srůstání se zástavbou sousedních obcí, se nevymezují. 

(21)  Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbyt-
né pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech 
a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování 
souvislých ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobi-
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lých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních poros-
tů a zachování prostupnosti krajiny.  

Obec Oskava neleží v rozvojové oblasti, rozvojové ose ani ve specifické oblasti, na jejímž 
území by byla krajina negativně poznamenána lidskou činností, naopak je součástí spe-
cifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník s vysokými přírodními a krajinářskými hodno-
tami. Stávající plochy veřejně přístupné zeleně v obci jsou zachovány a doplněny nový-
mi plochami v každé z částí obce. Vznik a rozvoj dalších lesních porostů není v územním 
plánu navržen, lesní porosty zaujímají již nyní téměř 80 % území obce. Prostupnost kra-
jiny není územním plánem omezena. 

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

Územím obce prochází osm značených turistických tras a dvě cyklotrasy; stávající trasy 
jsou zachovány, pro rozvoj cykloturistiky je v územním plánu navrženo pět nových cyk-
loturistických tras. Rozvoj agroturistiky je v řešeném území obecně přípustný. 

(23)  Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalit-
nění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťo-
vání dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat 
rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení 
souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zo-
hledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí. 
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a sil-
niční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit 
ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro no-
vou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených korido-
rů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předchá-
zet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení ne-
gativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování 
nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

Územím obce Oskava prochází významný dopravní tah – silnice I/11, která zajišťuje ce-
lorepublikové vazby. Silnice ale prochází pouze krátkým úsekem okrajem území obce 
a obec na ni není přímo napojena. Z hlediska širších dopravních vazeb je význam ostat-
ních silničních komunikací lokální. Pro obec významnější jsou silnice III/37010, která za-
jišťuje spojení s Libinou jižně a Rýmařovem východně, a silnice III/44631, která zajišťuje 
vazby na Libinu západně a Nový Malín severně. Dopravní dostupnost území obce je 
z hlediska širších vazeb vyhovující, zároveň je ale dopravní zatížení těchto komunikací 
natolik nízké, že nevyvolává nadměrné negativní vlivy na okolní obytnou zástavbu. Že-
lezniční trať řešeným územím neprochází. V oblasti technické infrastruktury se 
v územním plánu navrhuje pouze rozšíření sítí technické infrastruktury místního význa-
mu, bez vlivu na prostupnost krajiny.      

(24)  Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejmé-
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na uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dosta-
tečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování je-
ho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky 
pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).  

Dopravní dostupnost obce Oskava je vyhovující, na silniční síti nejsou v územním plánu 
navrženy žádné úpravy. Vymezené zastavitelné plochy jsou převážně situovány 
v dosahu stávajících komunikací, pro zastavitelné plochy, situované mimo stávající ko-
munikace, je navrženo pět krátkých úseků nových místních komunikací. Železniční do-
prava územím obce neprochází, pro rozvoj cyklistické dopravy je v územním plánu navr-
ženo pět nových cyklotras.   

(24a)  Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 
zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského 
zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedo-
šlo. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci ne-
gativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro no-
vou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 
zemědělských areálů.  

Území obce Oskava nepatří k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší, k překročení li-
mitních hodnot pro ochranu lidského zdraví zde nedochází. Zastavitelné plochy, určené 
pro novou obytnou výstavbu, jsou vymezeny v dostatečné vzdálenosti od stávajících 
i navržených výrobních areálů. 

(25)  Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cí-
lem jim předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní 
ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povod-
němi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky 
pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých 
opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem 
na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě 
dopadů změny klimatu. V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využí-
vání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha. 
Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami.  

Pro ochranu před povodněmi je v územním plánu vymezena plocha pro vybudování su-
chého poldru v Mostkově, sesuvná území (svahové nestability) nejsou na území obce 
evidována. Plochy pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi 
a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní nejsou v územním plánu 
vymezeny, v podstatě souvislá zástavba podél toku Oskavy územní možnosti pro vyme-
zení takových ploch neposkytuje. Přirozená retence srážkových vod v zástavbě je zajiš-
těna stanovením nízkého koeficientu zastavění pozemků, který zachovává rozvolněný 
charakter zástavby a umožňuje vsak dešťových vod přímo na pozemku. Pro hospodaře-
ní se srážkovými vodami jsou v územním plánu definovány zásady, stanovující, že sráž-
kové vody je nutno v maximální míře zadržet v území, omezení odtoku srážkových vod 
zajistit jejich akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, vý-



151 
 

parem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný 
nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způ-
sobů.    

(26)  Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat 
a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika 
vzniku povodňových škod.  

V řešeném území je stanoveno záplavové území Oskavy, včetně vymezení aktivní zóny; 
do stanoveného záplavového území zasahují, převážně jen okrajově, některé vymezené 
zastavitelné plochy; v převážné většině jde o plochy veřejných prostranství – veřejné ze-
leně.   

(27)  Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmí-
nek pro rozvoj digitální technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalit-
nění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry 
v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly 
i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se speci-
fickými geografickými podmínkami.  

 Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní 
i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, 
efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně 
jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými před-
poklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.  

V územním plánu je rozvoj veřejné infrastruktury řešen koordinovaně, s ohledem na její 
účelné využívání. Dopravní dostupnost obce je vyhovující (viz bod 23). 

 (28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém 
horizontu a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh 
a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit 
ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 

V územním plánu je stanoven další rozvoj území obce v souladu s požadavky na dlou-
hodobě udržitelný rozvoj území a s přihlédnutím k požadavkům soukromého i veřejného 
sektoru.  

(29)  Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní pod-
mínky pro upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem 
na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné 
dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch byd-
lení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších 
ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účin-
ného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobi-
lity a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a uží-
vání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde 
je to vhodné. 

Tento bod se území obce v zásadě netýká, hromadnou dopravu zde v současné době za-
jišťuje pouze doprava autobusová, návaznost na železniční dopravu je v okolních obcích 
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Hrabišín a Libina. Stávající síť pěších turistických tras je na území obce dostatečně hus-
tá, s vyznačením dalších tras se proto neuvažuje. Pro rozvoj cyklistické dopravy je navr-
ženo pět nových cyklotras.  

(30)  Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti                          
i v budoucnosti. 

V územním plánu je navrženo rozšíření stávajícího vodovodu a stávající kanalizace 
pro vymezené zastavitelné plochy v Oskavě a Mostkově, v Mostkově je také vymezena 
plocha pro vybudování vlastní obecní ČOV. S výstavbou vodovodu a kanalizace v Bedři-
chově, Třemešku a Václavově se, zejména z ekonomických důvodů, neuvažuje.  

 (31)  Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace je-
jich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobová-
ní území energiemi. 

V územním plánu se s  výrobou energie z obnovitelných zdrojů ve větším měřítku 
na území obce Oskava nepočítá, výstavba malých vodních elektráren a instalace foto-
voltaických panelů na střechách budov je v některých plochách s rozdílným způsobem 
využití obecně přípustná.  
   

 Rozvojové oblasti a rozvojové osy      

     Území obce Oskava není součástí žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy. 
 

 Specifické oblasti      

     Území obce Oskava, jako součást území SO ORP Jeseník, spadá do specifické oblasti Jese-
níky – Králický Sněžník SOB 3. Požadavky a podmínky pro tuto specifickou oblast jsou stano-
veny v bodě: 
(71) SOB3 Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník 

Vymezení:  
Území obcí z ORP Bruntál, Jeseník, Králíky, Krnov (severozápadní část), Rýmařov a Šumperk.  

Důvody vymezení:  
a) Potřeba posílit zaostávající sociální a ekonomický rozvoj, který patří k nejslabším v ČR 

a napravit strukturální postižení ekonomiky s mnohými stagnujícími odvětvími hospodář-
ství.   

b) Potřeba rozvíjet a využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký potenciál přírod-
ně cenné a společensky atraktivní oblasti Jeseníků, které jsou chráněnou krajinnou oblas-
tí, pro rekreaci a lázeňství.  

c) Potřeba zlepšit nevyhovující dopravní dostupnost většiny území.  

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:  
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:  
a) rozvoj rekreace a lázeňství,  
b) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj ekologic-

kého zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu),  
c) zlepšení dopravní dostupnosti území, 
d) snížení povodňových rizik a sucha.  
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   Obec Oskava je významnou rekreační obcí – rekreace a cestovní ruch patří k hlavním funk-
cím obce. Pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu jsou vymezeny zastavitelné plochy pro no-
vou výstavbu rekreačních chat v blízkosti rybníka Oskava, plocha přestavby bývalého země-
dělského areálu ve Václavově na areál hromadné rekreace a zastavitelná plocha pro stavbu 
rozhledny nad Mostkovem; pro rozvoj cykloturistiky je navrženo pět nových cyklotras. 

     Pro rozvoj ekologického zemědělství jsou vymezeny dvě zastavitelné plochy pro výstavbu 
nových zemědělských areálů a zemědělských staveb, v Třemešku je vymezena zastavitelná 
plocha pro rozšíření areálu společnosti MARWOOD s.r.o., zabývající se lesním hospodářstvím 
a zpracováním dřeva. 

     Dopravní dostupnost území je vyhovující a nevyžaduje žádné úpravy na silniční síti. 

     Pro snížení povodňových rizik je nad Mostkovem vymezena plocha pro vybudování suché-
ho poldru. 

Úkoly pro územní plánování:  

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí: 

a)  identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvářet zde územní 
podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občan-
ského vybavení – tento úkol se řešeného území v zásadě netýká, obec Oskava leží mimo 
hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje; přesto jsou zde vymezeny plochy pro rozvoj 
technické infrastruktury a bydlení  

b)  vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních do-
pravních tahů, zejména na Kladsko – dopravní dostupnost obce Oskava je vyhovující 
a nevyžaduje žádné rozsáhlejší úpravy silniční sítě; přeshraniční dopravní tahy územím 
obce neprocházejí  

c)  vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení sys-
tému se sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras – územím ob-
ce prochází osm pěších turistických tras a dvě cyklotrasy; s vyznačením nových pěších tras 
se na území obce neuvažuje; pro rozvoj cyklistické dopravy je navrženo pět nových cyklot-
ras 

d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího 
průmyslu a ekologického zemědělství – pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu jsou vy-
mezeny zastavitelné plochy pro novou výstavbu rekreačních chat v blízkosti rybníka Oska-
va, plocha přestavby bývalého zemědělského areálu ve Václavově na areál hromadné re-
kreace a zastavitelná plocha pro stavbu rozhledny nad Mostkovem; pro rozvoj ekologic-
kého zemědělství jsou vymezeny dvě zastavitelné plochy pro výstavbu nových zeměděl-
ských areálů a zemědělských staveb, v Třemešku je vymezena zastavitelná plocha pro 
rozšíření areálu společnosti MARWOOD s.r.o., zabývající se lesním hospodářstvím 
a zpracováním dřeva 

e)  vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, 
zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství – území obce má 
podhorský až horský charakter a v zemědělské výrobě je využíváno především pro pastev-
ní chov dobytka; většinu zemědělských pozemků tvoří trvalé travní porosty, výměra orné 
půdy je velmi malá, přestože v katastru nemovitostí je téměř 400 ha vedeno jako orná 
půda, ve skutečnosti byla značná část orné půdy zatravněna 
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f)  řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu – napojení obce Oskava 
směrem na Ostravu je vyhovující; obcí prochází silnice III/37010, která se těsně za hranicí 
obce napojuje na silnici II/370 a ta se v Rýmařově napojuje na silnici I/11, která zajišťuje 
spojení Jeseníků s Ostravou 

g) vytvářet územní podmínky pro umístění staveb, technických a přírodě blízkých opatření 
ke snížení povodňových rizik, včetně opatření na horní Opavě s údolní nádrží Nové Heř-
minovy – v územním plánu je vymezena plocha pro umístění přírodě blízkého opatření pro 
snížení povodňových rizik – plocha pro výstavbu suchého poldru nad Mostkovem;  opatře-
ní na horní Opavě se území obce Oskava netýkají. 

 

 Koridory a plochy dopravní infrastruktury      

     Na území obce Oskava nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné plochy ani koridory dopravní in-
frastruktury. 
 

 Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů      

     Na území obce Oskava nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné plochy ani koridory technické 
infrastruktury. 

 

 Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pro územní plánování      

Pro území obce Oskava žádné další úkoly nejsou stanoveny. 
 

     Územní plán Oskava je v souladu se strategií a základními podmínkami pro naplňování 
úkolů územního plánování i s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udr-
žitelného rozvoje území, stanovenými Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění 
Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5. 
 

I.1.2. Vyhodnocení souladu Územního plánu Oskava se Zásadami územního rozvoje                     
Olomouckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3 a 4   

V současné době jsou platné Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastu-
pitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatře-
ní obecné povahy pod čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 
28. 3. 2008, ve znění Aktualizace č. 1, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením 
č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 
28400/2011, které nabylo účinnosti dne 14. 7. 2011, Aktualizace č. 2b, vydané Zastupitel-
stvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 opatřením obecné 
povahy pod čj. KUOK 41993/2017, Aktualizace č. 3, vydané Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje usnesením č. UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019 formou opatření obecné povahy 
pod čj. KUOK 24792/2019, Aktualizace č. 2a, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje 
usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 formou opatření obecné povahy 
pod čj. KUOK 104377/2019 (dále jen ZÚR OK) a Aktualizace č. 4, vydané Zastupitelstvem 
Olomouckého kraje usnesením č. UZ/7/81/2021 ze dne 13. 12. 2021 formou opatření obec-
né povahy pod čj. KUOK 123647/20021, které nabylo účinnosti dne 27. 1. 2022. 

V ZÚR OK jsou stanoveny priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného roz-
voje území, je zpřesněno vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, vymezených v poli-
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tice územního rozvoje, jsou vymezeny oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, 
které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní 
rozvojové osy), je zpřesněno vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního 
rozvoje, jsou vymezeny další specifické oblasti nadmístního významu, je zpřesněno vymezení 
ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje, jsou vymezeny plochy a koridory 
nadmístního významu včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému 
ekologické stability a územních rezerv, jsou upřesněny územní podmínky koncepce ochrany 
a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje, jsou stanoveny cílové kva-
lity krajin včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení, jsou vymezeny 
veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obra-
ny a bezpečnosti státu a vymezena asanační území nadmístního významu, pro které lze prá-
va k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou stanoveny požadavky na koordinaci územně plá-
novací činnosti obcí, jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých se ukládá prověření změn 
jejich využití územní studií a jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání 
regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.  

V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění je potvrzeno zařazení 
obce Oskava do specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník SOB 3. Současně je navrženo 
zpřesnění úkolů pro územní plánování – řešeného území se dotýkají obecné úkoly, zejména 
požadavky na vymezování dostatečných ploch pro bydlení, v oblasti technické infrastruktury, 
rekreace a dopravy; viz kap. A3 ZÚR OK, znění bodu 13: 

13. Hospodářský rozvoj a sociální soudržnost podporovat zejména ve vymezených oblastech 
se specifickými problémy uvedených v odst. 9 a 11. Vytvářet zde podmínky pro:  

13.1. přiměřenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení – plochy pro rozvoj bydlení – 
zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské jsou v územním plánu vymezeny 
s kapacitou, odpovídající odborné demografické prognóze vývoje počtu obyvatel 
a potřeby bytů do r. 2035, tj. s kapacitou cca 55 rodinných domů   

13.2. zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury – pro zajištění dopravní 
obsluhy vymezených zastavitelných ploch jsou navrženy nové místní a účelové ko-
munikace; pro zlepšení technické infrastruktury je navrženo rozšíření vodovodu, ka-
nalizace a STL plynovodu pro vymezené zastavitelné plochy v Oskavě a Mostkově 
a je vymezena plocha pro výstavbu obecní čistírny odpadních vod; zařízení občan-
ského vybavení jsou stabilizovaná, pro rozvoj zařízení občanského vybavení je vyme-
zena jedna zastavitelná plocha v Třemešku  

13.3. územní předpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ru-
chu, ekologického zemědělství a tradičních řemesel vymezením vhodných rozvojo-
vých území a pravidel pro umísťování těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci 
s ochranou přírody a krajiny – stávající výrobní areály jsou v převážné většině stabi-
lizované, pro rozvoj zemědělské výroby (ekologického zemědělství) jsou vymezeny 
dvě zastavitelné plochy ve Vésce, pro rozvoj lesního hospodářství a dřevozpracující-
ho průmyslu je vymezena plocha pro rozšíření stávajícího výrobního areálu v Tře-
mešku; pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu jsou vymezeny zastavitelné plochy 
pro novou výstavbu rekreačních chat v blízkosti rybníka Oskava, plocha přestavby 
bývalého zemědělského areálu ve Václavově na areál hromadné rekreace a zastavi-
telná plocha pro stavbu rozhledny nad Mostkovem; kromě ploch vymezených kon-
krétně pro rozvoj rekreace, jsou stavby pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu pří-
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pustné i v plochách smíšených obytných – venkovských, které tvoří převážnou větši-
nu stabilizovaných i zastavitelných ploch; pro jednotlivé plochy s rozdílným způso-
bem využití je stanoveno přípustné i nepřípustné využití tak, aby byla zajištěna 
ochrana obytného prostředí i krajiny 

13.4. optimální využívání zejména stávajících areálů a zastavěných ploch, tj. upřednost-
ňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj zá-
stavby v krajině – stávající výrobní areály a zastavěné plochy jsou z převážné části 
funkční a jsou vymezeny jako stabilizované plochy nebo areály; k přestavbě je navr-
žen areál bývalé strojírny v Bedřichově a bývalý zemědělský areál ve Václavově. 

      
     V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje jsou v území s vysokým potenciálem 
rekreačního využití vymezeny rekreační krajinné celky (RKC), jako území vhodná pro pobyto-
vou rekreaci, v nichž je preferován rozvoj infrastruktury cestovního ruchu před výrobou 
a ochrana krajinných a přírodních hodnot. Na území RKC se významně koncentrují rekreační 
aktivity nejrůznějších forem a z hlediska ubytovacích kapacit převážně kapacity hromadné 
rekreace (bod 73.). Území obce Oskava je dle bodu 73.3.6. součástí rekreačního krajinného 
celku RKC Sovinecko, který je charakterizován jako území s nižší koncentrací ubytovacích 
kapacit a méně rozvinutou infrastrukturou cestovního ruchu; pro RKC Sovinecko Zásady 
územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění nestanovují žádné specifické poža-
davky. 
     
      V Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje nejsou na území obce Oskava vymeze-
ny žádné plochy ani koridory veřejné infrastruktury nadmístního významu, pouze nadregio-
nální a regionální prvky územního systému ekologické stability: 
- nadregionální biokoridor K91 
- regionální biocentrum RBC 434 Rabštejn 
- regionální biocentrum RBC 491 Stančín 
- regionální biocentrum RBC 1986 Pod Švancarkou (jen zcela okrajově) 
- regionální biokoridor RK894 
- regionální biokoridor RK897 
- regionální biokoridor OK60. 

     Nadregionální a regionální části ÚSES jsou v územním plánu vymezeny v souladu se Zása-
dami územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění. 

 
     Dle bodu 80. Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění spadá území 
obce Oskava do tří krajinných celků: 

- Převážná část území obce je součástí krajinného celku N. Skupina Jesenicko-Oderských 
vrchů. Jde o území tvořené zvednutými vrchovinami, které na jihozápadě a jihovýchodě  
spadá vysokými, pohledově zvlášť exponovanými svahy do nížin Hané a Moravské brány. 
Na severovýchodě spadá pozvolna do Opavského údolí, na severozápadě je ohraničena 
převýšenými svahy Hrubého Jeseníku. Krajinný celek tvoří pozdně středověká, převážně 
lesozemědělská krajina – málo úrodná krajina, osazovaná v enklávách až od pozdního 
středověku. Větší část krajinného celku  se středisky Rýmařov, Moravský Beroun a Libavá 
leží na Moravě a i historicky jasně spádovala k Olomouci, menší část (dnes spadající 
do Moravskoslezského kraje) patřila do Opavského a později i Krnovského knížectví. Osíd-
lení bylo v 19. století prakticky zcela německé. V tomto krajinném celku je nutno udržovat 
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lesopolní krajinu s mozaikovou strukturou ploch, osídlení rozvíjet především v mělkých 
údolích či jejich zakončeních, typické akcenty zaříznutých údolí chránit před rozšiřováním 
sídel a vyhýbat se jim s kapacitní dopravní infrastrukturou.  

- Severní, zcela okrajová část území obce je součástí krajinného celku D. Šumperské údolí. 
Krajinný celek je ohraničen na severní straně čelními svahy Hrubého Jeseníku, na severo-
západě a jihovýchodě hřebeny Hanušovické vrchoviny, na jihozápadě je otevřen do Mo-
helnické brázdy. Krajinný celek je tvořen pozdně středověkou lesopolní krajinou stoupající 
od časněji osídleného údolí Desné; mimo starší osídlení Šumperka až pozdně středověké 
osídlení málo úrodného jesenického podhůří. V 19. století výrazně převažovala německá 
populace. V tomto krajinném celku je nutno podporovat rozvoj zástavby v úpatních polo-
hách dna údolí a mírnějších úbočí a podporovat živočišnou výrobu. Poznámka: Do krajin-
ného celku D. Šumperské údolí spadá jen okrajová část území obce Oskava, zcela zalesně-
ná a bez osídlení; výše uvedené charakteristiky a zásady se jej tedy netýkají.  

