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I.1.a)  Vymezení zastav ěného území 
 
ÚP Jindřichov vymezuje v k.ú. Habartice u Jindřichova, Labe, Nové Losiny, Pekařov, 

Pleče, Pusté Žibřidovice a Sklená hranice ZÚ dle stavu ke dni 31. 7. 2012. 

 

ZÚ je vymezeno ve výkresech grafické části ÚP: 

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

I.2.b.1. Hlavní výkres        1 : 5 000. 
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I.1.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochran y a rozvoje 
jeho hodnot 
 
 

ÚP stanovuje koncepci rozvoje území obce založenou na vyváženém rozvoji obce 
v lesní a lesozemědělské krajině při respektování limitů a ochraně hodnot v území 
existujících. 

Pro zachování urbanistické kompozice obce a zkvalitňování podmínek pro životní 
prostředí a hospodářský rozvoj – tedy pro ochranu a rozvoj kulturních a civilizačních hodnot, 
se stanovuje urbanistická koncepce spočívající v respektování vymezených stabilizovaných 
ploch v ZÚ a v naplňování zastavitelných ploch uvnitř ZÚ nebo na něj přímo navazujících. 

Koncepci rozvoje území obce dotváří dopravní a technická infrastruktura, která je 
rovněž doplňována s cílem uspokojení zájmů v území a zabezpečení udržitelného rozvoje. 

Pro zachování krajinného rázu a posilování ekologické stability území – tedy pro 
ochranu a rozvoj přírodních hodnot se stanovuje koncepce uspořádání krajiny, spočívající 
v respektování vymezených stabilizovaných ploch v krajině a naplňování ploch změn 
v krajině, včetně koncepce ÚSES. 

Respektováním stanovené koncepce rozvoje území obce bude stabilizován 
a podpořen současný význam a funkce obce ve struktuře osídlení kraje v rámci specifické 
oblasti SOB 3. 
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I.1.c) Urbanistická koncepce, v četně vymezení zastavitelných 
ploch, ploch p řestavby a systému sídelní zelen ě, vymezení ploch 
a koridor ů územních rezerv a stanovení možného budoucího 
využití, v četně podmínek pro jeho prov ěření       

 

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

 
 
ÚP zachovává historicky vzniklou urbanistickou kompozici obce, tvořenou plochami 

s rozdílným způsobem využití. ÚP vymezuje následující stabilizované plochy:  

Plochy bydlení – v bytových domech (BH), 

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV), 

Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI), 

Plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ), 

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 – tělovýchovná a sportovní zařízení – sjezdová trať, 
sportoviště (OS1), 

Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH), 

Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ), 

Plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL), 

Plochy smíšené výrobní (VS), 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS), 

Plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ), 

Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI), 

Plochy technické infrastruktury – stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO), 

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV), 

Plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP), 

Plochy vodní a vodohospodářské (W), 

Plochy zemědělské (NZ), 

Plochy lesní (NL), 

Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní (NSp).  

Plochy změn – zastavitelné plochy doplňují ZÚ nebo na něj bezprostředně navazují, 
případně obnovují využití zbořenišť. 

Plochy přestavby se vymezují v plochách smíšených výrobních (VS) v k.ú. Pusté 
Žibřidovice, v ploše smíšené obytné – venkovské (SV) v k.ú. Pleče a v ploše veřejných 
prostranství – veřejná zeleň (ZV) v k.ú. Pusté Žibřidovice. 
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Systém sídelní zeleně tvoří kvalitní plochy stávající vzrostlé zeleně zastoupené 
v rámci všech ploch v souladu s podmínkami jejich využití. Samostatně vymezené plochy 
veřejné zeleně na veřejných prostranstvích jsou stabilizované a dále se doplňují.  

Plocha územní rezervy je navržena pro prověření budoucího vodního 
a vodohospodářského (W) využití. 

Pro zajištění celkové urbanistické koncepce budou postupně naplňovány i koncepce 
dopravní a technické infrastruktury, koncepce veřejných prostranství a koncepce uspořádání 
krajiny, včetně vymezení ÚSES. 