- Severozápadní okraj území obce je součástí krajinného celku M. Skupina Jesenického 
masivu, která je tvořena masivy Hrubého Jeseníku, Rychlebských hor a Králického Sněžní-
ku. Je tvořen novověkou sídelní krajinou s až velehorským reliéfem, která tvoří přirozenou 
hranici mezi Moravou a Slezskem; až do novověku šlo o prakticky neosídlené, neúrodné 
území. Marginální rozvoj sídel od 16. století se výrazně změnil ve 20. století, kdy převážilo 
využití pro turistiku a cestovní ruch. Osídlení bylo v 19. století prakticky zcela německé. 
V tomto krajinném celku je nutno udržovat přírodní charakter, s marginálním podílem 
zemědělství (pastevectví) a s rozvojem rekreačních funkcí, směřovaných ovšem do úpat-
ních a úbočních poloh, mimo hřebeny hor; problém rekreačních středisek a jejich zařízení 
řešit koordinovaně tak, aby počet center byl co nejmenší a zbytek území byl využíván 
pro měkké formy rekreace; větší rozvoj trvalého osídlení není žádoucí. 

Koncepce rozvoje obce stanovená územním plánem vychází z uvedených zásad, zachovává 
přírodní charakter převážné části řešeného území, respektuje zachovanou sídelní strukturu 
a ekologické, lesnické, vodohospodářské a zemědělské funkce krajiny. 

 
Územní plán Oskava je v souladu s prioritami územního plánování kraje pro zajištění udrži-

telného rozvoje území i s ostatními podmínkami a ustanoveními Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje v platném znění. 

 

I.2.   Vyhodnocení souladu Územního plánu Oskava s cíli a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území 
a požadavky na ochranu nezastavěného území 

Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) takto: 

§ 18 Cíle územního plánování 
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje 
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

V územním plánu Oskava jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení životního prostředí zejména 
návrhem rozšíření kanalizace pro vymezené zastavitelné plochy v Oskavě a Mostkově a ná-
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vrhem výstavby vlastní obecní čistírny odpadních vod, podmínky pro hospodářský rozvoj sta-
bilizací stávajících výrobních areálů, vymezením zastavitelných ploch pro rozvoj zemědělské 
a průmyslové výroby a vymezením ploch pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu a podmínky 
pro zlepšení soudržnosti společenství obyvatel území obce vymezením zastavitelných ploch 
pro novou obytnou výstavbu, pro rozvoj občanského vybavení veřejné infrastruktury 
a vymezením ploch pro založení veřejně přístupné zeleně.  

Realizací záměrů obsažených v územním plánu Oskava nedojde ke střetům se zájmy ochrany 
přírody, ani k ohrožení atraktivity bydlení, a to ani pro současné generace ani pro generace 
budoucí. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský 
a hospodářský potenciál území. 

Územní plán Oskava vymezuje nové rozvojové plochy převážně jako plochy smíšené obytné – 
venkovské, určené jak pro obytnou výstavbu, tak pro výstavbu rekreačních staveb (tzv. druhé 
bydlení) a staveb a zařízení občanského vybavení, dále vymezuje plochy pro nová veřejná 
prostranství, plochy pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu a plochy pro dopravní a technic-
kou infrastrukturu. Stanovená koncepce rozvoje obce řeší území obce komplexně a zohledňu-
je jak zájmy veřejné, tak zájmy soukromé.  

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné 
i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území 
a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních předpisů. 

Ochrana veřejných zájmů v řešeném území, vyplývajících ze stavebního zákona a ze zvláštních 
předpisů, je definována v zadání územního plánu a je v územním plánu respektována 
(viz kap. I.4. Vyhodnocení souladu Územního plánu Oskava s požadavky zvláštních právních 
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem 
řešení rozporů).  

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodno-
ty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání 
krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S  ohle-
dem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují 
s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Územní plán Oskava důsledně chrání přírodní, civilizační i kulturní hodnoty území. Přírodní 
hodnoty, představované především Chráněnou krajinnou oblastí Jeseníky, přírodní rezervací 
Rabštejn, evropsky významnou lokalitou Rabštejn a hodnotami přírodního parku Sovinecko, 
lesními porosty a krajinnou zelení, zejména břehovými porosty vodních toků a zelení historic-
kých krajinných struktur – kamenic, jsou chráněny především přísným omezením možnosti 
realizace staveb mimo zastavěné území a zastavitelné plochy. Civilizační a kulturní hodnoty 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, představované nemovi-
tou kulturní památkou – zříceninou hradu Rabštejn a památkami místního významu, jsou 
respektovány, struktura původní zástavby je zachována. Realizací záměrů, navržených 
v územním plánu, nedojde k zásahům do přírodních, civilizačních ani kulturních hodnot úze-
mí, do urbanistické struktury území, struktury osídlení ani kulturní krajiny.  
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Ochrana nezastavěného území a nezastavitelných pozemků je zajištěna stanovením přípust-
ného a nepřípustného využití nezastavěných a nezastavitelných ploch, kdy na těchto plochách 
se s výjimkou omezeného rozsahu staveb nepřipouští žádná nová výstavba. Zastavitelné plo-
chy jsou vymezeny převážně jako plochy smíšené obytné – venkovské, určené prioritně 
pro obytnou výstavbu, ale s předpokladem i výstavby rekreační; rozsah vymezených zastavi-
telných ploch vychází z demografické prognózy vývoje počtu obyvatel k r. 2035.  

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná 
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu 
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové ko-
munikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 
jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití 
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, eko-
logická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvede-
ných staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 
bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, 
pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. 

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území jsou stano-
veny v souladu s uvedenými zásadami. Obecně se pro všechny plochy nezastavěného území 
jako přípustné využití stanovují stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny 
a stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 
a pro odstraňování jejich důsledků, dále pak stavby dopravní a technické infrastruktury 
(v některých plochách s určitým omezením) a turistické trasy, cyklistické stezky a trasy a ly-
žařské běžecké trasy. 

       Jako nepřípustné využití se stanovuje: 

- pro plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru RN se jako nepřípustné využití 
stanovují stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví, a to z důvodu veřej-
ného zájmu na ochranu zdraví a bezpečnosti obyvatel – jde o plochy lyžařské sjezdovky 
a plochy rekreační louky, neslučitelné s využitím pro zemědělskou výrobu a lesní hospodář-
ství 

- pro plochy vodní a vodohospodářské W se jako nepřípustné využití stanovují stavby, zaří-
zení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví a stavby přístřešků pro turisty, stavby eko-
logických a informačních center a hygienických zařízení, a to z důvodu veřejného zájmu 
na ochranu přírody a krajiny (pozemky vodních nádrží a toků zpravidla zahrnují i cenné 
břehové porosty) 

- pro plochy zemědělské NZ se jako nepřípustné využití stanovují stavby ekologických 
a informačních center a hygienických zařízení, a to z důvodu veřejného zájmu na ochranu 
přírodních hodnot území, ochranu zemědělské půdy, ochranu přírody a krajiny a ochranu 
krajinného rázu 

- pro plochy lesní NL se jako nepřípustné využití stanovují stavby, zařízení a jiná opatření 
pro zemědělství a stavby ekologických a informačních center a hygienických zařízení, a to 
z důvodu veřejného zájmu na ochranu přírodních hodnot území a ochranu lesa jako ná-
rodního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, ochranu přírody 
a krajiny a ochranu krajinného rázu 
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- pro plochy přírodní NP se jako nepřípustné využití stanovují stavby, zařízení a jiná opatření 
pro zemědělství a lesnictví, stavby přístřešků pro turisty, ekologických a informačních cen-
ter a hygienických zařízení, a to ve veřejném zájmu, kterým je ochrana přírodních hodnot 
území, ochrana přírodní rezervace Rabštejn a vytváření a ochrana systémů ekologické sta-
bility, které je veřejným zájmem; z hlediska ochrany přírody a krajiny jde o nejcennější čás-
ti území obce  

- pro plochy smíšené nezastavěného území NS se jako nepřípustné využití stanoví stavby, 
zařízení a jiná opatření pro zemědělství a lesnictví a stavby ekologických a informačních 
center a hygienických zařízení, a to z důvodu veřejného zájmu na ochranu přírody a krajiny 
a krajinného rázu; jde o ekologicky cenné plochy krajinné zeleně.   

 
§ 19 Úkoly územního plánování 

(1) Úkolem územního plánování je zejména 

a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. 
Tato zjištění a posouzení byla nedílnou součástí zpracování Územního plánu Oskava – viz 
předchozí text. 

b) Stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 
a podmínky území. 
Stanovená urbanistická koncepce navazuje na dosavadní stavební vývoj obce, rozvojové 
plochy vymezuje v souladu s charakterem stávající zástavby především jako plochy smíše-
né obytné – venkovské, určené jak pro obytnou výstavbu, tak pro rozvoj rekreace a ces-
tovního ruchu. Součástí územního plánu je návrh rozvoje dopravní a technické infrastruk-
tury a vymezení územního systému ekologické stability.   

c) Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geolo-
gickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. 
Budoucí rozvoj obce je zaměřen na rozvoj obytné, rekreační a výrobní funkce a na udržení 
a zlepšení příznivého životního a obytného prostředí. Největší rozsah vymezených rozvojo-
vých ploch představují plochy smíšené obytné – venkovské, určené prioritně pro novou 
obytnou a rekreační výstavbu, včetně zařízení občanského vybavení, dále pak plochy 
pro vznik nových veřejných prostranství – veřejné zeleně, plochy určené pro rozvoj rekrea-
ce a cestovního ruchu, v omezeném rozsahu pak plochy pro rozvoj dopravní a technické in-
frastruktury. Tyto vymezené rozvojové plochy nevyvolávají rizika z hlediska ochrany veřej-
ného zdraví ani životního prostředí, pro zlepšení životního prostředí je navrženo rozšíření 
kanalizace pro vymezené zastavitelné plochy v Oskavě a Mostkově a výstavba vlastní 
obecní čistírny odpadních vod. Z geologické stavby území nevyplývají z hlediska koncepce 
rozvoje obce žádná ohrožení, sesuvná území (svahové nestability) se na území obce nevy-
skytují. Pro hospodárné využití veřejné infrastruktury jsou vytvořeny podmínky vymezením 
zastavitelných ploch situovaných v přímé návaznosti na zastavěné území, které lze ve vět-
šině případů bez větších problémů napojit na stávající sítě technické infrastruktury. 

d) Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb 
a veřejných prostranství. 
Pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany krajinného rázu, omezující intenzitu využití pozemků, maximální 
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výškovou hladinu zástavby a požadující respektování charakteru původní rozvolněné zá-
stavby vesnického typu; při nové výstavbě a přestavbách stávajících staveb v plochách 
smíšených obytných – venkovských v severní části řešeného území, tj. přibližně na území 
CHKO Jeseníky, je požadováno respektování charakteru původní zástavby při využití tra-
dičních architektonických forem, prvků a materiálů jesenického domu. 

e) Stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění 
a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost 
navazujícího území. 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu jsou pro jednotlivé plochy 
s rozdílným způsobem využití stanoveny tak, aby byl zachován stávající charakter zástavby 
i využitelnost navazujícího území. 

f) Stanovovat pořadí změn v území (etapizaci). 
Pořadí změn v území není stanoveno, výstavba na jednotlivých zastavitelných plochách 
bude probíhat individuálně dle zájmu investorů. 

g) Vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 
a pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem. 
Sesuvná území se na území obce nenacházejí, stanovené záplavové území Oskavy je re-
spektováno; zastavitelné plochy v záplavovém území jsou vymezeny v minimálním rozsa-
hu, převážně pro veřejná prostranství – veřejnou zeleň, kde nehrozí větší škody na majet-
ku. Pro ochranu před povodněmi je v územním plánu vymezena plocha pro vybudování su-
chého poldru nad Mostkovem. 

h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn. 
Stávající výrobní areály na území obce jsou převážně stabilizované a bez dalších územních 
nároků; pro rozvoj zemědělské výroby jsou vymezeny dvě zastavitelné plochy ve Vésce, 
v Třemešku je vymezena zastavitelná plocha pro rozšíření areálu společnosti MARWOOD 
s.r.o., zabývající se lesním hospodářstvím a zpracováním dřeva. 

i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení 
a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu. 
V územním plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy především jako plochy smíšené obyt-
né – venkovské, určené prioritně pro novou obytnou výstavbu, a to v dostatečném rozsahu 
dle demografické prognózy vývoje počtu obyvatel. Tyto plochy zároveň umožňují i výstav-
bu rekreační – stavby pro rodinnou rekreaci, stavby ubytovacích zařízení a stavby zařízení 
občanského vybavení, případně i stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu. Kromě toho je 
vymezen i dostatečný rozsah ploch, přímo určených pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu 
– plochy pro stavby rodinné rekreace v Mostkově, plocha pro přestavbu bývalého země-
dělského areálu na areál hromadné rekreace ve Václavově a plocha pro výstavbu rozhled-
ny nad Mostkovem. 

j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 
z veřejných rozpočtů na změny v území. 
Převážná většina zastavitelných ploch je vymezena v návaznosti na zastavěné území, tedy 
v ekonomicky přijatelné vzdálenosti od stávajících sítí dopravní a technické infrastruktury.  

k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany. 
Požadavky z hlediska civilní ochrany nebyly k územnímu plánu vzneseny. 
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l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. 
V obci se plochy pro asanační, rekonstrukční ani rekultivační zásahy v podstatě nevyskytu-
jí, plochy přestavby jsou vymezeny pro nové využití areálu bývalé strojírny v Bedřichově 
a bývalého zemědělského areálu ve Václavově. 

m) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativ-
ními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní 
předpis nestanoví jinak. 
Záměry navržené v Územním plánu Oskava nebudou mít negativní vlivy na území, kom-
penzační opatření se proto nestanovují. 

n) Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů. 
V územním plánu nejsou vymezeny žádné plochy pro využívání přírodních zdrojů. 

o) Uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování 
a ekologie a památkové péče. 
Při zpracování Územního plánu Oskava byly využity veškeré dostupné podklady, vztahující 
se k řešenému území a k dané problematice.  

    
(2)   Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, územní-
ho rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj 
území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí, 
ve kterém se určí, popíšou a posoudí možné významné vlivy na životní prostředí vyplývající 
z politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo 
územního plánu a rozumná náhradní řešení s přihlédnutím k cílům posuzovaných dokumen-
tů. Náležitosti tohoto posouzení jsou stanoveny v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení 
vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

Územní plán Oskava vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, tj. pro vyvážený vztah 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území obce.    

Posouzení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně posouzení vlivů na životní 
prostředí a na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 
nebylo požadováno. 

 

I.3.  Vyhodnocení souladu Územního plánu Oskava s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů 

     Územní plán Oskava je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způ-
sobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.  

     Územní plán Oskava stanoví v souladu s ust. § 43 odst. 1 stavebního zákona základní kon-
cepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, 
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, zastavitelné 
plochy, plochy změn v krajině a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo 
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opětovnému využití (plochy přestavby), plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby 
a pro veřejně prospěšná opatření. 

     Územní plán dle § 43 odst. 3 stavebního zákona v souvislostech a podrobnostech  území 
zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s nadřazenou územně plánova-
cí dokumentací a s politikou územního rozvoje (viz kap. I.1. Vyhodnocení souladu Územního 
plánu Oskava s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou kra-
jem), vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů je obsahem kap. B. 
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území. 

     Dle  ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona je územní plán pořízen pro celé území obce Oska-
va, které tvoří  k.ú. Bedřichov u Oskavy, Mostkov, Nemrlov, Oskava, Třemešek a Václavov 
u Oskavy.  

     V souladu s ust. § 44 písm. a) stavebního zákona rozhodlo o pořízení územního plánu 
z vlastního podnětu Zastupitelstvo obce Oskava. 

     Pořizovatelem územního plánu je Městský úřad Šumperk, který jeho pořízení zajistil úřed-
níkem splňujícím kvalifikační předpoklady pro územně plánovací činnost v souladu 
s ustanovením § 24 a § 189 odst. 3 stavebního zákona. Územní plán byl zpracován zodpo-
vědným projektantem Ing. arch. Helenou Salvetovou – autorizovaným architektem ČKA 864, 
tj. byl zpracován osobou oprávněnou k vybrané činnosti ve výstavbě v souladu s ustanove-
ním § 158 odst. 1a § 159 stavebního zákona. 

     Obsah územního plánu odpovídá příloze č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytic-
kých podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

 

I.4.  Vyhodnocení souladu Územního plánu Oskava s požadavky zvláštních právních                        
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů 

 Vyhodnocení souladu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů      

     Územní plán Oskava je zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 
takto: 

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou respektovány; na území obce Oskava se nenachá-
zí národní kulturní památka ani památková zóna, kulturní památka, uvedená v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR (zřícenina hradu Rabštejn), je respektována  

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – veřejné 
zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou respektovány 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou respekto-
vány, zábor lesních pozemků je minimální – pouze 0,04 ha 

- zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplý-
vající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány 
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- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu 
respektovány 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektová-
ny 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – veřej-
né zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány    

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektová-
ny, zábor zemědělských pozemků pro vymezené zastavitelné plochy a plochy změn v kra-
jině je malý, činí 21,83 ha 

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, 
jsou respektovány 

- zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpeč-
nými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, nejsou územním plánem dotčeny 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou 
respektovány 

- zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů (ve-
terinární zákon), ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto záko-
na, nejsou územním plánem dotčeny 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, 
vyplývající z tohoto zákona, jsou respektovány 

- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou 
v územním plánu respektovány  

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů – veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu 
respektovány 

- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů – veřejné zá-
jmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány 

- zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
– veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jsou v územním plánu respektovány. 

 

     Územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů definovaných 
ve stavebním zákoně.  
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 Vyhodnocení souladu Územního plánu Oskava se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 
 
Stanoviska dotčených orgánů, uplatněná ke společnému jednání 

 

Pořa-
dové 
číslo 

Orgán (organizace) včetně adresy Datum a č.j.        
stanoviska 

Znění stanoviska Způsob řešení 

1. Ministerstvo ŽP ČR, odbor výkonu st. 
správy VIII 
Krapkova 3, 779 00 Olomouc  

 - v termínu se nevyjádřil; 
 

 

2. Ministerstvo ŽP ČR, odbor péče                         
o krajinu 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

 - v termínu se nevyjádřil;  

3. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

8.9.2020 
MIPO 
556230/2020 

Stanovisko k návrhu Územního plánu Oskava                               
pro společné jednání 
ZÁVAZNÁ ČÁST 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu                               
a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a 
ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2, zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisu, v souladu s § 50 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řadu (stavební zákon), ve znění pozděj-
ších předpisu, vydáváme k výše uvedené územně             
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem Územního plánu Oskava souhlasíme                     
za podmínky doplnění podmínek využití zastavitelné 
plochy Z17 o povinnost postupu dle § 18 a 19                          
horního zákona při územním řízení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzhledem k tomu, že zastavitelná 
plocha Z17 bude z návrhu územní-
ho plánu vypuštěna, je tento poža-
davek bezpředmětný. 



167 
 

 
 

 ODŮVODNĚNÍ 
Upozorňujeme na to, že zastavitelná plocha bydlení 
Z17, vymezená územním plánem na jihovýchodním 
okraji sídla Třemešek, se nachází již na okraji chráně-
ného ložiskového území (CHLÚ) č. 23130000 Oskava a 
vztahuje se na ni tedy povinnost postupu dle § 18 a 19 
horního zákona při umísťování staveb nesouvisejících 
s dobýváním do CHLÚ při územním řízení („Rozhodnu-
tí o umístění staveb a zařízení v CHLÚ, které nesouvisí 
s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle 
zvláštních právních předpisu jen na základě závazného 
stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti,        
vydaného po projednání s obvodním báňským                      
úřadem.“). Proto požaduje zanést tuto povinnost                    
do podmínek využití plochy Z17. Výhradní ložisko 
polymetalických rud a stavebního kamene č. 3231200 
Oskava, chráněné výše uvedeným CHLÚ, ani ložisko 
nevyhrazených nerostů – stavebního kamene                               
č. 3222700 Oskava, vymezené východně od Oskavy, 
nejsou návrhem územního plánu dotčena.  

 
 

4. Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 

 - v termínu se nevyjádřil;  

5. Ministerstvo dopravy ČR, odbor 
strategie,  
Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 
1 

 - v termínu se nevyjádřil;  

6. Krajský úřad Olomouckého kraje 
odbor dopravy a silničního hospo-
dářství 
Jeremenkova 40a, 779 01 Olomouc 

3.9. 2020 
KUOK 
95819/2020 
 

- nemá připomínky  
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7. Krajský úřad Olomouckého kraje 
odbor ŽP a zemědělství 
Jeremenkova 40a, 779 01 Olomouc 

5. 11. 2020 
KÚOK 
107198/2020 
 

Ochrana přírody: 
- bez připomínek 

Posuzování vlivů na životní prostředí – Ve fázi návrhu 
zadání Územního plánu Oskava krajský úřad, oddělení 
integrované prevence, jako dotčený orgán ve smyslu 
stavebního zákona a v souladu s § 10i odst. 2 zákona        
o posuzování vlivů na životní prostředí, neuplatnil 
požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu                     
na životní prostředí – SEA (viz stanovisko č. j. KUOK 
93327/2018).  
K návrhu Územního plánu Oskava uvádíme, že 
v kapitole F. 3. Podmínky pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití jsou u PLOCH SMÍŠENÝCH 
OBYTNÝCH VENKOVSKÝCH (SV) v přípustném využití 
uvedeny mj. stavby malých vodních elektráren, stavby 
pro sběr druhotných surovin, stavby a zařízení                     
pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,                               
protipovodňová opatření, stavby vodních nádrží, 
stavby na vodních tocích, stavby suchých nádrží               
(poldrů), stavby náhonů, přeložky vodních toků. U 
PLOCH VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL (VL) 
jsou v přípustném využití uvedeny mj. stavby spor-
tovních zařízení, stavby a zařízení veřejných prostran-
ství včetně drobné architektury a mobiliáře. U PLOCH 
VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA (VZ) 
mj. stavby pro lehký průmysl, stavby pro ochranu 
obyvatelstva, stavby sportovních zařízení, stavby         
pro sběr a zpracování druhotných surovin, skládky 
posypového materiálu, stavby garáží, stavby a zařízení 
veřejných prostranství – např. zálivy a zastávky                  
hromadné dopravy, veřejná zeleň včetně mobiliáře. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Splněno. 
Podmínky pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití jsou 
upraveny dle vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích                         
na využívání území, ve znění                
pozdějších předpisů. 
Po konzultaci s KÚ Olomouckého 
kraje, odborem ŽP a zemědělství,  
jsou u ploch SV ponechány jako 
přípustné využití stavby malých 
vodních elektráren (jde o plošně 
velmi malé stavby, pro které není 
účelné vymezovat samostatné plo-
chy), stavby malých vodních nádrží 
s max. rozlohou 2000 m2 (v souladu 
s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozděj-
ších předpisů, ve kterém se uvádí, 
že plochy s rozdílným způsobem 
využití se v územním plánu  
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   U PLOCH ZEMĚDĚLSKÝCH (NZ) pak mj. stavby studní, 
vodních nádrží, stavby na vodních tocích, stavby                
suchých nádrží (poldrů), stavby náhonů, nezbytné 
přeložky vodních toků atd. 
Domníváme se, že požadované stanovení podmínek 
uvedených ploch s rozdílným způsobem využití                    
neodpovídá typu těchto ploch a není tak v souladu                 
s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, v platném znění. 
Přičemž jednotlivé plochy odpovídajícího určení návrh 
územního plánu samostatně vymezuje. Doporučuje-
me proto upravit tyto podmínky dle citované vyhlášky 
a zařadit je do příslušných ploch s rozdílným                              
způsobem využití dle jejich charakteristiky stanovené 
vyhláškou. 
Při ponechání podmínek v navrženém rozsahu nelze 
vyloučit, že územním plánem budou řešeny požadav-
ky, které by svým rozsahem a charakterem zakládaly 
rámec pro realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (bod 65 
- Vodní  nádrže a jiná zařízení určená k akumulaci 
vody nebo k dlouhodobé retenci vody, pokud objem 
akumulované vody dosahuje nebo přesahuje stano-
vený limit 100 tis. m3). Požadavky v územním plánu 
by mohly předpokládat kumulativní vliv jednotlivých 
funkčních využití území ve smyslu uvedeného zákona. 
Provádění koncepce by tak mohlo mít možnost                 
významných environmentálních vlivů dle kritérií                  
uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů                        
na životní prostředí.  
Územní plán Oskava by pak bylo nutno posoudit                      
z hlediska vlivů na životní prostředí (proces SEA). 

vymezují zpravidla o rozloze větší 
než 2000 m2) a protipovodňová 
opatření (pro zajištění protipovod-
ňové ochrany zástavby obce, která 
byla naposledy postižena ničivou 
povodní v r. 2020; povodeň byla 
způsobena rozvodněním řeky                  
Oskavy, která protéká zastavěným 
územím a opatření na ochranu 
před povodněmi bude proto nutné 
provést i v plochách stávající                  
zástavby).   
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 Ochrana zemědělského půdního fondu - Z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu nesouhlasíme      
s dalším projednáváním předložené dokumentace. 
Odůvodnění:  
V návrhu Územního plánu Oskava, v kapitole F. 3. 
"Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití" v bodě 2. jsou uvedeny další podmínky                 
pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití.  
Orgán ochrany ZPF požaduje zúžení přípustného                  
využití pro Plochy výroby a skladování - zemědělská 
výroba VZ a vypuštění následujících využití stavby: 
stavby pro lehký průmysl, stavby sportovních zařízení, 
stavby pro sběr a zpracování druhotných surovin, 
skládky posypového materiálu, stavby garáží, stavby 
pro skladování, stavby čerpacích stanic pohonných 
hmot (bez vazby na hlavní využití). V návrhu územní-
ho plánu již jsou samostatně vymezeny plochy pro 
tento způsob využití. Plochy výroby a skladování – 
zemědělská výroba VZ by měly prioritně přispívat                    
k rozvoji zemědělské výroby. Dále u staveb pro               
komerční výrobu energie z obnovitelných zdrojů blíže 
specifikovat umístění těchto zařízení např. stavby 
fotovoltaických elektráren mimo fasády a střechy 
budov. U Ploch zemědělských NZ, které se vymezují za 
účelem zajištění podmínek pro převažující zemědělské 
využití, vypustit z přípustného využití možnost terén-
ních úprav..., staveb malých vodních elektráren,              
vodních nádrží, stavby na vodních tocích, stavby              
náhonů. Při stanovení podmínek pro využití ploch 
postupovat v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,               
o obecných požadavcích na využívání území,                   
v platném znění. 

Splněno. 
Přípustné využití ploch výroby                         
a skladování – zemědělská výroba 
VZ je upraveno podle požadavku.   
Přípustné využití ploch zeměděl-
ských NZ je upraveno podle poža-
davku, s výjimkou vodních nádrží, 
kdy jsou ponechány jako přípustné 
stavby malých vodních nádrží 
s max. rozlohou 2000 m2 (v souladu 
s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích                    
na využívání území, ve znění                   
pozdějších předpisů, ve kterém se 
uvádí, že plochy s rozdílným                    
způsobem využití se v územním 
plánu vymezují zpravidla o rozloze 
větší než 2000 m2, tzn., že pro malé 
vodní nádrže není účelné                          
vymezovat samostatné plochy). 
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 Kapitolu H "Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond                          
a na pozemky určené k plnění funkcí lesa" textové 
části odůvodnění územního plánu Oskava doplnit                   
o údaje dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,                                
v platném znění, vztahující se k narušení organizace 
zemědělského půdního fondu, hydrologickým                           
a odtokovým poměrům v území a síti zemědělských 
účelových komunikací. 
Lesní hospodářství - Krajský úřad, jako orgán státní 
správy lesů, uplatňuje stanovisko k územně plánovací 
dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje      
rekreační a sportovní stavby na pozemky určené                    
k plnění funkcí lesa, není-li příslušné ministerstvo. 
Souhlasíme s dalším projednáváním předložené                    
dokumentace. 
Odůvodnění:  
Navržená dokumentace neumisťuje rekreační                           
a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, a proto veřejné zájmy na úseku ochrany                        
pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž                    
ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou 
předmětným záměrem dotčeny. 
Ochrana ovzduší - Krajský úřad jako příslušný orgán 
ochrany ovzduší vydává stanoviska k územnímu plánu 
a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování. 
Na základě uvedeného legislativního zmocnění orgán 
ochrany ovzduší sděluje, že souhlasí s předloženým 
oznámením návrhu Územního plánu Oskava. 

Splněno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na vědomí. 
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 Odůvodnění:  
V návrhu územního plánu budou předmětem nové 
plochy pro bydlení, rekreaci, občanskou vybavenost, 
dopravní a technickou infrastrukturu, výrobu                                
a skladování, zemědělství, vodní a vodohospodářské, 
veřejná prostranství a dále bude řešena koncepce 
krajiny. Předložená územně plánovací dokumentace 
vymezuje využití jednotlivých ploch v obecné poloze                  
s tím, že umístění nových konkrétních stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší, ve smyslu platné právní 
úpravy oblasti ochrany ovzduší, není předmětem     
řešení. 
V případě, že by měl být v dané lokalitě umístěn                  
stacionární zdroj znečišťování ovzduší uvedený                           
v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, upozorňuje-
me na skutečnost, že jeho umístění, stavba i provoz 
podléhají správnímu řízení, kde podle § 11 odst. 2 je 
příslušným dotčeným orgánem ochrany ovzduší               
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského 
úřadu Olomouckého kraje. 

 

8. Městský úřad Šumperk 
odbor životního prostředí 
Jesenická 31, 787 01 Šumperk 

10.11.2020 
MUSP 
90599/2020 

- vyjádřili se po termínu; 
Stanovisko k návrhu územního plánu 
Týká se návrhu Územního plánu Oskava (k.ú. Oskava, 
Bedřichov u Oskavy, Mostkov, Nemrlov, Třemešek, 
Václavov u Oskavy). 
Městskému úřadu Šumperk, Odboru životního                    
prostředí bylo dne 1.9.2020 doručeno oznámení                          
o společném jednání o návrhu Územního plánu Oska-
va s tím, že do 30 dnů mohou dotčené orgány uplatnit 
svá stanoviska. 
Po prostudování předmětného návrhu zdejší odbor 
životního prostředí z hlediska svých kompetencí 
uplatňuje následující stanoviska: 
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Orgán ochrany přírody: 
Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, 
jako orgán ochrany přírody dle § 75 odst.1 písm. c) 
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon), příslušný ve smyslu ustanovení § 77 
odst. 1 písm. q) zákona uplatňuje, z hlediska svých 
kompetencí, následující stanovisko k řešenému                    
návrhu územního plánu:  
K návrhu Územního plánu Oskava nemáme                               
připomínky. 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu: 
Dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
ZPF, v platném znění, uplatňuje stanovisko k územně 
plánovací dokumentaci krajský úřad. 
Státní správa lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích                         
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů – zákon o lesích): 
K návrhu Územního plánu Oskava nemáme                                 
připomínky. 
Vodoprávní úřad:  
Vodoprávní úřad Městského úřadu Šumperk,                            
příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) zákona                           
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých                
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
ve smyslu ust. § 106 odst. 2 vodního zákona uplatňuje 
k dokumentu: „Územní plán Oskava - návrh pro                    
společné jednání“ (dále jen „ÚP“) následující                        
stanovisko: 
1. V Textové části I. A ÚP uveďte text v části F. 3.  
Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití, odst. 1. písm. d) V aktivní zóně záplavového 
území se připouštějí pouze stavby nezbytně nutné 
dopravní a technické infrastruktury včetně přípojek 

 
Bere se na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bod d) odst. 1. Kap F.3.je vypuštěn 
– vyplývá ze zákona, a proto jej 
není třeba v závazné části ÚP                     
uvádět. 
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do souladu s ust.  § 67 vodního zákona, kde jsou                 
uvedena omezení v záplavových území. Citujeme (ci-
tace není úplná): „V aktivní zóně záplavových území 
se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby                 
s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, 
převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření                
na ochranu před povodněmi, nebo která jinak                  
souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odto-
kové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění od-
padních vod a odvádění srážkových vod a dále ne-
zbytných staveb dopravní a technické infrastruktury; 
to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud 
nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. V aktivní 
zóně je dále zakázáno …“. 
2. V Textové části II. A odůvodnění ÚP upozorňujeme 
na drobné nepřesnosti v textu, a to:  
- V kap. B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ 
ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ (str. 1)                 
v odst. 1: „Obec Oskava leží v …, Libina (k.ú. Horní 
Libina a k.ú. Dolní Libina)...  
- V kap. A 2) Požadavky vyplývající  ze  Zásad                       
územního  rozvoje Olomouckého kraje, ve větě                      
„V rámci architektonicko urbanistického řešení je 
nezbytné respektovat“ (str. 8) doporučujeme  doplnit  
následovně: CHOPAV Jeseníky, OP vodovodního                 
zdroje I. a II. stupně, 
- V kap. F.4.2.11 Vodní hospodářství, Odkanalizování a 
likvidace odpadních vod (str. 94) v odst. 1 v poslední 
větě: „Provozovatelem kanalizace …“ 
Odpady:  
Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, 
orgán veřejné správy v oblasti odpadového                             
hospodářství příslušný dle § 71 písm. k) zák. č. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je opraveno. 
 
 
 
Nelze opravit – jde o přesnou citaci 
zadání Územního plánu Oskava, 
tak jak bylo schváleno                                  
zastupitelstvem obce.  
 
 
Je opraveno. 
 
 
 
Bere se na vědomí. 
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185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých                    
dalších zákonů, v platném znění, ve smyslu ustanovení 
§ 79 odst. 1 písm. k) téhož zákona uplatňuje                               
následující stanovisko: 
Bez připomínek. 
Orgán ochrany ovzduší: 
Dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona                             
č. 201/2012  Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává 
stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu                      
v průběhu jeho pořizování krajský úřad. 

 
 
 
 
 
 
Bere se na vědomí. 

9. Městský úřad Šumperk 
odbor dopravy 
Jesenická 31, 787 01 Šumperk 

 - v termínu se nevyjádřil;  

10. Městský úřad Šumperk 
odbor výstavby, odd. památkové 
péče 
Jesenická 31, 787 01 Šumperk 

1.10. 2020 
MUSP 
101084/2020 

VYJÁDŘENÍ: 
K NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU  
Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení 
státní památkové péče, jako místně a věcně příslušný 
orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o státní 
památkové péči“), obdržel dne 31.8.2020 oznámení                  
o veřejném projednávání věci: návrhu ÚP Oskava                
veřejnou vyhláškou. 
Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení 
státní památkové péče, z hlediska zájmů státní                     
památkové péče, souhlasí s návrhem ÚP Oskava, který 
se týká k.ú. Bedřichov u Oskavy, Mostkov, Nemrlov, 
Oskava, Třemešek a Václavov u Oskavy a jehož                  
podkladem byl návrh ÚP Oskava, zpracovatel 
URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s. r. o.                           
Spartakovců 3, Ostrava – Poruba 708 00. 
Orgán státní památkové péče požádal v souladu s § 14 
odst. 6 zákona o státní památkové péči odbornou 
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organizaci státní památkové péče o písemné                           
vyjádření, které obdržel dne 23. 9. 2020. 
V řešeném území se nevyskytují památkové zóny          
nebo ochranná pásma památek ve smyslu zákona                    
o státní památkové péči. 
Pro dané území nejsou v současné době podány                   
návrhy na prohlášení věci za nemovitou kulturní                 
památku. 
V řešeném území se nacházejí tyto kulturní památky 
evidované v Ústředním seznamu kulturních památek 
ČR pod rejstříkovými čísly: 
14734/8-1067 zřícenina hradu Rabštejn 
Pro návrh územního plánu navrhujeme následující 
opatření: 
V koordinačním výkrese označit symbolem celé                          
řešené území jako území s archeologickými nálezy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavek bezpředmětný, 
v legendě Koordinačního výkresu je 
uvedeno „celé správní území je 
územím s archeologickými nálezy“; 
grafický symbol pro celé řešené 
území nelze použít.  

11. Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 219, 190 00 Praha 9 

 - v termínu se nevyjádřil;  

12. Státní úřad pro jadernou                                 
bezpečnost, 
Senovážné nám. 9, 110 00  Praha 1 

 - v termínu se nevyjádřil;  

13. Hasičský záchranný sbor Olom.kraje 
územní pracoviště Šumperk 
Nemocniční 7, 787 01 Šumperk 

14.10.2020 
HSOL-5401-
2/2020 

KOORDINOVANÉ STANOVISKO 
dotčeného orgánu státní správy plnící úkoly orgánů 
obce s rozšířenou působností k územním plánům                     
z hlediska požární ochrany, integrovaného                            
záchranného systému a ochrany obyvatelstva 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako 
orgán plnící úkoly obce s rozšířenou působností                        
z hlediska své působnosti v požární ochraně,                           
integrovaném záchranném systému a ochraně                              
obyvatelstva při přípravě na mimořádné události                    

 
Bere se na vědomí. 
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dle § 12 odst. 2 písm. i) zákona č.239/2000 Sb.,                       
o integrovaném záchranném systému a o změně                
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„zákon o IZS“) posoudil výše uvedenou dokumentaci, 
předloženou dne 31. 08. 2020 a v souladu s § 50 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování                   
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů                     
a na základě § 33 odst. 1 zákona o IZS vydává k návrhu 
Územního plánu obce Oskava souhlasné                                
koordinované stanovisko  
Odůvodnění: Předložená dokumentace poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení podle zákona 
č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

14. Krajská hygienická stanice 
územní pracoviště Šumperk 
Lidická 56, 787 01 Šumperk 

15.9.2020 
KHSOC/30184/20
20/SU/HOK 

Vyjádření k návrhu územního plánu Oskava. 
Na základě oznámení odboru strategického rozvoje, 
územního plánování a investic Městského úřadu 
Šumperk ze dne 31.8.2020 o konání společného                
jednání o návrhu územního plánu Oskava, doručené-
ho Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se 
sídlem v Olomouci, územní pracoviště Šumperk dne 
31.8.2020  (dále jen „KHS“), zaevidovaného pod č.j. 
KHSOC/30184/2020/SU/HOK, posoudila KHS, věcně              
a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i)                   
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví          
a o změně  některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, jako dotčený správní úřad                 
ve smyslu § 82 odst. 2 písm. j), v souladu s § 4 odst. 2 
písm. b) zákona č. 183/2000 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění                      
pozdějších předpisů, předložený návrh územního     
plánu Oskava, pořizovatel Městský úřad Šumperk. 

Splněno.                                                           
Do  podmínek pro využití ploch 
smíšených obytných – venkovských  
je doplněno podmíněně přípustné 
využití:  
Realizace staveb pro bydlení podél 
silnic III/37010 a III/44631 je                   
přípustná pouze při prokázání                 
nepřekročení maximální přípustné 
hladiny hluku v chráněných                     
vnitřních i venkovních prostorech                  
staveb a venkovních prostorech. 
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Po zhodnocení souladu návrhu územního plánu                
Oskava, dotýkajícího se zájmů chráněných orgánem 
ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými 
zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 
Sb.“) a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,                       
ve znění pozdějších předpisů (dále jen“ nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb.“), vydává KHS toto vyjádření: 
s předloženým návrhem územního plánu Oskava, 
pořizovatel Městský úřad Šumperk, orgán ochrany 
veřejného zdraví souhlasí.  
V souladu s § 77 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb. se 
souhlas váže na splnění této podmínky pořizovatelem 
územně plánovací dokumentace: 
navrhnout a respektovat ochranná pásma (odstupové 
vzdálenosti) kolem silnic III/37010 a III/44631                           
z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví                        
před hlukem z dopravy na komunikacích III. třídy.                     
S odkazem  na  §  82  odst.2 písm. j) zákona 
č.258/2000 Sb., musí navržené rodinné domy být 
situovány a navrženy tak, aby v chráněném                               
venkovním prostoru staveb rodinných domů, a to ve 
vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, 
který je významný z hlediska pronikání hluku zvenčí 
do chráněného vnitřního prostoru byly splněny                   
hygienické limity hluku upravené § 12 odst. 3 příl. č.3 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – požadavek v souladu 
s § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a §§ 11 a 12 nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. 
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Odůvodnění: 
Předmětem řešení územního plánu Oskava je správní 
území obce Oskava, v katastrálním území Oskava, 
Mostkov, Nemrlov, Třemešek, Václavov u Oskavy                    
a Bedřichov u Oskavy. Návrh územního plánu Oskava 
řeší zejména následující plochy: plochy bydlení                           
v bytových domech, plochy smíšené obytné -                         
venkovské, plochy rekreace – rodinná rekreace,                 
hromadná rekreace a zahrádkové osady, plochy                    
občanského vybavení – veřejná infrastruktura,                  
komerční zařízení malá a střední, tělovýchovná                  
zařízení a sport, hřbitovy a se specifickým využitím, 
plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň, plochy 
dopravní infrastruktury – silniční, plochy technické 
infrastruktury – inženýrské sítě a plochy pro stavby                 
a zařízení pro nakládání s odpady, plochy výroby                      
a skladování – lehký průmysl a zemědělská výroba, 
plochy zeleně a prvky ÚSES. 
Uvedená podmínka vyplývá z § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č.258/2000  Sb. a je směrovaná k zajištění 
ochrany veřejného zdraví před negativními účinky 
hluku z provozu dopravy na komunikacích III. třídy,               
a to při současném zamezení navyšování počtu                    
obyvatel zatížených hlukem z dopravy a je stanovena 
na základě § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a §§ 11 a 12 
nařízení vlády č. 272.2011 Sb. 
Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany  
veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující 
dokumenty: oznámení odboru strategického rozvoje, 
územního plánování a investic Městského úřadu 
Šumperk o konání společného jednání o návrhu 
územního plánu Oskava ze dne 31.8.2020 a návrh 
územního plánu Oskava vypracovaný společností           
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Urbanistické středisko Ostrava, Spartakovců 3, 708 00 
Ostrava – Poruba, v červenci 2020.  

15. Krajská veterinární správa 
Uničovská 44, 787 56 Šumperk 

 - v termínu se nevyjádřil;  

16. Ministerstvo obrany ČR, odbor 
územní správy majetku Brno 
Svatoplukova 84, 615 00 Brno                   
Židenice 

15.9.2020 
MO 
266302/2020-
1150 

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)  
Návrh Územního plánu Oskava - společné jednání  
k.ú. Bedřichov u Oskavy, Mostkov, Nemrlov, Oskava, 
Třemešek a Václavov u Oskavy  
K čj. MUSP 89258/2020  
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 
dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo 
obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1                      
písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování      
obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“)                                    
a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen                       
„stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné                    
ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, a v souladu 
s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení 
výkonu působnosti MO ve věcech územního                          
plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává 
ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 
odst. 2 písm. b) stavebního zákona souhlasné                           
stanovisko k předložené územně plánovací                             
dokumentaci. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR                   
a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona                     
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně 
plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení 

 Bere se na vědomí. 
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výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.  
Dotčený orgán neshledal rozpor mezi návrhem           
funkčního využití ploch a zájmy MO na zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a nemá k řešené ÚPD,              
při dodržení ustanovení § 175 stavebního zákona, 
připomínky. V posuzované ÚPD jsou respektovány              
a zapracovány zájmy Ministerstva obrany v souladu                
s uplatněnými požadavky MO k návrhu zadání ÚPD. 