 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

ÚP vymezuje následující zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití: 

 
Plochy bydlení  – v bytových domech (BH): 

k.ú. Pusté Žibřidovice:  Z1PŽ. 
 
Plochy smíšené obytné  – venkovské (SV):  

k.ú. Habartice u Jindřichova:  Z51HA, – Z61HA,  
k.ú. Labe:    Z39LA – Z49LA, Z161LA, Z162LA, 
k.ú. Nové Losiny:   Z2NL – Z10NL, Z12NL – Z23NL, Z26NL – Z33NL, 
k.ú. Pekařov:    Z80PE – Z86PE, 
k.ú. Pleče: Z35PL – Z38PL, Z50PL, Z51PL, Z62PL – Z67PL, 
k.ú. Pusté Žibřidovice:  Z68PŽ, Z69PŽ, Z71PŽ – Z79PŽ, Z139PŽ. 
 
 
Plochy rekreace  – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI): 

k.ú. Habartice u Jindřichova:  Z87HA, 
k.ú. Labe:    Z88LA, 
k.ú. Nové Losiny   Z34NL*, Z158NL*, 
k.ú. Pekařov:    Z94PE – Z101PE,  
k.ú. Pusté Žibřidovice   Z159PŽ*, 
k.ú. Sklená:    Z89SK – Z93SK. 
 
 
Plochy ob čanského vybavení  – veřejná infrastruktura (OV): 

k.ú. Pusté Žibřidovice:  Z70PŽ. 

 

Plochy ob čanského vybavení  – komerční zařízení malá a střední (OM): 

k.ú. Nové Losiny:   Z103NL, Z104NL,  
k.ú. Pusté Žibřidovice:  Z105PŽ, Z106PŽ.  
 
 
Plochy ob čanského vybavení  – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS):  

k.ú. Nové Losiny:  Z107NL, 
k.ú. Pusté Žibřidovice:  Z108PŽ – Z110PŽ. 
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Plochy výroby a skladování  – zemědělská výroba (VZ): 

k.ú. Nové Losiny:   Z111NL, 
k.ú. Pekařov:    Z112PE. 
 
 
Plochy smíšené výrobní  (VS): 

k.ú. Nové Losiny:   Z115NL, 
k.ú. Pleče:    Z141PL, 
k.ú. Pusté Žibřidovice:  Z117PŽ, Z163PŽ. 

 

Plochy dopravní infrastruktury  – silniční (DS): 

k.ú. Nové Losiny:   Z118NL – Z122NL, 
k.ú. Pleče:    Z123PL, Z116PL, 
k.ú. Pusté Žibřidovice:  Z123 PŽ, Z124PŽ – Z127PŽ.  

 
 
Plochy dopravní infrastruktury  – letecká (DL): 

k.ú. Pleče:    Z128PL. 
 
 
Plochy technické infrastruktury  – inženýrské sítě (TI): 

k.ú. Pleče:    Z129PL. 

 

Plochy výroby a skladování – se specifickým využití m  - výroba elektrické energie (VX): 

k.ú. Nové Losiny:   Z114NL, Z160NL. 

 

Plochy technické infrastruktury  – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady 
(TO): 

k.ú. Pusté Žibřidovice:  Z130PŽ. 

 
 
Plochy ve řejných prostranství  – veřejná zeleň (ZV):  

k.ú. Habartice u Jindřichova:  Z133HA, 
k.ú. Nové Losiny:   Z131NL, 
k.ú. Pusté Žibřidovice:  Z134PŽ, Z135PŽ. 
 
 
Plochy zelen ě – přírodního charakteru (ZP): 

k.ú. Habartice u Jindřichova:  Z142HA –  Z145HA, Z157HA, 
k.ú. Nové Losiny:   Z137NL, Z138NL,  
k.ú. Pekařov:    Z156PE,  
k.ú. Pleče:    Z136PL, Z146PL, Z147PL,  
k.ú. Pusté Žibřidovice:  Z140PŽ, Z148PŽ – Z155PŽ.   
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VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

ÚP vymezuje následující plochy přestavby: 

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

k.ú. Pleče:   P1PL. 
 