17.  Obvodní báňský úřad 
Veleslavínova 18, P.O. BOX 103,                
728 03 Ostrava 1 

 - v termínu se nevyjádřil;  

18.  ČR-Státní energetická inspekce 
územní inspektorát v Olomouci, 
Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc 

 - v termínu se nevyjádřil;  

19. AOPK ČR, Správa chráněné                             
krajinné oblasti Jeseníky, Šumperská 
93, Jeseník 

26.10.2020 
SR/0594/OM/ 
2020-2 

Stanovisko 
k návrhu územního plánu Oskava (k. ú. Bedřichov                  
u Oskavy, Oskava a Třemešek) – část situovaná                   
na území CHKO Jeseníky 
Dne 31. 8. 2020 bylo na Agenturu ochrany přírody                  
a krajiny České republiky, Regionální pracoviště                 
Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky (dále jen 
„Agentura“) doručeno oznámení MěÚ Šumperk                      
o konání společného jednání o návrhu územního       
plánu obce Oskava a dále výzva k uplatnění stanovisek 
dotčených orgánů. 
Agentura jako orgán ochrany přírody příslušný podle 
ustan. § 75 odst. 1 písm. e) a § 78 odst. 1 zákona,              
vydává ve smyslu ustan. § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění (dále jen „zákon“) a Výnosu MK ČR č: 9.886/69-
II/2, o zřízení CHKO Jeseníky v návaznosti na vyjádření 
čj: SR/636/OM/2018 ze dne 4. 9. 2018 k návrhu                    
zadání územního plánu Oskavy a dále na základě                     
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posouzení zpracovaného návrhu a po společném       
jednání dne 7. 10. 2020 toto stanovisko: 
Agentura ve svém stanovisku vychází ze zákonných 
ustanovení ochrany přírody a krajiny a dále                                   
z odborných podkladů, a to zejména: 
- z Výnosu MK ČR č: 9.886/69-II/2, o zřízení CHKO 
Jeseníky 
- z Plánu péče o CHKO Jeseníky,   
- z Preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO 
Jeseníky (Ing. arch. J. Brychtová, 2000), 
- z Preventivního hodnocení krajinného rázu (Atelier V 
– Vorel a kol. 2011), 
- z mapování biotopů Natura 2000, 
- z vyhodnocení vlivu Návrhu na životní prostředí                   
a další. 
Opatření a požadavky k jednotlivým návrhovým            
plochám na území CHKO Jeseníky:  
K. ú. Třemešek 
Z43-VL plochy výroby a skladování, lehký průmysl - 
bez připomínek     
Z11-ZV plochy veřejných prostranství, veřejná zeleň - 
bez připomínek  
Z12-SV plochy smíšené obytné – venkovské –                       
souhlasíme za podmínek koef. Zastavitelnosti 20%,                          
s výškovou hladinou max. 1NP s možností obytného 
podkroví  
Odůvodnění: Osada Třemešek se vyznačuje                            
rozvolněným charakterem zástavby s relativně                    
zachovalou tradiční jesenickou podhorskou                            
zástavbou bez výrazných cizorodých architektonických 
prvků. Navržená plocha navazuje na tuto zástavbu a 
přechází dále do volné krajiny III. zóny CHKO Jeseníky. 
Pro zachování charakteru zástavby Agentura vyžaduje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splněno.                                                      
Koeficient zastavění pozemku                      
pro plochu Z12-SV je snížen na 
0,20; maximální výšková hladina 
1NP + podkroví je stanovena                       
pro celé území obce. 
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respektovat tento rozvolněný charakter zástavby                        
v této návrhované ploše a stanovila požadavek                       
na koef. max zastavitelnosti 20% při zachování                      
výškové hladiny korespondující s okolní zástavbou. 
Podmínka vychází z § 12 zákona.  
Z16-SV plochy smíšené obytné – venkovské -                          
souhlasíme za podmínek koef. Zastavitelnosti 20%,      
s výškovou hladinou max. 1NP s možností obytného 
podkroví 
Odůvodnění: Jedná se plochu navazující na okraji          
stávající zástavby, která rozšiřuje zástavbu obce dále 
do volné krajiny III. zóny CHKO Jeseníky. Zástavba této 
části obce obsahuje relativně málo architektonických 
prvků netypických pro tradiční jesenickou                               
architekturu. Z těchto důvodů je vyžadována                       
podmínka na zachování rozvolněné zástavby, tak aby 
nedošlo k jejímu přílišnému zahuštění a tím narušení 
krajinného rázu místa. Taktéž omezení výšky má za cíl 
zachovat výškovou hladinu shodně se stavbami                         
v sousedství plochy. Podmínka vychází z § 12 zákona. 
Z17-SV plochy smíšené obytné – venkovské –                          
požadujeme plochu vypustit  
Odůvodnění: Plocha představuje nevhodné rozšíření 
zástavby do volné krajiny III. zóny CHKO Jeseníky                        
s minimální návazností na stávající plochy zástavby 
(záměr je v rozporu s § 12 zákona) 
Z18-ZV plochy veřejných prostranství, veřejná zeleň - 
bez připomínek 
Z19-ZV plochy veřejných prostranství, veřejná zeleň - 
bez připomínek 
K. ú. Oskava 
Na území CHKO Jeseníky žádná nová plocha není      
navrhována. 

 
 
 
 
 
Splněno.                                                          
Koeficient zastavění pozemku                       
pro plochu Z16-SV je snížen na 
0,20; maximální výšková hladina 
1NP + podkroví je stanovena                    
pro celé území obce. 
Poznámka: nad rámec stanoviska 
je koeficient 0,20 stanoven pro celé 
k.ú. Třemešek, tj. i pro výstavbu                   
na stabilizovaných plochách. 
 
 
 
 
 
 
Splněno.                                                          
Plocha Z17-SV je z návrhu                          
vypuštěna. 
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K. ú. Bedřichov u Oskavy 
Z1-ZV plochy veřejných prostranství, veřejná zeleň - 
bez připomínek 
Z2-SV plochy smíšené obytné – venkovské –                              
souhlasíme za podmínek umístění max. 1 RD,                              
s výškovou hladinou max. 1NP s možností obytného 
podkroví 
Odůvodnění: Jedná se plochu navazující na okraji              
stávající zástavby, která rozšiřuje zástavbu obce dále 
do volné krajiny III. zóny CHKO Jeseníky. Zástavba této 
části obce obsahuje relativně málo architektonických 
prvků netypických pro tradiční jesenickou                                
architekturu. Z těchto důvodů je vyžadována                      
podmínka na umístění pouze jednoho domu pro                    
zachování rozvolněnosti zástavby, aby nedošlo                              
k jejímu přílišnému zahuštění a tím narušení                         
krajinného rázu místa. Taktéž omezení výšky má za cíl 
zachovat výškovou hladinu shodnou se stavbami 
v sousedství plochy. Podmínka vychází z § 12 zákona. 
Z3-ZV plochy veřejných prostranství, veřejná zeleň - 
bez připomínek 
Z4-SV plochy smíšené obytné – venkovské -                              
souhlasíme  za podmínek koef. zastavitelnosti 20%,                             
s výškovou hladinou max. 1NP s možností obytného 
podkroví  
Odůvodnění: Jedná se plochu tvořící proluku                            
ve stávající zástavbě. Zástavba této části obce                          
rozvolněnou zástavbu a obsahuje relativně málo              
architektonických prvků netypických pro tradiční               
jesenickou architekturu. Z těchto důvodů je                          
vyžadována podmínka na takto nízký koeficient 
zástavby, aby nedošlo k jejímu přílišnému zahuštění                
a tím narušení krajinného rázu místa. Taktéž omezení 

 
 
 
 
Požadavek není akceptován, jde                  
o plochu minimální výměry                     
(300 m2), určenou pouze                                  
pro rozšíření pozemku stávajícího 
RD, nikoliv pro výstavbu nového 
RD;  podmínka není doplněna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splněno.                                                                
Koeficient zastavění pozemku                      
pro plochu Z4-SV je snížen na 0,20; 
maximální výšková hladina 1NP + 
podkroví je stanovena pro celé 
území obce. 
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výšky má za cíl zachovat výškovou hladinu shodně                    
se stavbami v sousedství plochy. Podmínka vychází                   
z § 12 zákona. 
P1-SV plochy smíšené obytné – venkovské -                               
bez připomínek 
P2-SV plochy smíšené obytné – venkovské -                              
bez připomínek 
Z5-VZ plochy výroby a skladování, zemědělská výroba 
- bez připomínek 
Z6-VZ plochy výroby a skladování, zemědělská výroba 
- bez připomínek 
Z7-ZV plochy veřejných prostranství, veřejná zeleň - 
bez připomínek 
Z8-ZV plochy veřejných prostranství, veřejná zeleň - 
bez připomínek 
Připomínáme, že území Přírodní rezervace má nové 
upravené hranice. Požadujeme upravit zákres hranice 
v souladu s novým vyhlášením PR a zakreslit do 
územního plánu obce. 
Nově navržené stavby pro bydlení, stavby občanského 
vybavení a stavby pro rodinnou rekreaci v části               
správního obvodu obce Oskava ležící na území CHKO 
Jeseníky (k. ú. Třemešek – od hl. komunikace                               
na sever, k. ú. Oskava – část severně od křižovatky 
silnic III/37010 a III/44633 a k. ú. Bedřichov – část) 
musí respektovat charakter původní rozvolněné                 
zástavby a základní architektonické rysy tradičního 
jesenického domu: 
- stavby jednopodlažní se sedlovou střechou  
- střecha rovnoramenná se sklonem od 35 – 450  
- půdorys ve tvaru výrazného obdélníku s poměrem 
stran 2:1 a větším, s hřebenem střechy v podélné ose 
půdorysu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vymezení přírodní rezervace 
Rabštejn je upraveno podle                      
aktuálního stavu.  
 
Požadavek bezpředmětný, uvedený 
text je již v návrhu ÚP obsažen 
(kap. B., bod 10), s výjimkou                     
poslední odrážky (koef. zastavění 
pozemku max. 0,40); tato odrážka 
ale neodpovídá předchozím                          
požadavkům, kdy pro plochy Z12, 
Z16 a Z4 se požaduje koef. max. 
0,20.  
Pro plochy smíšené obytné –                     
venkovské SV je obecně stanoven 
koeficient zastavění pozemku 
v hodnotě max. 0,40, s výjimkou 
zastavitelných ploch Z4, Z12 a Z16 
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- koef. zastavění pozemku max. 0,40 
Vzhledem k tomu, že pro ochranu hodnot krajinného 
rázu podmínky ochrany krajinného rázu stanovené                   
v územním plánu obce Oskava, části na území CHKO 
Jeseníky nepostačují, bude Agentura při rozhodování 
v této části obce nadále pokračovat individuálním 
posouzením jednotlivých záměrů z hlediska ochrany 
krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona. 
K ostatním návrhovým plochám či plochám přestavby 
Agentura nemá připomínek, vzhledem k tomu, že tyto 
leží mimo území CHKO Jeseníky.    

a stabilizované plochy v k.ú.                     
Třemešek, kde je stanoven 
v hodnotě max. 0,20. Pro plochy 
rekreace – plochy staveb                              
pro rodinnou rekreaci RI je stano-
ven v hodnotě max. 0,20 pro celé 
území obce (kap. C.2, bod1., kap. 
F.3.).  
 
 

20. Česká geologická služba 
správa oblastních geologů 
Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 

25.9.2020 
ČGS-
441/20/707*SOG
-441/0700/2020 

Stanovisko ČGS ke společnému jednání o návrhu 
územního plánu Oskava 
Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon         
státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, 
odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, 
ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením                             
Městského úřadu Šumperk, odboru strategického 
rozvoje, územního plánování a investic, (č.j. MUSP 
89258/2020 ze dne 31. srpna 2020) informována                       
o společném jednání o návrhu územního plánu Oska-
va, který vypracovalo Urbanistické středisko Ostrava, 
s.r.o. Návrh územního plánu Oskava řeší celé správní 
území obce Oskava, které je tvořeno katastrálními 
územími Bedřichov u Oskavy, Mostkov, Nemrlov,                       
Oskava, Třemešek a Václavov u Oskavy. 
V předkládaném návrhu územního plánu Oskava jsou 
uvedena a v mapových podkladech zanesena všechna 
poddolovaná území, ložiska nerostných surovin                              
i chráněná ložisková území. Česká geologická služba 
však upozorňuje na skutečnost, že plánovaná plocha 
smíšená obytná Z 17 leží v rámci stanoveného                     
chráněného ložiskového území, který je limitem                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plocha Z17 je z návrhu ÚP                           
vypuštěna. 
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území, čímž vzniká střet zájmů. 
Dále ČGS doporučuje do kapitoly I.A-E.7 („Text“, str. 
18) doplnit informaci, že v řešeném území leží jedno 
bilancované ložisko Oskava (B 3231200) a chráněné 
ložiskové území Oskava (23120000). Stejná informace 
by měla být uvedena i v kap. II.A-F.5.7 („Odůvodnění“, 
str. 118). V kapitole II.A-C.2.-A.2 („Odůvodnění“, str. 
8) ČGS doporučuje doplnit k respektovaným objektům 
i výše uvedené chráněné ložiskové území.  
V Registru svahových nestabilit ČGS nejsou                                      
na správním území obce Oskava evidovány žádné 
svahové nestability 
(mapa.geology.cz/svahove_nestability).  
Na správním území obce Oskava je v příslušném                  
registru ČGS evidováno celkem osm významných            
geologických lokalit. Podrobnější informace o těchto 
lokalitách jsou přístupné na internetovém linku 
mapa.geology.cz/geologické_lokality.  
V příloze „Vyhodnocení stanovisek a připomínek                    
k návrhu zadání“ je uvedeno respektování všech              
významných geologických lokalit. Všechny tyto                      
lokality jsou zmíněny v textu „Odůvodnění“ a jsou 
zakresleny i v koordinačním výkresu. 

 
Požadavek bezpředmětný; údaje          
o ložiscích nerostných surovin                    
nemohou být součástí závazné 
části územního plánu (výroku), jsou 
uvedeny v Odůvodnění, v kap. 
F.2.3. 
Na str. 8 jde o citaci zadání                     
Územního plánu Oskava, které bylo 
v této podobě schváleno                           
zastupitelstvem obce a nelze jej 
měnit.  

21.  Státní pozemkový úřad 
Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žiž-
kov  

 - v termínu se nevyjádřil;  

22. Krajský úřad Olomouckého kraje, 
odbor strategického rozvoje kraje,  
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

 - v termínu se nevyjádřil; 
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Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, uplatněných k veřejnému projednání 

1) Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení 
silničního hospodářství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
(stanovisko ze dne 13. 5. 2021; č.j. KUOK 51587/2021) 

STANOVISKO dotčeného orgánu   
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský 
úřad“) je jako dotčený orgán příslušný podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů k uplatnění stanoviska k územně 
plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. 
Krajský úřad souhlasí se záměrem, který mu byl předložen, a neuplatňuje v rámci veřejného 
projednání návrhu Územního plánu Oskava (k.ú. Bedřichov u Oskavy, Mostkov, Nemrlov, 
Oskava, Třemešek a Václavov u Oskavy) žádné připomínky. 

Odůvodnění   
Krajskému úřadu bylo dne 10. 5. 2021 prostřednictvím datové schránky doručeno Oznámení 
o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Oskava (k.ú. Bedřichov u Oskavy, 
Mostkov, Nemrlov, Oskava, Třemešek a Václavov u Oskavy). 
Základní dopravní kostru řešeného území (komunikační systém vyššího dopravního významu) 
představují v řešeném území silniční komunikace. Jde o silnici I/11 (okr. křiž. Vrčení – Chlu-
mec nad Cidlinou – Nové Město – Hradec Králové – Čestlice – Vamberk – Žamberk – Červená 
Voda – Štíty – Bludov – Šumperk – Rapotín – Rýmařov – Bruntál – Opava – Ostrava – Havířov 
– Český Těšín – Třinec-Nebory – Jablunkov – Slovensko) a silnice III/37010 (Břevenec – Oska-
va – Bedřichov – Rýmařov), III/37011 (Oskava – Mostkov),  III/37012  (Bedřichov,  příjezdná),  
III/37015  (Bedřichov  –  Dobřečov  –  Horní Město), III/44630 (Libina – Václavov), III/44631 
(Nový Malín – Mladoňov – Mostkov – Oskava), III/44633 (Mladoňov – Třemešek – Oskava). 
Z koncepce dopravní infrastruktury návrhu Územního plánu Oskava vyplývá, že trasy silnič-
ních komunikací v řešeném území (dopravní systém vyššího významu) jsou stabilizované, 
lokální úpravy silničních komunikací spočívající ve zlepšování jejich parametrů (rekonstrukce 
vozovek a jejich lokální rozšiřování, úpravy mostních objektů, doplnění chodníků apod.) mo-
hou být realizovány v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití dle územně-
technických   podmínek v souladu s podmínkami stanovenými pro jejich využití. 

Vyhodnocení: Na vědomí. Bez úprav. 
 
2) Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 

(stanovisko ze dne 18.5.2021; č.j. MPO 445658/2021) 

Stanovisko k návrhu Územního plánu Oskava pro veřejné projednání 

ZAVAZNÁ ČÁST 
Z hlediska působnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohat-
ství a ve smyslu ustavení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 52 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řadu (stavební zákon), ve znění pozděj-
ších předpisu uplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stano-
visko: 

S návrhem Územního plánu Oskava souhlasíme bez připomínek. 
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ODŮVODNĚNÍ 
Změny, k nimž došlo od společného jednání, nijak neomezí ochranu a využití nerostného 
bohatství na území obce. Naopak zastavitelná plocha bydlení Z17, vymezená původně 
na jihovýchodním okraji sídla Třemešek, která se nacházela na okraji chráněného ložiskového 
území (CHLÚ) č. 23130000 Oskava, byla z návrhu ÚP pro veřejné projednání vypuštěna, 
a územní plán tak již plně respektuje výhradní ložisko polymetalických rud a stavebního ka-
mene č. 3231200 Oskava i výše uvedené CHLÚ, ale také ložisko nevyhrazených nerostů – 
stavebního kamene č. 3222700 Oskava, vymzezné východně od Oskavy, a nenavrhuje 
do těchto prostorů žádné rozvojové plochy    

Vyhodnocení: Na vědomí. Bez úprav. 
 
3) Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Lidická 56, 787 01 

Šumperk 
(stanovisko ze dne 25.05.2021, č.j. KHSOC/26835/2021/SU/HOK) 

Vyjádření k návrhu územního plánu Oskava. 

Na základě oznámení odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic Městské-
ho úřadu Šumperk ze dne 10.5.2021 o konání veřejného projednání návrhu územního plánu 
Oskava, doručeného Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, 
územní pracoviště Šumperk dne 10.5..2021 (dále jen „KHS“), zaevidovaného pod č.j. 
KHSOC/26835/2021/SU/HOK, posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 
písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejí-
cích zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 82 odst. 2 
písm. j), v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2000 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh územního 
plánu Oskava, pořizovatel Městský úřad Šumperk. 
Po zhodnocení souladu návrhu územního plánu Oskava, dotýkajícího se zájmů chráněných   
orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen“ naří-
zení vlády č. 272/2011 Sb.“),  vydává KHS toto 

                                                             v y j á d ř e n í :  

s předloženým návrhem územního plánu Oskava, pořizovatel Městský úřad Šumperk, orgán 
ochrany veřejného zdraví  
                                                               s o u h l a s í .  

V souladu s § 77 odst.1 zákona č.258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění této podmínky po-
řizovatelem územně plánovací dokumentace:  
navrhnout a respektovat ochranná pásma (odstupové vzdálenosti) kolem silnic III/37010 
a III/44631 z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem z dopravy na komunika-
cích  III. třídy. S odkazem na § 82 odst.2 písm. j) zákona č.258/2000 Sb., musí navržené ro-
dinné  domy být situovány a navrženy tak, aby v chráněném venkovním prostoru staveb ro-
dinných domů, a to ve vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, který je význam-
ný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru byly splněny hygie-
nické limity hluku upravené § 12 odst. 3 příl. č.3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – požadavek 
v souladu s § 30 zákona č.258/2000 Sb.a §§ 11 a 12 nařízení vlády č.272/2011 Sb. 
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O d ů v o d n ě n í :  

Předmětem řešení územního plánu Oskava je správní území obce Oskava, v katastrálním 
území Oskava, Mostkov, Nemrlov, Třemešek, Václavov u Oskavy a Bedřichov u Oskavy. Návrh 
územního plánu Oskava řeší zejména následující plochy: plochy bydlení v bytových domech, 
plochy smíšené obytné – venkovské, plochy rekreace – rodinná rekreace, hromadná rekrea-
ce a zahrádkové osady, plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura, komerční zaří-
zení malá a střední, tělovýchovná zařízení a sport, hřbitovy a se specifickým využitím, plochy 
veřejných prostranství – veřejná zeleň, plochy dopravní infrastruktury – silniční, plochy tech-
nické infrastruktury – inženýrské sítě a plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady, 
plochy výroby a skladování – lehký průmysl a zemědělská výroba, plochy zeleně – přírodního 
charakteru a prvky ÚSES. Uvedená podmínka vyplývá z § 82 odst.2 písm.j) zákona č.258/2000 
Sb. a je směrovaná k zajištění ochrany veřejného zdraví před negativními účinky hluku 
z provozu dopravy na komunikacích III. třídy, a to při současném zamezení navyšování počtu 
obyvatel zatížených hlukem z dopravy a je stanovena na základě § 30 zákona č.258/2000 Sb. 
a §§ 11 a 12 nařízení vlády č.272.2011 Sb. 
Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými 
jsou následující dokumenty: oznámení odboru strategického rozvoje, územního plánování 
a investic Městského úřadu Šumperk o konání veřejného projednání návrhu územního plánu 
Oskava ze dne 10.5..2021 a návrh územního plánu Oskava vypracovaný společností Urbanis-
tické středisko Ostrava, Spartakovců 3, 708 00  Ostrava – Poruba, v lednu 2021.   

Vyhodnocení: V textové části Územního plánu je v kapitole F, podkapitole F.3, Plochy  
„smíšené obytné – venkovské – SV“ v podmíněně přípustném využití uvedeno: „realizace 
staveb pro bydlení podél silnic III/37010 a III/44631 je přípustná pouze při prokázání 
nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních 
prostorech staveb a venkovních prostorech“. V intencích této obecné podmínky budou 
(v souladu s ust. § 43 odst. 3 platného stavebního zákona) v navazujících stavebně-správních 
řízeních stanoveny konkrétní podrobnější podmínky pro umisťování jednotlivých objektů. 
Ve smyslu ust. § 43 odst. 3 platného stavebního zákon, kde se mj. uvádí (citace): „Územní 
plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející 
svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím“, nebyla v řešení ÚP Oskava 
navržena žádná ochranná pásma (odstupové vzdálenosti) kolem silnic III/37010 a III/44631 
z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem z dopravy. Požadavek přesahuje 
rámec řešení územního plánu a bude součástí řešení navazujících stavebně správních řízení.  
 
4) Městský úřad Šumperk, Odbor výstavby, Oddělení památkové péče, Jesenická 31,                     

787 01 Šumperk 
(stanovisko ze dne 7.06.2021; č.j. MUSP 66631/2021) 

STANOVISKO K NÁVRHU ÚZEMNÍMU PLÁNU OBCE OSKAVA  
(k.ú. Bedřichov u Oskavy, Mostkov, Nemrlov, Oskava, Třemešek a Václavov u Oskavy)  

Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče, jako místně a věc-
ně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o státní památkové 
péči"), obdržel dne 11.5.2021 oznámení o konání veřejného projednání návrhu ÚP – Oskava 
(k.ú. Bedřichov u Oskavy, Mostkov, Nemrlov, Oskava, Třemešek a Václavov u Oskavy), 
od pořizovatele územně plánovací dokumentace, kterým je Městský úřad Šumperk, odbor 
strategického rozvoje a územního plánování. 
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Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče, z hlediska zájmů 
státní památkové péče,   

s o u h l a s í 
s návrhem územního plánu obce Oskava, jehož zpracovatelem je Urbanistické středisko Os-
trava, s.r.o., leden 2021. K návrhu zadání ÚPO Oskava poskytl orgán SPP své vyjádření 
pod SpZn. 47853/2010 VYS-PP/NASM ze dne 27.5.2010.  

Orgán státní památkové péče požádal v souladu s § 14 odst. 6 zákona o státní památkové 
péči odbornou organizaci státní památkové péče o písemné vyjádření a kontrolu již stanove-
ných opatření pro textovou i grafickou část, které obdržel dne 1.6.2021. Návrh ÚPO Oskava 
není v rozporu se stávající urbanistickou strukturou sídla ani nenarušuje bezprostřední okolí 
stávající kulturní památky. 

Vyhodnocení: Na vědomí. Bez úprav. 
 
5) Česká geologická služba – Správa oblastních geologů, Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 

(stanovisko ze dne 7.06.2021; č.j. ČGS-441/21/403*SOG-441/0409/2021) 

Stanovisko ČGS k návrhu Územního plánu Oskava  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustano-
vením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších před-
pisů, byla oznámením Městského úřadu Šumperk, odboru strategického rozvoje, územního 
plánování a investic, čj. MUSP 54080/2021) ze dne 10. května 2021, informována o veřejném 
projednávání návrhu Územního plánu Oskava, který vypracovalo Urbanistické středisko Os-
trava, s.r.o., zodpovědný projektant ing. arch. Helena Salvetová. Územní plán Oskava řeší 
celé správní území obce Oskava, které je tvořeno katastrálními územími Bedřichov u Oskavy, 
Mostkov, Nemrlov, Oskava, Třemešek a Václavov u Oskavy. 

Stanovisko České geologické služby 
V předkládaném návrhu Územního plánu Oskava jsou uvedena a v mapových podkladech 
zanesena všechna poddolovaná území, ložiska nerostných surovin i CHLÚ. 
Česká geologická služba doporučuje do kapitoly I.A-E.7 (Text, str. 18) doplnit informaci, že je 
zde jedno bilancované ložisko B 3231200 Oskava a CHLÚ 23120000 Oskava. Přestože zde 
není vymezena dosud žádná plocha pro dobývání, tak zařazením ložiska B 3231200 Oskava 
mezi výhradní ložiska a jeho ochrana vyhlášením CHLÚ 23120000 Oskava, deklaruje stát ve-
řejný zájem na případném využití. 
Stejná informace by měla být uvedena i v kap. II.A – F.5.7 (Odůvodnění, str. 120). 

V kapitole II A-C.1.–A2. - 4 (Odůvodnění, str. 7) doporučuje ČGS upravit na „V rámci správní-
ho území obce se nachází oblast s podmíněným využitím – výhradní ložisko a CHLÚ Oskava“. 

V Registru svahových nestabilit ČGS nejsou na území obce evidovány žádné svahové nestabi-
lity (https://mapa.geology. cz/svahove_nestability). 
Na území obce je v Databázi významných geologických lokalit evidováno celkem osm vý-
znamných geologických lokalit. Podrobnější informace o těchto lokalitách jsou přístupné 
na adrese https://mapa.geology.cz/geologicke_lokality. V příloze Vyhodnocení stanovisek 
a připomínek k návrhu zadání je uvedeno respektování všech významných geologických loka-
lit. Všechny tyto lokality jsou uvedeny v textu Odůvodnění a jsou zakresleny v koordinačním 
výkresu.  
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Text předkládaného Územního plánu Oskava je proveden kvalitně a přehledně a tak je škoda, 
že v odůvodnění není věnován alespoň odstaveček geologické stavbě území, který by patřil 
mezi kapitoly „Geomorfologické podmínky území“ a „Klimatické podmínky“. 

Česká geologická služba po prostudování příslušných podkladů konstatuje, že k veřejnému 
projednání návrhu Územního plánu Oskava neuplatňuje připomínky, neboť tento není 
v konfliktu s geologickými zájmy chráněnými podle zvláštních právních předpisů. 

Vyhodnocení:  
Informace o bilancovaném ložisku B 3231200 Oskava a CHLÚ 23120000 nebude do textové 
části I.A-E.7 (Text, str. 18) doplněna – jde o závaznou část územního plánu (výrok), který je 
předmětem schvalování zastupitelstva obce; zastupitelstvo nemůže schvalovat informace 
o limitech využití území, ty jsou dány právními předpisy a správními opatřeními. Stejně tak 
tato informace nebude doplněna do kap. II.A – F.5.7, neboť název této kapitoly zní F.5.7. Vy-
mezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin a v návrhu ÚP Oskava se žádné plochy 
pro dobývání nerostných surovin nevymezují. Příslušné informace jsou uvedeny v kap. F.2.3. 
Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území. 
Text v kapitole II. A-C.1., bodě A2)4) nelze upravovat, jde o citaci textu zadání územního plá-
nu, ve znění schváleném zastupitelstvem obce. 
 
6) Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ŽP a zemědělství, Jeremenkova 40a,                                          

779 01 Olomouc 
(Vyjadření e-mail ze 21.06.2021) 

Oskava – informace k upravenému návrhu územního plánu po veřejném projednání (ORP 
Šumperk) 

posílám informaci k upravenému návrhu Územního plánu Oskava po veřejném projednání. 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, v přenesené pů-
sobnosti podle § 67 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, podle 
§ 77a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, podle § 22 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, podle § 17a písm. a) 
zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, podle § 48a 
odst. 2 písm. a) zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), v platném znění, dle § 27 odst. 1 písm. e) a dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění a v souladu s § 52 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, sděluje 
k upravenému návrhu Územního plánu Oskava po veřejném projednání: 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, nemá připomí-
nek k částem řešení návrhu Územního plánu Oskava, které byly od společného jednání 
změněny. 

Vyhodnocení: Na vědomí. Bez úprav. 
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Vyhodnocení stanovisek a připomínek, uplatněných k opakovanému veřejnému                                    
projednání 

1) Obvodní báňský úřad, Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 728 03 Ostrava-Moravská                     
Ostrava 
(stanovisko ze dne 4.2.2022; č.j. SBS 05203/2022) 

Stanovisko k návrhu Územního plánu Oskava, z hlediska ochrany a využití nerostného bo-
hatství  
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého s působností 
k vykonávání vrchního dozoru státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění 
pozdějších předpisů (dále vzpp.) a věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona 
č. 44/1988 Sb., horní zákon, vzpp. ve spojení s ustanovením § 52 zákona odst. 1 č. 183/2006 
Sb., stavební zákon, vzpp., k Vašemu oznámení o opakovaném veřejném projednání ve shora 
uvedené věci uplatňuje stanovisko, ve kterém nemá připomínky k návrhu územního plánu 
obce Oskava. 

Vyhodnocení: Na vědomí. Bez úprav. 
 
2) Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení 

silničního hospodářství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
(stanovisko ze dne 7.2.2022; č.j. KUOK 17219/2022) 

STANOVISKO dotčeného orgánu   
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský 
úřad“) je jako dotčený orgán příslušný podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k uplatnění stanoviska k územně 
plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. 
Krajský úřad souhlasí se záměrem, který mu byl předložen, a neuplatňuje v rámci opakova-
ného veřejného projednání návrhu Územního plánu Oskava žádné připomínky. 

O d ů v o d n ě n í   
Krajskému úřadu bylo dne 1. 2. 2022 prostřednictvím datové schránky doručeno Oznámení 
o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Oskava. 
Z návrhu Územního plánu Oskava vyplývá, že koncepce dopravní infrastruktury řešeného 
území se nebude měnit. Silnice III. třídy jsou ve své trase stabilizovány, jsou navrženy v kate-
gorii S 7,5/60, v zastavěném území budou upravovány ve své trase ve funkční skupině C 
v kategorii MO2 10/8/50 jako obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech objek-
tů.   

Vyhodnocení: Na vědomí. Bez úprav. 
 
3) Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 

(stanovisko ze dne 8.2.2022; č.j. MPO 13579/2022) 

Stanovisko k návrhu Územního plánu Oskava pro opakované veřejné projednání 

ZAVAZNÁ ČÁST 
Z hlediska působnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohat-
ství a ve smyslu ustavení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 52 odst. 3 zákona 
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č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řadu (stavební zákon), ve znění pozděj-
ších předpisu vydáváme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stano-
visko: 
S návrhem Územního plánu Oskava souhlasíme bez připomínek. 

ODŮVODNĚNÍ 
Změny, k nimž došlo od prvního veřejného projednání, nijak neomezí ochranu a využití ne-
rostného bohatství na území obce. Také v návrhu pro opakované veřejné projednání respek-
tuje územní plán výhradní ložisko polymetalických rud a stavebního kamene č. 3231200 Os-
kava i chráněné ložiskové území č. 23120000 Oskava, ale také ložisko nevyhrazených nerostů 
– stavebního kamene č. 3222700 Oskava, vymezené severně, resp. východně od Oskavy, 
a nenavrhuje do těchto prostorů žádné rozvojové plochy    

Vyhodnocení: Na vědomí. Bez úprav. 
 
4) Městský úřad Šumperk, Odbor výstavby, Oddělení památkové péče, Jesenická 31,                      

787 01 Šumperk 
(stanovisko ze dne 8.2.2022; č.j. MUSP 15003/2022) 

STANOVISKO K ÚZEMNÍMU PLÁNU   
Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče, jako místně a věc-
ně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o státní památkové 
péči"), obdržel dne 1.2.2022 oznámení o:  
Konání opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP – Oskava  
(k.ú. Bedřichov u Oskavy, Mostkov, Nemrlov, Oskava, Třemešek a Václavov u Oskavy)  

od pořizovatele územně plánovací dokumentace, kterým je Městský úřad Šumperk, odbor 
strategického rozvoje a územního plánování.  

Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče, z hlediska zájmů 
státní památkové péče, s o u h l a s í s návrhem územního plánu obce Oskava, jehož zpraco-
vatelem je Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., leden 2021. K návrhu zadání ÚPO Oskava 
poskytl orgán SPP své vyjádření pod SpZn. 47853/2010 VYS-PP/NASM ze dne 27.5.2010.  

Orgán státní památkové péče požádal v souladu s § 14 odst. 6 zákona o státní památkové 
péči odbornou organizaci státní památkové péče o písemné vyjádření a kontrolu již stanove-
ných opatření pro textovou i grafickou část, které obdržel dne 1.6.2021. Návrh ÚPO Oskava 
není v rozporu se stávající urbanistickou strukturou sídla ani nenarušuje bezprostřední okolí 
stávající kulturní památky. 

Vyhodnocení: Na vědomí. Bez úprav. 
 
5) Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Nemocniční 

1852/53, 787 01 Šumperk 
(stanovisko ze dne 22.02.2022, č.j. KHSOC/03552/2022/SU/HOK) 

Vyjádření k návrhu územního plánu Oskava. 

Na základě oznámení odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic Městské-
ho úřadu Šumperk ze dne 1.2. 2022 o konání opakovaného veřejného projednání návrhu 
územního plánu Oskava, doručeného Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem 
v Olomouci, územní pracoviště Šumperk dne 1.2.2022 (dále jen „KHS“), zaevidovaného 
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pod č.j. KHSOC/03552/2022/SU/HOK, posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 
odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 82 
odst. 2 písm. j), v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2000 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh územní-
ho plánu Oskava, pořizovatel Městský úřad Šumperk. 
Po zhodnocení souladu návrhu územního plánu Oskava, dotýkajícího se zájmů chráněných 
orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “naří-
zení vlády č. 272/2011 Sb.“), vydává KHS toto  
                                                             v y j á d ř e n í :  
s předloženým návrhem územního plánu Oskava, pořizovatel Městský úřad Šumperk, orgán 
ochrany veřejného zdraví  
                                                               s o u h l a s í .  

V souladu s § 77 odst.1 zákona č.258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění této podmínky po-
řizovatelem územně plánovací dokumentace:  
navrhnout a respektovat ochranná pásma (odstupové vzdálenosti) kolem silnic III/37010 
a III/44631 z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem z dopravy na komunika-
cích III. třídy. S odkazem na § 82 odst.2 písm.  j) zákona č.258/2000  Sb., musí navržené ro-
dinné domy být situovány a navrženy tak, aby v chráněném venkovním prostoru staveb ro-
dinných domů, a to ve vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, který je význam-
ný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru byly splněny hygie-
nické limity hluku upravené § 12 odst. 3 příl. č.3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – požadavek 
v souladu s § 30 zákona č.258/2000 Sb.a §§ 11 a 12 nařízení vlády č.272/2011 Sb. 

O d ů v o d n ě n í :  

Předmětem řešení územního plánu Oskava je správní území obce Oskava, v katastrálním 
území Oskava, Mostkov, Nemrlov, Třemešek, Václavov u Oskavy a Bedřichov u Oskavy. Návrh 
územního plánu Oskava řeší zejména následující plochy: plochy bydlení v bytových domech, 
plochy smíšené obytné - venkovské, plochy rekreace – rodinná rekreace, hromadná rekreace 
a zahrádkové osady, plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura, komerční zařízení 
malá a střední, tělovýchovná zařízení a sport, hřbitovy a se specifickým využitím, plochy ve-
řejných prostranství – veřejná zeleň, plochy dopravní infrastruktury – silniční, plochy tech-
nické infrastruktury – inženýrské sítě a plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady, 
plochy výroby a skladování – lehký průmysl a zemědělská výroba, plochy zeleně přírodního 
charakteru a prvky ÚSES. 
Uvedená podmínka vyplývá z § 82 odst.2 písm.j) zákona č.258/2000 Sb. a je směrovaná 
k zajištění ochrany veřejného zdraví před negativními účinky hluku z provozu dopravy 
na komunikacích III. třídy, a to při současném zamezení navyšování počtu obyvatel zatíže-
ných hlukem z dopravy a je stanovena na základě § 30 zákona č.258/2000 Sb. a §§ 11 a 12 
nařízení vlády č.272.2011 Sb. 
Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými 
jsou následující dokumenty: oznámení odboru strategického rozvoje, územního plánování 
a investic Městského úřadu Šumperk o konání opakovaného veřejného projednání návrhu 
územního plánu Oskava ze dne 1.2.2022 a návrh územního plánu Oskava vypracovaný spo-
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lečností Urbanistické středisko Ostrava, Spartakovců 3, 708 00 Ostrava – Poruba, v lednu 
2022.     

Vyhodnocení: Na vědomí. Bez úprav. 

Připomínka byla zohledněna již v rámci úprav návrhu územního plánu po společném jednání, 
kdy na základě stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem 
v Olomouci, čj. KHSOC/30184/2020/SU/HOK ze dne 14. 9. 2020, byla provedena následující 
úprava: 
- do podmínek pro využití ploch smíšených obytných – venkovských SV bylo doplněno pod-

míněně přípustné využití: 
Realizace staveb pro bydlení podél silnic III/37010 a III/44631 je přípustná pouze 
při prokázání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních 
i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 

 
6) Česká geologická služba – Správa oblastních geologů, Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 

(stanovisko ze dne 8.03.2022; č.j. ČGS-441/22/87*SOG-441/0088/2022) 

Stanovisko ČGS k návrhu Územního plánu Oskava  

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustano-
vením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších před-
pisů, byla oznámením Městského úřadu Šumperk, odboru strategického rozvoje, územního 
plánování a investic, čj. MUSP 11886/2022 ze dne 1. února 2022, informována o opakova-
ném veřejném projednání návrhu Územního plánu Oskava, který vypracovalo Urbanistické 
středisko Ostrava, s.r.o., zodpovědná projektantka ing. arch. Helena Salvetová. Územní plán 
Oskava řeší celé správní území obce Oskava, které je tvořeno katastrálními územími Bedři-
chov u Oskavy, Mostkov, Nemrlov, Oskava, Třemešek a Václavov u Oskavy.  

V předkládaném návrhu Územního plánu Oskava jsou uvedena a v mapových podkladech 
zanesena všechna poddolovaná území, ložiska nerostných surovin i CHLÚ. 

V kap. IIa F 2 3 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území ČGS doporučuje za kapitolu „Geo-
morfologické podmínky území“ doplnit i kapitolu „Geologická charakteristika“. 

V Registru svahových nestabilit ČGS nejsou na území obce evidovány žádné svahové nestabi-
lity (https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/). 

Na území obce je v Databázi významných geologických lokalit ČGS evidováno celkem osm 
významných geologických lokalit. Podrobnější informace o těchto lokalitách jsou přístupné 
na adrese https://mapy.geology.cz/geologicke_lokality/. V příloze Vyhodnocení stanovisek 
a připomínek k návrhu zadání je uvedeno respektování všech významných geologických loka-
lit. Všechny tyto lokality jsou zmíněny v textu Odůvodnění a jsou zakresleny v koordinačním 
výkresu. 

Česká geologická služba, po prostudování podkladových materiálů, konstatuje, že nemá 
k opakovanému veřejnému projednávání návrhu Územního plánu Oskava žádné připomínky. 

Vyhodnocení: Na vědomí. Bez úprav; popis geologické charakteristiky území není předmětem 
řešení územního plánu a nemá vliv na koncepci rozvoje obce. 
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7) Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 
40a, 779 11 Olomouc. 
(Vyjádření e-mail ze 7.07.2021) 

Oskava – informace k upravenému návrhu územního plánu po opakovaném veřejném pro-
jednání (ORP Šumperk) 

Posílám informaci k upravenému návrhu Územního plánu Oskava po opakovaném veřej-
ném projednání. 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, v přenesené pů-
sobnosti podle § 67 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, podle 
§ 77a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, podle § 22 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, podle § 17a písm. a) 
zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, podle § 48a 
odst. 2 písm. a) zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 
zákon), v platném znění, dle § 27 odst. 1 písm. e) a dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění a v souladu s § 52 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, sděluje 
k upravenému návrhu Územního plánu Oskava po opakovaném veřejném projednání: 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, nemá připomí-
nek k částem řešení návrhu Územního plánu Oskava, které byly změněny. 

Vyhodnocení: Na vědomí. Bez úprav 

 

 
 

J.    ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

     Územní plán Oskava nebyl posouzen z hlediska vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů a včetně 
vyhodnocení z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. V zadání územního 
plánu nebylo na základě stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, toto vyhodnocení požadováno. 

 

 
 

K.  STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
  

     Vzhledem k tomu, že posouzení Územního plánu Oskava z hlediska vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno, nebylo stanovisko krajského úřadu podle 
§ 50 odst. 5 stavebního zákona vydáno. 
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L.  SDĚLENÍ JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY 
NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

 

     Vzhledem k tomu, že posouzení Územního plánu Oskava z hlediska vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno, nebylo stanovisko krajského úřadu podle 
§ 50 odst. 5 stavebního zákona vydáno. 

 

 
 

M. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
 

Námitka č. 1 
(námitka ze dne: 17.06.2021)  
Podatel:  manželé Valčíkovi, Bedřichov 118, 788 01 Oskava 
                (doručeno MěÚ Šumperk pod č.j. 72152/2021, dne 18.06.2021) 

Text námitky č. 1 
Podáváme námitku k návrhu územního plánu obce Oskava, část Bedřichov 

Jedná se o naši parcelu č. 465, která je v katastrálních mapách chybně uvedena jako lesní 
porost, i když její část byla a dosud je využívána jako zahrada, tudíž travní porost. 
Dne 12.6.2012 byla tato skutečnost osobně ověřena referentem MěÚ Šumperk, organem 
státní správy lesů ing. Tomášem Černým. Tuto zahradu jsme si nechali geometricky zaměřit, 
takže parcela 465 byla rozdělena na 465/1 lesní porost a 465/2 travní porost. Vysvětlení jsme 
podali rovněž na veřejné schůzi 16.5.2021, kde byl projednáván návrh územního plánu Oska-
vy. 
Doklady, které přikládáme: 
1. Geometrický plán – kopie 
2. Korespondence s OÚ Oskava 
3. Souhlas s rozdělením pozemků – MěÚ Šumperk 
4. Protokol k spis-zn. Parcela 465 – zápis z osobního jednání ing. Černého a manž. Valčíko-
vých  

Rozhodnutí o námitce č. 1  
Námitce č. 1 se vyhovuje, vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské SV Z2 
bude upraveno tak, aby respektovalo pozemek parc. č. 465/2 dle přiloženého geometrického 
plánu.  

Odůvodnění 
Pozemek p.č. 465 je evidován v katastru nemovitostí jako lesní, část pozemku parc. č . 465 je 
v návrhu územního plánu vymezena jako zastavitelná plocha smíšená obytná – venkovská SV 
Z2 o výměře 0,07 ha.  
Na základě rozhodnutí oddělení přírody, lesú a zemědělství, odbor životního prostředí, MěÚ 
Šumperk č.j. MUSP 74256/2012/R-125: 
I. Souhlas s dělením lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha 
II. Odstranění pochybnosti, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa 
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I. vydává souhlas s dělením lesního pozemku p.č. 465 v k.ú Bedřichov u Oskavy, při kterém 
výměra vzniklých dílů klesne pod 1 ha. Dělení pozemku se provádí na základě geometrického 
plánu č. 161-29/2012.  
II. stanoví, že pozemek p.č. 465/2 v k.ú. Bedřichov u Oskavy (349 m2), vzniklý na základě ge-
ometrického plánu č. 161-29/2012 není pozemkem určeným k plnění funkcí lesa. 
Žádost byla odůvodněna následně: 
Předmětná část pozemku byla a dosud je využívána jako zahrada k domu č.p. 118, tudíž trav-
ní porost. 

Splněno, vymezení zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské Z2 je upraveno. 
 
Námitka č. 2 
(námitka ze dne: 18.06.2021)  
Podatel:  Alena Holubová, Radslavice 88, Vlasta Večeřová, Oskava 187, Radka Sívková, Oska-

va 188 a Jiří Valouch, Oskava 232, 788 01 Oskava 
                (doručeno MěÚ Šumperk pod č.j. 73206/2021, dne 22.06.2021) 

Text námitky č. 2 
Na základě veřejného projednávání změny územního plánu v obci Oskava dne 16.06.2021  
nesouhlasíme s vyřazením části parcely 821/3 v obci Oskava, katastrální území Mostkov 
v novém územním plánu z části „vhodné pro výstavbu rodinných domů“ (viz. Příloha). 

Odůvodnění námitky: 
 Už několik týdnů jednáme s potencionálním kupcem, který má o tuto parcelu zájem, kvůli 
možnosti přepsání kusu parcely na stavební a do 3 let by chtěl začít stavět. O novém územ-
ním plánu nevěděla ani jedna strana a na veřejném projednávání nám nebyl poskytnut žádný 
relevantní argument proč se pozemek vyřadí z BV. 

Rozhodnutí o námitce č. 2  
Námitce č. 2 se vyhovuje, zastavitelná plocha Z3, vymezená v platném Územním plánu Oska-
va z. r. 2012, bude do návrhu nového územního plánu zapracována.  

Odůvodnění 
Pozemek p.č. 821/3 v k. ú Mostkov je evidován v katastru nemovitostí jako orná půda 
a v návrhu územního plánu je vymezen jako plocha zemědělská NZ. 
V platném územním plánu, vydaném dne  14.04.2012, je část pozemku parc. č. 821/3 vyme-
zena jako zastavitelná plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské  BV Z3, zbývající 
část pozemku je vymezena jako plocha zemědělská NZ. Pozemek je v katastru nemovitostí 
veden jako orná půda ve III. třídě ochrany. Zastavitelná plocha Z3 nebyla do návrhu nového 
územního plánu převzata proto, že od doby vydání Územního plánu Oskava v r. 2012 zde ne-
byla výstavba zahájena. 

Splněno, dotčený pozemek, včetně pozemků navazujících, je vymezen jako zastavitelná 
plocha smíšená obytná – venkovská Z48, a to v rozsahu zastavitelné plochy bydlení – v ro-
dinných domech – venkovské BV Z3, vymezené v Územním plánu Oskava z r. 2012. 
 
Námitka č. 3 
(námitka ze dne: 23.06.2021)  
Podatel:  Martina Paciorková, Mostkov 21, 788 01 Oskava 
                (doručeno MěÚ Šumperk pod č.j. 73713/2021, dne 23.06.2021) 



200 
 

Text námitky č. 3 

Věc: Odvolání 
Nesouhlasím s územním plánem, aby můj pozemek č. 618/10, který byl dán do územního 
plánu jako pozemek stavební, byl z něj vyjmut. Na tomto pozemku chce dcerka stavět rodin-
ný dům. 

Rozhodnutí o námitce č. 3  
Námitce č. 3 se vyhovuje, zastavitelná plocha Z9, vymezená v platném Územním plánu Oska-
va z. r. 2012, bude do návrhu nového územního plánu zapracována.  

Odůvodnění 
Pozemek p.č. 618/10 v k. ú Mostkov je evidován v katastru nemovitostí jako trvalý travní po-
rost a v návrhu územního plánu je vymezen jako plocha zemědělská NZ. 
V platném územním plánu, vydaném dne 14.04.2012, je část pozemku parc. č. 618/10 vyme-
zena jako zastavitelná plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské  BV Z9,  část pozem-
ku je vymezena jako navržená plocha rekreace – zahrady – soukromá zeleň RZs.  

Splněno, dotčený pozemek, včetně pozemků navazujících, je vymezen jako zastavitelná 
plocha smíšená obytná – venkovská Z45, a to v rozsahu zastavitelných ploch bydlení –                  
v rodinných domech – venkovské BV a rekreace – zahrady – soukromá zeleň RZs Z9, vyme-
zených v Územním plánu Oskava z r. 2012. 
 
Námitka č. 4 
(námitka ze dne: 23.06.2021)  
Podatel: Ing. Martin Novák, MBA, místopředseda představenstva ÚSOVSKO a.s., IČ: 

60793015,    Klopina č.p. 33, 789 73 Klopina 
              (doručeno MěÚ Šumperk pod č.j. 74053/2021, dne 23.06.2021 a 74966/2021, dne 

25.06.2021) 

Text námitky č. 4 

4.1. k.ú. Oskava 
- plocha v platném územním plánu označená jako Bv, návrh změny plochy na Ns  

 

Rozhodnutí o námitce č. 4.1.  
V platném ÚP je jako zastavitelná plocha Z41 vymezena část pozemků parc .č. 726/8, 726/10 
a 726/11. V návrhu nového ÚP je pozemek parc. č. 726/8 přičleněn, v souladu se stavebním 



201 
 

zákonem, do zastavěného území, pozemky parc. č. 726/10 a 726/11 jsou ponechány jako 
plochy zemědělské NZ.   
Námitce nebude vyhověno – část pozemku parc. č. 726/11, která patří společnosti ÚSOVSKO 
a.s., má jen cca 300 m2, což nestačí ke stavbě RD, sousední pozemek je jiného vlastníka, který 
námitku nepodal. Pozemek není dopravně dostupný (jen polní cesta na pozemku SPÚ). 
 

k.ú. Mostkov 
4.2. plocha v platném územním plánu označená jako Bv, návrh změny plochy na Nz 
 

 

 
Dle nově navrhovaného územního plánu (dále též označeno i jako ÚP) dochází k výrazné 
přeměně plochy určené pro výstavbu na plochy zemědělské. Jako vlastníci výše uvedených 
nemovitostí zásadně nesouhlasíme s navrhovanou proměnou. 

Odůvodnění námitky: 
Jedná se o plochy určené k výstavbě rodinných domů, které byly dlouhodobě využívány pou-
ze zemědělským způsobem.  To z důvodu problematických přístupů, které ač ve vlastnictví 
obce, reálně vedou přes částečně zpevněné či účelové komunikace v našem vlastnictví 



202 
 

či vlastnictví jiného subjektu. V daném území se však záměr výstavby dlouhodobě připravuje 
formou odprodeje zastavitelných ploch novým vlastníkům, resp. stavebníkům. Přístupnost 
pozemků jednáme se sousedními vlastníky (např. parc. č. 652/23, 652/14, 618, 618/10) 
a pozemky postupně inzerujeme prostřednictvím vlastní realitní kanceláře Fortex-Reality 
v Šumperku. Předmětný záměr v dané lokalitě byl v souladu s dosud platným územním plá-
nem plochou Bv (plochy bydlení v rodinných domech), ale bohužel již není v souladu 
s novým návrhem ÚP Oskava, což nás jako vlastníka disponujícího jak zemědělskou činností, 
tak možnostmi profesionální inzerce a prodeje stavebních parcel, zaskočilo defacto upro-
střed realitně stavebního díla. I ve věci uspořádání přístupových komunikací již probíhají dis-
kuze a jednání na úrovni vlastníci (parc. č. 652/23, 652/14, 618, 618/10) a obec Oskava, 
s kterou náš subjekt již dokázal několik nemovitostních problémů úspěšně vyřešit k vzájemné 
spokojenosti i ve prospěch občanů. 
V platném znění současného ÚP Oskava je urbanistická koncepce postavena na základním 
požadavku a tím je rozvoj území zdůrazněný potřebami bydlení, rozvoje rekreace a cestovní-
ho ruchu, ochranou kulturních, urbanistických a přírodních hodnot řešeného území.  V místní 
části Mostkov a Oskava se doplňovaly plochy bydlení v největším rozsahu. Počet obyvatel byl 
k roku vydání platného ÚP (2012) cca 1410, přičemž kapacita rozvojových ploch byla cca 113 
bj., (což představovalo teoreticky možný nárůst obyvatel o cca 350). Reálný odhad pro rozší-
ření obce a zvýšení počtu obyvatel byl v rámci navrhovaného období (10 let) maximálně 
do počtu 1500 obyvatel. Dle demografických údajů ČSÚ však počet obyvatel v daném území 
klesá. 
 
 

  

     Zřejmě z toho důvodu prognóza nově navrhovaného ÚP předpokládá do r. 2035 další mír-
ný pokles počtu obyvatel a zmenšuje návrhové plochy pro bydlení. To však nekoresponduje 
se zvyšujícím se reálným zájmem o plochy výstavby v řešeném území v posledních letech, 
které zaznamenáváme. Za poslední měsíc jsme formou realitní inzerce prodali v k.ú. Třeme-
šek 3 stavební parcely a další inzerujeme v k.ú. Bedřichov u Oskavy a Mostkov, kde aktuálně 
zpřístupňujeme prodejem vlastní přístupové cesty 7 zasíťovaných stavebních pozemků při-
pravených k výstavbě. Dále jsme oslovování žadateli o odkup stavebních pozemků tzv. na-
přímo i mimo inzerci. Celkově z návrhu ÚP není patrné, proč dochází k tak razantní změně, 
resp. úbytku návrhových ploch bydlení. 

     Základní koncepcí rozvoje území obce by dle nového návrhu ÚP mělo být vytvoření pod-
mínek pro budoucí rozvoj řešeného území vymezením dostatečně kapacitních ploch pro roz-
voj obytné výstavby, urbanistická koncepce nového ÚP však převážně vychází z plošného 
a prostorového uspořádání stávající zástavby a požadavků na její rozvoj. Obec již nevymezuje 
dostatečné plochy pro novou výstavbu spojenou s podporou a udržením nárůstu počtu oby-
vatel obce a s tím spojeného rozvoje venkova. S tím také souvisí medializovaná priorita obce 
Oskava investovat do jejích místních částí desítky milionů korun formou nejrůznějších pro-
jektů (opravy, rekonstrukce a budování společenských zázemí, rekonstrukce el. vedení a ko-
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munikací, domovní čističky vod  a revitalizovat tak veřejné prostranství obcí  (viz. např. text 
z 2.6.2021  v médiu Šumperský rej: Stanislav Hýbner: V Oskavě rozjedeme investice za desítky 
miliónů korun | Šumperský REJ). 

     Uvedený návrh představený několika místním obyvatelům při veřejném projednání ÚP se 
setkal se stejně tak nesouhlasným přijetím.  Záměr výstavby na daných plochách podporují 
i spoluvlastníci některých našich parcel (parc. č. 652/23)  a další sousední vlastník parcel má 
již připraven projekt a schválen záměr k dělení stavebních pozemků na jedné ze zastavitel-
ných ploch (parc. č. 618/1), kterou mu aktuálně odprodáváme.  

     Z výše uvedeného vnímáme snahu o zmenšení návrhové plochy zastavění jako nekon-
cepční zásah do organizace již připravovaných území k zástavbě v blízkém časovém horizontu 
a nesouhlasíme se zmenšením návrhové plochy Bv. Žádáme, aby byly vzaty v potaz navrho-
vané námitky a byly ponechány v návrhových plochách pro bydlení alespoň jihovýchodní 
části Mostkova (konkrétně Z6 (parc. č. 652/23, 652/24, 652/15), Z8 (parc. č. 777, 636/30), Z9 
(parc. č. 618/1)), kde se nabízí zájem a spolupráce všech dotčených vlastníků, kteří dle našich 
informací mají zájem o rozvoj lokality či nahrazeny jinou lokalitou na našich parcelách 
ve stejném rozsahu, abychom mohli uspokojit zájemce o bydlení. Vzhledem k tomu, že se 
historicky část přístupové cesty k uvedeným parcelám reálně nachází na pozemcích ve vlast-
nictví ÚSOVSKA a.s., ač zapsaná je na sousední parcele pro Obec Oskava, společně jsme 
schopní tento problém uchopit a zajistit dostatečnou přístupnost parcel. 
 

Rozhodnutí o námitce č. 4.2.  

Pozemek p.č. 273/6 v k. ú. Mostkov je evidován v katastru nemovitostí jako orná půda, 
v návrhu nového územního plánu vymezen jako plocha zemědělská NZ.V platném územním 
plánu, vydaném dne  14.04.2012, je část pozemku parc. č. 273/6 vymezena jako zastavitelná 
plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské  BV Z17, zbývající část pozemku je vymeze-
na jako plocha zemědělská NZ.  
Námitce nebude vyhověno  –  částí pozemku parc. č. 273/6, která je v platném územním plá-
nu součástí zastavitelné plochy Z17, prochází stávající vedení VN 22 kV včetně přípojky k tra-
fostanici, jejichž ochranná pásma jakoukoliv výstavbu v této části dotčeného pozemku zne-
možňují. 
 
Pozemek p.č. 273/13 v k. ú. Mostkov je evidován v katastru nemovitostí jako orná půda, 
v návrhu nového územního plánu je vymezen jako plocha zemědělská NZ. 
V platném územním plánu, vydaném dne  14.04.2012, je část pozemku parc. č. 273/13 vyme-
zena jako zastavitelná plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské  BV Z17, zbývající 
část pozemku je vymezena jako plocha zemědělská NZ. 
Námitce nebude vyhověno – vzhledem k tomu, že šířka pozemku je pouze cca 3,5 m, nelze 
pozemek pro výstavbu využít. 
 
Pozemek p.č. 618/1 v k. ú Mostkov je evidován v katastru nemovitostí jako trvalý travní po-
rost, v návrhu územního plánu je vymezen jako plocha zemědělská NZ. 
V platném územním plánu, vydaném dne  14.04.2012, je část pozemku parc. č. 618/1 vyme-
zena jako zastavitelná plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské  BV Z9, zbývající 
část pozemku je vymezena jako navržená plocha rekreace – zahrady – soukromá zeleň RZs.  
Námitce bude vyhověno, zastavitelná plocha Z9, vymezená v platném Územním plánu Oska-
va z. r. 2012, bude do návrhu nového územního plánu zapracována.   

https://sumpersky.rej.cz/clanky/spolecnost/882-stanislav-hybner-v-oskave-rozjedeme-investice-za-desitky-milionu-korun
https://sumpersky.rej.cz/clanky/spolecnost/882-stanislav-hybner-v-oskave-rozjedeme-investice-za-desitky-milionu-korun
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Pozemek p.č. 636/30 v k. ú. Mostkov je evidován v katastru nemovitostí jako orná půda, 
v návrhu nového územního plánu je vymezen jako plocha zemědělská NZ. 
V platném územním plánu, vydaném dne  14.04.2012, je část pozemku parc. č. 636/30 vyme-
zena jako zastavitelná plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské  BV Z8,  část pozem-
ku je vymezena jako navržená plocha veřejných prostranství – zeleň přírodního charakteru 
PVz a část pozemku jako navržená plocha veřejných prostranství – ulice, významné prostory 
obce PVu. 
Námitce bude vyhověno, zastavitelná plocha Z8, vymezená v platném Územním plánu Oska-
va z r. 2012, bude do návrhu nového územního plánu zapracována.   
 
Pozemek p.č. 777 v k. ú. Mostkov je evidován v katastru nemovitostí jako ostatní plo-
cha/ostatní komunikace a takto je také využíván – jako polní cesta.  V návrhu nového územ-
ního plánu je pozemek součástí plochy zemědělské NZ. 
V platném územním plánu, vydaném dne  14.04.2012, je část pozemku parc. č. 777 vymezena 
jako navržená plocha veřejných prostranství – ulice, významné prostory obce PVu, zbývající 
část pozemku je vymezena jako plocha zemědělská NZ. 
V návrhu nového územního plánu bude tento pozemek ponechán jako účelová komunikace, 
pro zajištění prostupnosti krajiny.   
 
Pozemek p.č. 652/15 v k. ú. Mostkov je evidován v katastru nemovitostí jako orná půda, v 
návrhu nového územního plánu je vymezen jako plocha zemědělská NZ. 
V platném územním plánu, vydaném dne  14.04.2012, je část pozemku parc. č. 652/15 vyme-
zena jako navržená plocha veřejných prostranství – ulice, významné prostory obce PVu, zbý-
vající část pozemku je vymezena jako plocha zemědělská NZ. 
Námitce bude vyhověno – do návrhu nového územního plánu bude příslušná část pozemku 
zapracována jako součást zastavitelné plochy Z6, vymezené v platném Územním plánu Oska-
va z. r. 2012.   
 
Pozemky p.č. 652/24, 652/11 a 652/23 v k. ú. Mostkov  jsou evidovány v katastru nemovi-
tostí jako orná půda, v návrhu nového územního plánu jsou vymezeny jako plocha zeměděl-
ská NZ. 
V platném územním plánu, vydaném dne  14.04.2012, je část uvedených pozemků vymezena 
jako zastavitelná plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské  BV Z6, část jako navrže-
ná plocha veřejných prostranství – ulice, významné prostory obce PVu, zbývající část pozem-
ků je vymezena jako plocha zemědělská NZ. 
Námitce bude vyhověno – do návrhu nového územního plánu bude příslušná část uvedených 
pozemků zapracována jako součást zastavitelné plochy Z6, vymezené v platném Územním 
plánu Oskava z. r. 2012.   
 
Sumarizace 
Do návrhu územního plánu budou zapracovány zastavitelné plochy Z6 a Z9 z platného územ-
ního plánu, tj. (mimo jiné) parc. č. 618/1, 636/30, 652/15, 652/24, 652/11 a 652/23; poze-
mek parc .č. 777 bude ponechán jako účelová komunikace. 
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4.3. Plocha v platném územním plánu označená jako VL, návrh změny plochy na Nz a TI 
 

 
V územním plánu je vymezena jedna zastavitelná plocha: 

 Plocha Z42 (ČOV) je vymezena pro vybudování čistírny odpadních vod na jižním okraji 
území obce. Jde o dlouhodobě sledovaný záměr, plocha pro výstavbu ČOV byla vyme-
zena již v předchozím územním plánu (v mírně odlišné poloze).  

Rozhodnutí o námitce č. 4.3.  
Pozemek p.č. 694/1 v k. ú Mostkov je evidován v katastru nemovitostí jako trvalý travní po-
rost, v návrhu nového územního plánu je jeho část vymezena jako zastavitelná plocha tech-
nické infrastruktury – inženýrské sítě TI Z42, zbývající část je vymezena jako plocha zeměděl-
ská NZ. 
V platném územním plánu, vydaném dne  14.04.2012, je část pozemku parc. č. 694/1 vyme-
zena jako zastavitelná plocha technické infrastruktury TI Z1, část jako  plocha přestavby vý-
roby a skladování – lehký průmysl VL P1, zbývající část pozemku je vymezena jako plocha 
zemědělská NZ Zároveň je na části pozemku vymezen regionální biokoridor ÚSES RBK 907. 
Námitce nebude vyhověno – vzhledem k tomu, že stávající obytný dům zůstává beze změny, 
tj. není navržen k přestavbě, nedává vymezení plochy pro výrobu na dotčeném pozemku smy-
sl. 
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4.4. k.ú. Bedřichov u Oskavy 
- plocha v platném územním plánu označená jako RZs, návrh změny plochy na ZP 
 

 

 
 

Odůvodnění námitky: 
Dle nově navrhovaného ÚP dochází k přeměně plochy RZs – s přípustným využitím zahrád-
kářské činnosti, zřízení zahradní chatky do 16 m2 zast. plochy, oplocení pozemku, studny 
a přípojky na plochu ZP – s přípustným využitím staveb a zařízení pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof, staveb vodních nádrží, místních a účelových komunikací 
a přípojek, s nepřípustným využitím oplocení. Jako vlastníci výše uvedených nemovitostí ne-
souhlasíme s navrhovanou proměnou a podotýkáme chybné vyhodnocení v požadavcích 
na změny funkčního využití ploch v novém ÚP. Opět konstatujeme, že předmětný pozemek 
resp. plochu, aktuálně řešíme formou realitního prodeje za účelem rekreačního využití. 
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Rozhodnutí o námitce č. 4.4.  
Pozemek p.č. 94 v k. ú. Bedřichov u Oskavy je evidován v katastru nemovitostí jako zahrada, 
v návrhu nového územního plánu je vymezen jako plocha zeleně – přírodního charakteru ZP a 
je součástí lokálního biokoridoru ÚSES. 
V platném územním plánu, vydaném dne  14.04.2012, je pozemek parc. č. 94 vymezen jako 
stabilizovaná plocha rekreace – zahrady – soukromá zeleň – RZs. 
 
Námitce nebude vyhověno – využití tohoto pozemku pro rekreaci je zcela nevhodné – jde o 
vzrostlou krajinnou zeleň, břehové porosty Zlatého potoka, součást vymezeného lokálního 
biokoridoru ÚSES. Šířka pozemku (mezi komunikací a tokem) se pohybuje od 5,5 m do 10,7 m. 
Vymezení tohoto pozemku v platném územním plánu jako stávající plochy rekreace je chyb-
né, pozemek není využíván k rekreaci. 
 

4.5. k.ú. Václavov u Oskavy 
- plocha v platném územním plánu označená jako RZs a PVz, návrh změny plochy na NZ 
 

 
 

Rozhodnutí o námitce č. 4.5.  
Pozemek p.č. 158/19 v k. ú. Václavov u Oskavy je evidován v katastru nemovitostí jako orná 
půda, v návrhu nového územního plánu je vymezen jako plocha zemědělská NZ. 
V platném územním plánu, vydaném dne  14.04.2012, je část pozemku parc. č. 158/19 vyme-
zena jako stabilizovaná plocha rekreace – zahrady – soukromá zeleň – RZs. 
Námitce nebude vyhověno – využití požadované části pozemku pro rekreaci je nevhodné – 
jde o součást souvislého celku zemědělské půdy, plocha navazuje na bývalý hřbitov (pietní 
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místo), který zástavbu v této lokalitě logicky ukončuje. Plochu v žádném případě nelze vyme-
zit jako stávající plochu rekreace (protože jí není – jde o chybu v platném ÚP). 
 
4.6. 

 
 

 
Odůvodnění námitky: 
Požadujeme ponechat p.č. 158/19 k.ú. Václavov u Oskavy jako plochu RZs. Pozemek je pří-
stupný z obecní komunikace a vzhledem k rozvojovému potenciálu v dané lokalitě předmět-
ný pozemek, resp. plochu taktéž řešíme formou realitního prodeje za účelem rekreačního 
využití. 
 

Rozhodnutí o námitce č. 4.6.  
Pozemek p.č. 225 v k. ú. Václavov  u Oskavy je evidován v katastru nemovitostí jako ostatní 
plocha, V návrhu nového územního plánu je vymezen jako plocha zemědělská NZ. 
V platném územním plánu, vydaném dne  14.04.2012, je pozemek parc. č. 225 vymezen jako 
stabilizovaná plocha veřejných prostranství – zeleň přírodního charakteru PVz. 
Námitce nebude vyhověno – nejde o plochu zeleně přírodního charakteru, jde o součást uce-
leného bloku zemědělské půdy – pozemek zůstane beze změny. 
 

Sumarizace 

Z výše uvedených situací v jednotlivých územních částech vnímáme snahu o zmenšení návr-
hových ploch, která činí celkem 2,1994 ha, jako nekoncepční zásah do organizace již připra-
vovaných záměrů k zástavbě, odprodeji či využití pozemků a nesouhlasíme se zmenšením 
návrhových ploch či změnou jejich využití. S přihlédnutím k vzneseným argumentům na ve-
řejném projednávání nového ÚP žádáme, aby byly vzaty v potaz naše navrhované námitky 
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a v návrhových plochách pro bydlení byly ponechány alespoň některé územní části v k.ú. 
Mostkov (konkrétně Z6 (parc.č. 652/23, 652/24, 652/15), Z8 (parc.č. 777, 636/30), Z9 (parc.č. 
618/1)), kde naše pozemky tvoří cca 1,1771 ha, tedy ponechat minimálně polovinu celkově 
odejmuté výměry návrhových ploch na našich pozemcích či je nahradit jinou lokalitou 
na našich parcelách ve stejném rozsahu (např. rozšířit zastavitelnou plochu v lokalitě Z5 
(parc.č. 652/10 – viz. Zákres níže) aj.). Zachovat funkční využití plochy RZs p.č. 94 k.ú. Bedři-
chov u Oskavy a ponechat p.č. 158/19 k.ú. Václavov u Oskavy jako plochu RZs. 
 

 
 

Rozhodnutí o námitce č. 4  
Námitce č. 4 se částečně vyhovuje – do návrhu nového územního plánu budou zapracovány 
zastavitelné plochy Z6, Z8 a Z9, vymezené v platném Územním plánu Oskava z r. 2012. 

Odůvodnění 
Viz předchozí text.  

Splněno, do návrhu územního plánu jsou doplněny zastavitelné plochy smíšené obytné – 
venkovské SV Z45, Z46 a Z47, přibližně v rozsahu zastavitelných ploch bydlení – v rodinných 
domech – venkovské BV Z6, Z8 a Z9, vymezených v Územním plánu Oskava z r. 2012. 
 
Námitka č. 5 
(námitka ze dne: 23.06.2021)  
Podatel:  Ing. Martin Novák, MBA, místopředseda představenstva ÚSOVSKO a.s.,                                             

IČ: 60793015, Klopina č.p. 33, 789 73 Klopina 
                (doručeno MěÚ Šumperk pod č.j. 74099/2021 a 74133/2021 dne 23.06.2021) 
 
Text námitky č. 5 
Věc: Odvolání 
5.1. k.ú. Oskava 

 plocha v platném územním plánu označená jako Bv, návrh změny plochy na Nz.  
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Rozhodnutí o námitce č. 5.1.  
Pozemek p.č. 70/6 v k. ú. Oskava je evidován v katastru nemovitostí jako trvalý travní po-
rost, v návrhu nového územního plánu je vymezen jako plocha zemědělská NZ. 
V platném územním plánu, vydaném dne  14.04.2012, je pozemek parc. č. 70/6 vymezen jako 
součást zastavitelné plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské  BV Z45.  
Námitce nebude vyhověno – v podstatě celý pozemek leží v ochranném pásmu lesa, je bez 
příjezdu a nenavazuje na stávající zástavbu. Vymezení tohoto pozemku jako zastavitelné plo-
chy by bylo v rozporu s principy urbanistické koncepce. 
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5.2. k.ú. Mostkov 

 plocha v platném územním plánu označená jako Bv a PVu, návrh změny plochy na Nz.  

      

 

 
 

     Dle nově navrhovaného územního plánu (dále též označen i jako ÚP) dochází k výrazné 
přeměně plochy určené pro výstavbu na plochu zemědělskou. Jako vlastník výše uvedených 
nemovitostí zásadně nesouhlasím s navrhovanou proměnou. 

Odůvodnění námitky: 
     Jedná se o plochy určené k výstavbě rodinných domů, které byly dlouhodobě využívány 
pouze zemědělským způsobem. To z důvodu problematických přístupů, které ač ve vlastnic-
tví obce, reálně vedou přes částečně zpevněné či účelové komunikace v našem vlastnictví 
či vlastnictví jiného subjektu. V daném území se však záměr výstavby dlouhodobě připravuje 
formou odprodeje zastavitelných ploch novým vlastníkům. Přístupnost pozemků je momen-
tálně v jednání se sousedními vlastníky (např. parc. č. 652/23, parc. č. 652/24 a 652/11) 
a pozemky mám v plánu v brzké době odprodat. Předmětný záměr v dané lokalitě byl 
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v souladu s dosud platným územním plánem plochou Bv (plochy bydlení v rodinných do-
mech) a PVu (plochy veřejných prostranství charakteru ulic, návsí a veřejných koridorů), 
ale bohužel již není v souladu s novým návrhem ÚP Oskava, což narušuje můj stavební zá-
měr. 
     V platném znění současného ÚP Oskava je urbanistická koncepce postavena na základním 
požadavku a tím je rozvoj území zdůrazněný potřebami bydlení, rozvoje rekreace a cestovní-
ho ruchu, ochranou kulturních, urbanistických a přírodních hodnot řešeného území.  V místní 
části Mostkov a Oskava se doplňovaly plochy bydlení v největším rozsahu. Celkově z návrhu 
ÚP není patrné, proč dochází k tak razantní změně, resp. úbytku návrhových ploch bydlení. 
Základní koncepcí rozvoje území obce by dle nového návrhu ÚP mělo být vytvoření podmí-
nek pro budoucí rozvoj řešeného území vymezením dostatečně kapacitních ploch pro rozvoj 
obytné výstavby, urbanistická koncepce nového ÚP však převážně vychází z plošného a pro-
storového uspořádání stávající zástavby a požadavků na její rozvoj. Obec již nevymezuje do-
statečné plochy pro novou výstavbu spojenou s podporou a udržením nárůstu počtu obyva-
tel obce a s tím spojeného rozvoje venkova. S tím také souvisí medializovaná priorita obce 
Oskava investovat do jejích místních částí desítky milionů korun formou nejrůznějších pro-
jektů (opravy, rekonstrukce a budování společenských zázemí, rekonstrukce el. vedení a ko-
munikací, domovní čističky vod  a revitalizovat tak veřejné prostranství obcí  (např. text 
z 2.6.2021  v médiu Šumperský rej: Stanislav Hýbner: V Oskavě rozjedeme investice za desítky 
miliónů korun | Šumperský REJ). 

     Uvedený návrh představený několika místním obyvatelům při veřejném projednání ÚP se 
setkal se stejně tak nesouhlasným přijetím. Záměr výstavby na daných plochách podporují 
i další sousední vlastníci parcel, kdy na jedné ze zastavitelných ploch (parc. č. 831), již je při-
praven projekt a schválen záměr k dělení stavebních pozemků. ÚSOVSKO a.s., které disponu-
je jak zemědělskou činností, tak vlastní realitní kanceláří vzhledem k záměru prodeje staveb-
ních parcel v dané lokalitě bylo pak touto změnou v ÚP zaskočeno defacto uprostřed realitně 
stavebního díla. 

     Z výše uvedeného vnímám snahu o zmenšení návrhové plochy zastavění jako nekoncepční 
zásah do organizace již připravovaných území k zástavbě v blízkém časovém horizontu a ne-
souhlasím se zmenšením návrhové plochy Bv a PVu, která na mých pozemcích činí celkem 
1,5645 ha. S přihlédnutím k vzneseným argumentům na veřejném projednávání  nového ÚP 
žádám, aby byly vzaty v potaz navrhované námitky a byly ponechány v návrhových plochách 
pro bydlení alespoň územní části v k.ú. Mostkov, konkrétně Z6 (parc. č. 652/14), kde stávající 
zastavitelná plocha tvoří cca 0,4195 a rozšířit ji o cca 0,5305ha,  tedy souhrnně alespoň 
na 0,9500 ha (viz. zákres níže). Tuto výměru bych rád ve spolupráci s ÚSOVSKO a.s. za vhod-
ných podmínek převedl poptávajícím stavebníkům a zpřístupnil pro bytovou výstavbu. 
Vzhledem k tomu, že se historicky část přístupové cesty k uvedeným parcelám reálně nachází 
na mých pozemcích a pozemcích ve vlastnictví ÚSOVSKA a.s., ač zapsané jsou na sousední 
parcele pro Obec Oskava, společně jsme schopni tento problém uchopit a zajistit dostateč-
nou přístupnost parcel. 
 

https://sumpersky.rej.cz/clanky/spolecnost/882-stanislav-hybner-v-oskave-rozjedeme-investice-za-desitky-milionu-korun
https://sumpersky.rej.cz/clanky/spolecnost/882-stanislav-hybner-v-oskave-rozjedeme-investice-za-desitky-milionu-korun
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Rozhodnutí o námitce č. 5.2.  

Pozemky p.č. 273/10 a 251/1  v k. ú. Mostkov jsou evidovány v katastru nemovitostí jako 
orná půda, v návrhu nového územního plánu jsou vymezeny jako plocha zemědělská NZ. 
V platném územním plánu, vydaném dne  14.04.2012, je část uvedených pozemků vymezena 
jako zastavitelné plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské  BV Z17 a Z18, část jako 
navržená plocha veřejných prostranství – ulice, významné prostory obce PVu, zbývající část 
pozemků je vymezena jako plocha zemědělská NZ. 
Námitce nebude vyhověno – jde o pozemky zcela bez příjezdu, ve II. třídě ochrany ZPF a zá-
bor těchto pozemků by byl v rozporu s § 4 odst. 3 zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů), ve kterém se uvádí: 
„Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zá-
jem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.“ 
 
Pozemek p.č. 652/14 v k. ú. Mostkov je evidován v katastru nemovitostí jako orná půda, 
v návrhu nového územního plánu je vymezen jako plocha zemědělská NZ. 
V platném územním plánu, vydaném dne  14.04.2012, je část pozemku parc. č. 652/14 vyme-
zena jako zastavitelná plocha bydlení – v rodinných domech – venkovské  BV Z6, část jako  
navržená plocha veřejných prostranství – ulice, významné prostory obce PVu, zbývající část 
pozemků je vymezena jako plocha zemědělská NZ. 
Námitce bude vyhověno – do návrhu nového územního plánu bude příslušná část pozemku 
zapracována jako součást zastavitelné plochy Z6, vymezené v platném Územním plánu Oska-
va z r. 2012, přičemž bude nutno respektovat stávající vedení VN 22 kV. Pro zajištění dopravní 
obsluhy vymezené zastavitelné plochy bude nutno vymezit zastavitelnou plochu veřejných 
prostranství pro vybudování řádné obslužné komunikace, a to v souladu s ustanovením § 22 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů, v šířce min. 8 m.   
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Námitka č. 6 
(námitka ze dne: 22.06.2021)  
Podatel:  Jan Ryšánek, Břevenec 102, 783 85 Šumvald, IČO: 60307021 
                (doručeno MěÚ Šumperk pod č.j. 74096/2021 dne 23.06.2021) 

Text námitky č. 6 
Námitka pro návrhu územního plánu 
Podávám námitku proti návrhu územního plánu obce Oskava na parcele č. 636/36 
Žádám o možnost výstavby na výše uvedené parcely, viz. Příloha 
Založil jsem firmu „Honzíkovy slabikáře s.r.o.“ zabývající se výrobou dřevěných slabikářů. 
www.slabikare.com 
Školy mě žádají o možnost se přijít podívat, jak se slabikáře vyrábí. 
Na této parcele mám záměr postavit vzorkovou prodejnu se zázemím pro školní exkurze. 
V současných prostorách nemám dostatek prostoru pro výstavbu. 
Při rozvíjení firmy je možnost zvyšování zaměstnanosti v obci. 

 
 
Rozhodnutí o námitce č. 6  
Námitce č. 6 se vyhovuje.  
Odůvodnění 
Pozemek p.č. 636/36 v k. ú. Mostkov je evidován v katastru nemovitostí jako orná půda 
a v návrhu územního plánu je vymezen jako plocha zemědělská NZ. 

http://www.slabikare.com/
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V platném územním plánu, vydaném dne  14.04.2012, je pozemek parc. č. 636/36 vymezen 
jako plocha zemědělská NZ. 

Vzhledem k tomu, že v plochách smíšených obytných – venkovských SV je jako přípustné vyu-
žití uvedeno mimo jiné „stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury“ a „stavby ob-
čanského vybavení komerčního typu“, kam požadované využití lze zařadit, je požadovaná 
část pozemku vymezena jako součást zastavitelné plochy smíšené obytné – venkovské SV 
Z45. Na západním okraji pozemku je vymezena zastavitelná plocha veřejných prostranství PV 
Z44 pro vybudování řádné obslužné komunikace, a to v souladu s ustanovením § 22 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, 
v šířce min. 8 m.   
 
Námitka č. 7 
(námitka ze dne: 22.06.2021)  
Podatel:  Jan Ryšánek, Břevenec 102, 783 85 Šumvald, Datum nar. 5.4.1975 
                (doručeno MěÚ Šumperk pod č.j. 74096/2021 dne 23.06.2021) 
 
Text námitky č. 7 
Námitka proti návrhu územního plánu 
Podávám námitku proti návrhu územního plánu obce Oskava, z důvodu záměru výstavby 
rodinného domu na parcele č. 831 katastrální území Mostkov, číslo LV:750. 
Již jsem zahájil odkup okolních pozemků z důvodu přístupu k výše uvedené parcele. 
Kvůli covidové době jsem čekal skoro tři čtvrtě roku na rozdělení pozemků, viz Příloha „sou-
hlas s rozdělením pozemků“. Tento pozemek byl strategický kvůli přístupu k dalším pozem-
kům. 
Momentálně odkupuji pozemky číslo 618/1, 618/4, 618/5 viz příloha č.2. 
Žádám na parcele č. 831 zachování stávajícího stavu územního plánu. 
Na příloze č. 3. Umístění rodinného domu 
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Rozhodnutí o námitce č. 7  
Námitce č.7 se vyhovuje.  
Odůvodnění 
Pozemek p.č. 831 v k. ú Mostkov je evidován v katastru nemovitostí jako ostatní plocha 
a v návrhu územního plánu je vymezen jako plocha zemědělská NZ. 
V platném územním plánu, vydaném dne  14.04.2012, je pozemek parc. č. 831 součástí vy-
mezené zastavitelné plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské  BV Z9.V návrhu nové-
ho územního plánu je pozemek parc. č. 831 začleněn do vymezené zastavitelné plochy smíše-
né obytné – venkovské SV Z45.  
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N. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
 

 Připomínky k návrhu Územního plánu Oskava pro společné jednání 

Pořa-
dové 
číslo 

Obec, organizace Datum a č.j.      
připomínky 

Změní připomínky Způsob řešení 

1. Obec Sobotín   - v termínu se nevyjádřil;  

2. Obec Hraběšice  - v termínu se nevyjádřil;  

3. Město Nový Malín  - v termínu se nevyjádřil;  

4. Obec Libina  - v termínu se nevyjádřil;  

5. Obec Šumvald  - v termínu se nevyjádřil;  

6. Obec Tvrdkov  - v termínu se nevyjádřil;  

7. Obec Horní Město  - v termínu se nevyjádřil;  

8. Obec Stará Ves  - v termínu se nevyjádřil;  

9. Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Odbor přípravy staveb Brno,                    
Šumavská 33, 612 54 

23. 10 2020 
1857/11130/ 
2020 

- bez připomínek 
 

 

10. Povodí Moravy, s.p.  
Dřevařská 11, 601 75 Brno  

 - v termínu se nevyjádřil 
  

11. České Radiokomunikace a.s.,  - v termínu se nevyjádřil;  

12. Lesy ČR, s.p., oblastní správa toků 
Potoční 61, 787 01 Šumperk 

5.11.2020 
LCR104/004022/
2020 

Připomínky Lesů České republiky, s.p., Lesní správy 
Janovice k návrhu územního plánu Oskava 
Lesy České republiky, s.p., (dále Les ČR), Lesní správa 
Janovice (dále LS Janovice), má právo hospodařit 
k pozemkům ve vlastnictví České republiky, kterých se 
přímo dotýká návrh nového územního plánu Oskava. 
Lesy ČR, LS Janovice tímto podává připomínky k ÚP 
Oskava, který byl veřejně projednán dne 7.10.2020, 
v budově MÚ Šumperk: 
1) Žádáme, aby nově vznikající zastavitelné plochy        
pro bydlení byly vymezovány s ohledem na ochranné 

 
 
 
 
 
 
Na základě konzultace  s LS                      
Janovice je splněno takto: 
 
Ad 1. Je respektováno pro                         
zastavitelné plochy nově vymezené 
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pásmo lesa. Tj. nejblíže 50 m od okraje lesního                  
porostu (dle Zákona č. 289/1995 Sb.). 
2) Plocha změn Z25 – Oskava pod lesem  - Žádáme                  
o dodržení ochranného pásma lesa 50 m, tedy aby 
zastavitelná plocha v tomto místě byla nejvýše 
v rozsahu daném ochranným pásmem lesa. 
3) zastavitelná plocha „SV“ v lokalitě u Kauerova                 
mlýna – žádáme, aby zde byla vylišena zastavitelná 
plocha nejvýše v rozsahu daném ochranným pásmem 
lesa 50 m. Pokud by zde měla být zachován druh        
plochy „zastavitelná“, žádáme, aby se nejednalo                   
o plochu „SV – plocha zastavitelná por smíšené                
obytné bydlení – venkovské“, ale aby se jednalo                    
o zastavitelnost ve smyslu funkčností Kauerova mlýna, 
tedy plocha „W – plochy vodní a vodohospodářské“ 
případně jiný druh zastavitelné plochy, která však 
neumožní výstavbu domu pro rodinné bydlení. 
 4) Plocha Z1 – veřejné prostranství Rabštejn a plocha 
rekreace RN Rabštejn  - žádáme o zmenšení rozsahu 
této plochy dle níže přiložené výkresu. Dále žádáme, 
aby byla plocha rekreace RN Rabštejn specifikována, 
jako plocha, kde nelze umisťovat další stavby trvalého 
charakteru. Důvodem žádosti je fakt, že pozemek 
parc. č. 942, který spravuje LS Janovice, je druhem 
pozemku „lesní“, je tedy primárně určen k plnění 
funkci lesa. Části pozemku parc. č. 942, které jsou 
mimo námi vymezené území rekreace RN                                 
(viz obrázek), jsou využívány, a je potřeba je zachovat, 
pro obhospodařování lesa v této lokalitě, v souladu se 
zákonem o lesích č. 289/1995 Sb. 

novým územním plánem; na plochy 
přebírané z předchozího ÚP se                      
tento požadavek nevztahuje. 
Ad 2. Vymezení plochy Z25 je               
upraveno tak, aby nezasahovalo       
do OP lesa. 
Ad 3.Požadavek bezpředmětný – 
v lokalitě není vymezena žádná 
zastavitelná plocha, jde o plochy 
stabilizované; požadovaná obnova 
náhonu je možná. 
Ad 4. Zastavitelná plocha veřejných 
prostranství – veřejná zeleň Z1 je 
z návrhu ÚP vypuštěna, vymezení 
plochy rekreace – plochy staveb 
pro hromadnou rekreaci RH                            
a plochy rekreace – na plochách 
přírodního charakteru RN je                  
upraveno dle požadavku.  
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13. ČEZ Děčín 40502- distribuce a.s.,  

Teplická 874/8,  
 - v termínu se nevyjádřil;  

14. RWE Distribuční služby  
Plynární 6/2748, 702 00 Ostrava 

 - v termínu se nevyjádřil;  

15. Česká telekomunikační                                   
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 
Praha 3 

 - v termínu se nevyjádřil;  

16. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2,               
Praha 10 

 - v termínu se nevyjádřil;  

17. T-Mobile Czech republic a.s.,                    
Tomíčkova 2144/1, Chodov,  
Praha 4 

 - v termínu se nevyjádřil;  

18. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí 
nad Labem 

 - v termínu se nevyjádřil;  
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 Připomínky k návrhu Územního plánu Oskava pro veřejné projednání 

1) Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 601 75 Brno 
(Vyjádření ze dne 22.06.2021; č.j. PM-21553/2021/5203/Vrab) 

Návrh ÚP Oskava – veřejné projednání 
(k. ú. Bedřichov u Oskavy, Mostkov, Nemrlov, Oskava, Třemešek a Václavov u Oskavy, ORP 
Šumperk, kraj Olomoucký, ČHP 4-10-03) 

Charakteristika akce: 
Dopisem ze dne 10. 5. 2021 jste nám předložili oznámení o veřejném projednávání návrhu 
ÚP Oskava, jehož zpracovatelem je URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s. r. o. (leden 2021). 
Územní plán vymezuje mj. následující zastavitelné plochy: 

 plochy smíšené obytné – venkovské SV - vymezeny v Bedřichově v lokalitách Pod Jes-
třábím (plocha Z2) a U Sjezdovky (plocha Z4), v Třemešku v lokalitách Střed (plocha 
Z12), Pod Skalkou (plocha Z15) a Pod Dívčím kamenem (plocha Z16), ve Václavově v lo-
kalitách Sever (plocha Z20) a U Hřbitova (plocha Z21), v Oskavě v lokalitách U Točny 
(plocha Z23), Pod lesem (plocha Z25) a U Hřiště (plocha Z27) a v Mostkově v lokalitách 
U Hřbitova (plocha Z36), Na křižovatce (plocha Z37) a Jih (plocha Z40), plochy přestav-
by jsou vymezeny v Bedřichově v lokalitě Konečná (plochy P1 a P2), 

 plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI (pro stavby rekreačních chat), 
zastavitelná plocha občanského vybavení – se specifickým využitím OX (pro stavbu 
rozhledny) a plocha přestavby – plocha rekreace – plocha staveb pro hromadnou re-
kreaci  RH  (pro přestavbu bývalého zemědělského areálu ve Václavově na areál hro-
madné rekreace - plocha P3), 

 plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI (pro stavby rekreačních chat), 
zastavitelná plocha občanského vybavení – se specifickým využitím OX (pro stavbu 
rozhledny - plocha Z39) a plocha přestavby – plocha rekreace – plocha staveb pro hro-
madnou rekreaci RH (pro přestavbu bývalého zemědělského areálu ve Václavově 
na areál hromadné rekreace), 

 plochy pro rodinnou rekreaci RI jsou vymezeny v Mostkově, v lokalitách U Václavov-
ského potoka (plocha Z31) a Nad Rybníkem (plocha Z32), 

 plocha rekreace – zahrádkové osady RZ je vymezena v Oskavě (plocha Z24), 

 plocha občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV je vymezena v Třemešku, 
pro vybudování společenského areálu (plocha Z13), 

 plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ ve Vésce a zastavitelná plocha vý-
roby a skladování – lehký průmysl VL pro rozšíření stávajícího výrobního areálu v Tře-
mešku (plocha Z43), 

 plochy pro rozvoj zemědělské výroby jsou vymezeny ve Vésce (plochy Z5 a Z6), 

 plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě TI je vymezena pro stavbu čistírny od-
padních vod v Mostkově (plocha Z42), 

 plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně ZV jsou vymezeny v Bedřichově v lokali-
tách Sever (plocha Z3), Pod Hřbitovem (plocha Z7), Rýžovna (plocha Z8) a Na Rozcestí 
(plochy Z9 a Z10), v Třemešku v lokalitách Točna (plocha Z11), Pod Skalkou (plocha 
Z14) a Jih (plochy Z18 a Z19), v Oskavě v lokalitách Sever (plocha Z22), U Bytovek (plo-
cha Z26) a Pod Malinovým vrchem (plochy Z28, Z29 a Z30) a v Mostkově v lokalitách 
U Rybníka (plochy Z33, Z34 a Z35) a Sever (plocha Z38). 
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 plochy vodní a vodohospodářské W – plocha změn v krajině je vymezena pro vybudo-
vání suchého poldru nad Mostkovem (plocha K3) jako protipovodňové opatření 

Zásobování obce pitnou vodou – zásobování částí Oskavy, Mostkova a Nemrlova pitnou vo-
dou bude i nadále zajišťováno z vlastních zdrojů pitné vody z veřejného vodovodu Oskava. 
Stávající vodovodní síť bude rozšířena o nové vodovodní řady pro zásobování vymezených 
zastavitelných ploch Z23, Z25 a Z40.  
Zásobování Václavova, Třemešku a Bedřichova včetně Vésky pitnou vodou bude i nadále 
zajištěno z individuálních zdrojů (studny). 
Odvádění a čištění odpadních vod – stávající způsob odkanalizování Oskavy, Mostkova a Ne-
mrlova splaškovou kanalizací s odvedením odpadních vod na čistírnu odpadních vod v Dolní 
Libině zůstane zachován; pro možnost realizace vlastní obecní ČOV je v Mostkově vymezena 
zastavitelná plocha technické infrastruktury – inženýrské sítě TI Z 42. Stávající kanalizační síť 
bude rozšířena o nové řady splaškové kanalizace pro odvádění splaškových a dešťových vod 
z vymezených zastavitelných ploch Z23, Z25 a Z40. Do doby vybudování navržené kanalizace 
a u zástavby v Oskavě, Mostkově a Nemrlově, která je mimo dosah kanalizační sítě budou 
odpadní vody likvidovány individuálně v malých domovních ČOV s odtokem vyčištěných od-
padních vod do vhodného recipientu nebo akumulovány v bezodtokových jímkách s vyváže-
ním odpadních vod na nejbližší ČOV. Ve Václavově, Třemešku a Bedřichově včetně Vésky 
bude zachován individuální způsob čištění (jímky na vyvážení, domovní ČOV).  
Srážkové vody je nutno v maximální míře zadržet v území (miskovitý tvar terénu, vsakovací 
studny). Přebytečné srážkové vody z okolního terénu z území budou odváděny dešťovou 
kanalizací nebo povrchově otevřenými příkopy do místních toků. 
Řešeným územím protékají vodní toky ve správě Lesů ČR, s. p. Vodní tok Oskava má vyhláše-
no záplavové území včetně stanovení aktivní zóny (Rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje vyda-
né dne 20. 3. 2017 pod č. j. KUOK28909/2017) Do záplavového území zasahují návrhové za-
stavitelné plochy Z8, část Z9, část Z10, Z26, Z28, Z42. Do řešeného území zasahuje OPVZ 
II. stupně podzemních vod a částečně je umístěno v CHOPAV Jeseníky. Nově je, dle podkladů 
pro nové plánovací období, pro vodní tok Oskava zpracován plán pro zvládání povodňových 
rizik včetně vymezení zón ohrožení. 
Řešená lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod „Oskava od pramene po 
tok Oslava“ MOV_0430 a v území vodního útvaru podzemních vod „Krystalinikum jižní části 
Východních Sudet“ ID 64321. 

Vyjádření správce povodí  
Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zá-
konů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska zájmů daných platným Národ-
ním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu [ustanovení § 24 
až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] a z hlediska dalších 
zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, vydává 
Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí k uvedenému návrhu následující vyjádření: 
K veřejnému projednání návrhu ÚP nemáme zásadní námitky, s návrhem souhlasíme, k plo-
chám Z2, Z27, Z31, P1 a Z31, Z32 uvádíme: 

Plochy Z2, Z27, Z31, P1 mohou být vymezeny nejblíže 8 m (u VVT) či 6 m (u DVT) od břehové 
hrany vodních toků. Důvodem je možnost zachování přístupu správce k vodnímu toku 
v souladu s §49, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění. 

Do ploch rekreace nebudou umísťovány stavby pro trvalé bydlení, které by vyžadovaly napo-
jení na technickou infrastrukturu (zásobování vodou a likvidaci odpadních vod). V opačném 
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případě je nutno plochy řádně odkanalizovat napojením na veřejnou splaškovou kanalizaci 
obce. V plochách rekreace požadujeme stanovit jako nepřípustné využití pro bydlení nebo 
pobytovou rekreaci v rámci staveb. Platí zejména pro plochy Z31, Z32. 

Obecně upozorňujeme: 

 V územním plánu je nutno respektovat stanovené záplavové území vodního toku Oska-
va, v aktivní zóně je nutno postupovat v souladu s § 67 zákona č. 254/2001 Sb. v plat-
ném znění. Plochy v záplavovém území, kde není umístěna zástavba, je nutno udržet 
bez staveb pro možnost rozlivu velkých vod a nepovolovat zde žádné nové stavební ob-
jekty vedoucí k postupné urbanizaci těchto prostorů. Vymezování zastavitelných ploch 
s nadzemními objekty nebo stavbami v záplavovém území nepodporujeme. 

 Je nutno respektovat navrhované plány pro zvládání povodňových rizik. Do zón vyso-
kého ohrožení je zcela nevhodné rozšiřovat zastavitelné plochy. Do zón středního 
ohrožení je možné vymezovat nové zastavitelné plochy s omezeními, a to na základě 
podrobného posouzení nezbytnosti účelu využití plochy. 

 Správcům vodních toků nesmí být znemožněn přístup k vodním tokům pro možnost 
výkonu práv a povinností souvisejících s jejich správou, tato možnost by měla být za-
kotvena v regulativech využití ploch a to např. i ploch zeleně, biokoridorů atp. Umístění 
prvků ÚSES je třeba ošetřit tak, aby neznemožňovaly nebo administrativně nekompli-
kovaly správci vodního toku příjezd k vodnímu toku za účelem údržby. 

 Rozvojové plochy výstavby požadujeme odkanalizovat oddílným systémem. Podporu-
jeme odvádění splaškových vod veřejnou kanalizací k centrálnímu čištění na dostateč-
ně množstevně a látkově kapacitní veřejné mechanicko-biologické ČOV. V MČ Václa-
vov, Třemešek a Bedřichov (dočasně - dle PRVK plánováno vybudování veřejné kanali-
zace) včetně Vésky souhlasíme s individuální likvidací odpadních vod, podporujeme vy-
pouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových. Jako systém odkanalizování 
uvedených lokalit naopak nepodporujeme individuální likvidaci odpadních vod na do-
movních ČOV se vsakem přečištěných odpadních vod. 

 Územní plán musí obsahovat koncepci odvodu dešťových vod. Nakládání se srážkovými  
(dešťovými) vodami musí být řešeno v souladu s § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., 
v platném znění, s vyhláškou č. 501/2006 Sb. v platném znění, konkrétně dle TNV 
75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“. Dešťové vody ze zpevněných ploch 
a střech objektů musí být přednostně zasakovány, využívány (např. pro zálivku zeleně) 
a zadržovány v jednotlivých lokalitách staveb. Pro hospodaření s dešťovými vodami 
(HDV) musí být v rámci ploch veřejných prostranství nebo ploch technické infrastruktu-
ry, popř. ploch zeleně vymezeny volné plochy. Přímé odvádění dešťových vod do vod 
povrchových nebo do kanalizačních systémů nepodporujeme. 

Dále upozorňujeme: 

 Dopisem ze dne 29. 5. 2020 byly pod č. j. PM-22182/2019/5203/Vrab Městskému úřa-
du Šumperk poskytnuty aktualizované údaje o území pro územní plány obcí v působ-
nosti ORP Šumperk (Aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) 2020), při zpra-
cování územního plánu je tedy třeba vycházet mj. z těchto podkladů. 

 Daná lokalita se částečně nachází v OPVZ II. stupně podzemních vod, musí být proto 
respektovány veškeré podmínky rozhodnutí o stanovení OPVZ. Pro obec byl vydán list 
opatření platných plánů dílčího povodí Moravy MOV212211 „Morava +, Realizace 
vhodných přírodě blízkých protipovodňových opatření a opatření pro zlepšování hyd-
romorfologického stavu vodních toků na základě studie Povodí horní a střední Moravy 
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–  vyhodnocení hydromorfologického stavu“; podmínky tohoto listu opatření je nutno 
respektovat. 

Řešení: uvedené požadavky budou respektovány v rozsahu odpovídajícím míře podrobnosti 
územního plánu takto: 

- vymezení zastavitelné plochy Z27 je upraveno tak, aby její hranice byla vzdálena 6 m od 
břehové hrany bezejmenného toku, vymezení plochy přestavby P1 je upraveno tak, aby 
její hranice byla vzdálena 8 m od břehové hrany toku Oskavy; vymezení zastavitelné 
plochy Z31 upraveno není, plocha nezasahuje do vzdálenosti menší než 6 m od břehové 
hrany Václavovského potoka; v případě plochy Z2 jde de facto o legalizaci skutečného 
využití, kdy vymezená zastavitelná plocha tvoří souvislý celek se sousedním rodinným 
domem (je zde postavena hospodářská budova)  

- pro plochy rekreace individuální RI, tedy i pro zastavitelné plochy Z31 a Z32, je nepří-
pustnost staveb pro bydlení stanovena již v návrhu územního plánu pro veřejné projed-
nání, požadavek je tedy bezpředmětný 

- koncepce odvádění dešťových vod bude doplněna do textové části 
- požadavek na zajištění přístupu správcům vodních toků vyplývá ze zákona a nelze jej 

tedy v závazné části územního plánu uvádět.   
 

2) Český svaz ochránců přírody Šumperk, nám. Republiky 2 , 787 01 Šumperk 
(Vyjádření ze dne 22.06.2021) 

Vyjádření Českého svazu ochránců přírody Šumperk k návrhu územního plánu Oskava č.j. 
MUSP 54080/2021 

V návrhu územního plánu je umístěn suchý poldr v k.ú. Mostkov – plocha K3. V tomto místě 
se nachází malá vodní plocha, kde se pravidelně rozmnožují obojživelníci skokan hnědý 
a ropucha obecná. Vytvořením suchého poldru dojde k zásahu do biotopu chráněných druhů 
s rizikem nenávratného poškození populace těchto živočichů na lokalitě. 

Plochy Z34 a Z33 jsou součástí migračního koridoru, který každoročně využívají obojživelníci 
při svém jarním tahu do vodní nádrže Oskava. Jakákoliv stavební činnost ohrozí tyto živočichy 
buď přímo nebo sekundárně v podobě vytvoření bariér, které nebudou schopni překonat. 
Současně vytvoření parkoviště nebo jiné stavby umožňující pohyb vozidel způsobí zvýšenou 
úmrtnost obojživelníků na lokalitě. 

Návrh územního plánu obce Oskava v této podobě zhoršuje přírodní poměry v obci a ohrožu-
je místní populaci zvláště chráněných druhů. Dle našeho názoru je v rozporu s cíli udržitelné-
ho rozvoje a cíli územního plánování. 

Vyhodnocení: uvedeným požadavkům nebude vyhověno. 
Plocha změn v krajině K3 „suchý poldr“ v k. ú. Mostkov byla vymezena pro vybudování proti-
povodňového opatření –  suchého  poldru; jde o veřejně prospěšné opatření směřující k zajiš-
tění ochrany před povodněmi. Jde o dlouhodobě sledovaný záměr, plocha byla pro vybudo-
vání suchého poldru vymezena  již  v předchozím územním plánu.    
Zastavitelné plochy Z33 a Z34 „veřejných prostranství – veřejná zeleň“ v k. ú. Mostkov byly 
navrženy jako plochy veřejných prostranství v návaznosti na rekreačně využívaný rybník Os-
kava a na lokalitu rekreačních chat.  
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POUŽITÉ PODKLADY 
 

Výchozími podklady po zpracování územního plánu byly: 

- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnese-
ním vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, Aktualizace č. 2, schválené usnesením vlády ČR 
č. 629 ze dne 2. 9. 2019, Aktualizace č. 3, schválené usnesením vlády ČR č. 630 ze dne 
2. 9. 2019, Aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády ČR č. 833 ze dne 17. 8. 2020 
a Aktualizace č. 4, schválené usnesením vlády ČR č. 618 ze dne 12. 7. 2021;  

- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje dne 22. 2. 2008 usnesením č. UZ/21/32/2008 formou opatření obecné povahy 
pod čj. KÚOK/8832/2008/OSR-1-1/274, které nabylo účinnosti dne 28. 3. 2008, ve znění 
Aktualizace č. 1, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením 
č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 formou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 
28400/2011, které nabylo účinnosti dne 14. 7. 2011, ve znění Aktualizace č. 2b, vydané 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 opat-
řením obecné povahy pod čj. KUOK 41993/2017, ve znění Aktualizace č. 3, vydané Zastu-
pitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/14/ 43/2019 ze dne 25. 2. 2019 formou 
opatření obecné povahy pod čj. KUOK 24792/2019, ve znění Aktualizace č. 2a, vydané Za-
stupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 for-
mou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 104377/2019 a Aktualizace č. 4, vydané Za-
stupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/7/81/2021 ze dne 13. 12. 2021 for-
mou opatření obecné povahy pod čj. KUOK 123647/20021, které nabylo účinnosti dne 
27. 1. 2022; 

- Územně analytické podklady Olomouckého kraje – aktualizace č. 5 – 2017; 

- Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020; 

- Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 – 2025, vydaný for-
mou Obecně závazné vyhlášky Olomouckého kraje č. 1/2016; 

- Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Morava – CZ07, vydaný Ministerstvem 
životního prostředí formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 
7. 6. 2016; 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje v aktuálním znění (VODING Hra-
nice spol. s r.o.); 

- Plán dílčího povodí Horní Odry na území Olomouckého kraje (Aquatis a.s., květen 2016); 

- Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, schválený Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje usnesením č. UZ/22/30/2016 ze dne 24. 6. 2016; 

- Koncepce rozvoje silniční sítě na území Olomouckého kraje (Dopravní projektování, spol. 
s r.o., Ostrava, únor 2006); 

- Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje (Ing. arch. Jaro-
slav Haluza, UDI Morava s.r.o., prosinec 2004); 
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- Koncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do r. 2020 
(Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, 2013), 
schválená Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 19. 12. 2013; 

- Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (Ecological Consulting, 
spol. s r.o., Olomouc, duben 2004);   

- Územní energetická koncepce Olomouckého kraje; schválená Zastupitelstvem Olomouc-
kého kraje dne 17. 3. 2004; 

- Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislos-
ti s adaptací na změny klimatu (Ageris, s.r.o., 2016), schválená jako ÚPP dne 10. 8. 2017; 

- Územně analytické podklady obcí ORP Šumperk – 5. úplná aktualizace 2020 (Městský 
úřad Šumperk, prosinec 2020); 

- Územní plán Oskava (Projekční kancelář URBOL, Ing. arch. Božena Šnyrchová, leden 
2012), vydaný Zastupitelstvem obce Oskava dne 29. 3. 2012 s nabytím účinnosti dne 
14. 4. 2012;  

- Zadání územního plánu Oskava, schválené Zastupitelstvem obce Oskava dne 5. 9. 2019; 

- Pasport místních komunikací; 

- Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r. 2015 (Ředitelství silnic a dálnic  ČR, 
Praha); 

- Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje – Plán regio-
nálního ÚSES MSK (LÖW & spol., s.r.o., duben 2019); 

- Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Rýmařov (Urbanis-
tické středisko Ostrava, s.r.o., prosinec 2018); 

- územní rozhodnutí o umístění stavby Malá vodní elektrárna Oskava – Kauerův mlýn, vy-
dané Městským úřadem Šumperk, odborem výstavby, čj. MUSP 35758/2020 ze dne 
3. 4. 2020; 

- webové stránky obce; 

- webové stránky Národního památkového ústavu MonumNet – památkový katalog; 

- webové stránky Agentury ochrany přírody a krajiny – Ústřední seznam ochrany přírody; 

- webové stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního; 

- mapové aplikace České geologické služby. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

ČHP  číslo hydrologického pořadí 
ČKA  Česká komora architektů 
ČOV   čistírna odpadních vod 
ČSÚ  Český statistický úřad 
DO  dotčený orgán 
DTS  distribuční trafostanice 
HTP  horní tlakové pásmo   
CHKO  chráněná krajinná oblast 
CHOPAV  chráněná oblast přirozené akumulace vod 
k. ú.        katastrální území 
LBC  lokální biocentrum 
LBK  lokální biokoridor 
MK  místní komunikace 
MLVH ministerstvo lesního a vodního hospodářství 
MMR  ministerstvo pro místní rozvoj 
MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí 
MSK  Moravskoslezský kraj 
MZ  ministerstvo zdravotnictví 
MŽP  ministerstvo životního prostředí 
NN         nízké napětí 
NP   nadzemní podlaží 
NRBK  nadregionální biokoridor 
OP  ochranné pásmo 
ORP  obec s rozšířenou působností 
PLO  přírodní lesní oblast 
PÚR ČR Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 
RBC  regionální biocentrum 
RBK  regionální biokoridor 
RD   rodinný dům 
RKC  rekreační krajinný celek 
RSU       remote subscriber unit (vzdálený účastnický blok) 
SLDB  sčítání lidu, domů a bytů 
SO   správní obvod 
SOB  specifická oblast 
STG  skupina typů geobiocénů 
STL  středotlaký 
ÚAP  územně analytické podklady 
ÚK   účelová komunikace 
ÚP   územní plán 
ÚPD  územně plánovací dokumentace 
ÚSES       územní systém ekologické stability 
VPS  veřejně prospěšná stavba 
VKP  významný krajinný prvek 
VN  vysoké napětí 
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VTL  vysokotlaký 
VVN  velmi vysoké napětí 
ZPF  zemědělský půdní fond 
ZVN  zvláště vysoké napětí 
ZÚR OK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3 a 4 

 

 