Plochy smíšené výrobní (VS) 

k.ú. Pusté Žibřidovice: P2PŽ, P3PŽ. 
 
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) 
 
k.ú. Pusté Žibřidovice: P4PŽ. 
 
 
 
VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

ÚP respektuje a chrání stabilizované plochy veřejné zeleně na plochách veřejných 
prostranství a vymezuje nové plochy v k.ú. Habartice u Jindřichova Z133HA, v k.ú. Nové 
Losiny Z131NL, v k.ú. Pusté Žibřidovice Z134PŽ, Z135PŽ (ZV), P4PŽ (ZV) a plochy 
přírodního charakteru v  k.ú. Habartice u Jindřichova Z142HA – Z145HA, Z157HA, v k.ú. 
Nové Losiny Z137NL, Z138NL, v k.ú. Pekařov Z156PE, v k.ú. Pleče Z136PL, Z146PL, 
Z147PL, v k.ú. Pusté Žibřidovice Z140PŽ, Z148PŽ – Z155PŽ (ZP). 

 
    
 
 
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

 
 ÚP vymezuje následující plochu územní rezervy: 
 

Plochy vodní a vodohospodářské (W): 

k.ú. Habartice u Jindřichova:   R1. 
 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS): 

k.ú. Pleče, k.ú. Pusté Žibřidovice:  R2. 
 
 ÚP stanovuje především tyto podmínky pro prověření jejich budoucího využití: 

- koordinace lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod v širším 
území společně i s územími ostatních dotčených obcí (R1), 

- koordinace záměru rekonstrukce silnice II/369 se sousedním k.ú., 
- koordinace s limity využití území a jeho hodnotami a ostatními jevy 

v území (R1, R2), 
- přínos pro udržitelný rozvoj území (R1, R2). 
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I.1.d) Koncepce ve řejné infrastruktury, v četně podmínek pro její 
umis ťování 

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 

SILNIČNÍ DOPRAVA 

ÚP respektuje silniční síť tvořenou silnicí II. třídy II/369 (Hanušovice – Jeseník) 
a silnicemi III. třídy, a to III/3696 (Nové Losiny – Loučná nad Desnou), III/3697 (Jindřichov – 
Žárová – Velké Losiny), III/3699 (III/3697 - Pekařov), III/36910 (Jindřichov – Habartice), 
III/36911 (II/369 – Pusté Žibřidovice) a  III/36912 (Hanušovice – Habartice – Vikantice, které 
jsou stabilizované. ÚP vymezuje plochu Z123 PL, Z123PŽ, Z125PŽ a Z126PŽ (DS) pro 
přeložku silnice II/369 na jihozápadním vstupu silnice do obce. ÚP vymezuje plochu územní 
rezervy R2 (DS) pro úpravu silnice II/369.  

 ÚP zároveň respektuje síť ostatních komunikací, která je stabilizovaná. ÚP vymezuje 
plochy Z116PL, Z124PŽ (DS) pro nové úseky, které umožní zpřístupnění zastavitelných 
ploch. 

 ÚP dále vymezuje dvě plochy Z121NL, Z127PŽ (DS) pro potřeby autobusové 
dopravy, a to plochy pro otáčení autobusů. 

 ÚP respektuje veškeré současné parkovací a odstavné plochy a pro potřeby pokrytí 
potřeb dopravy v klidu ÚP vymezuje plochy Z118NL, Z119NL a Z120NL (DS). 
 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

ÚP respektuje stabilizované plochy železniční dopravy, po kterých jsou vedeny 
železniční tratě č. 292 a č. 294. 

 

LETECKÁ DOPRAVA  

ÚP nově vymezuje plochu Z128PL (DL) heliport pro potřeby letecké záchranné 
služby. 

 

JINÉ DRUHY DOPRAVY 

 Samostatně vymezené plochy pro ostatní druhy dopravy se na území obce 
v současné době nevyskytují ani nově nevymezují. Nemotorová doprava (pěší, cyklistická, 
vertikální) bude nadále realizována ve všech plochách, ve kterých to umožňují jejich 
podmínky využití.  

 
 
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  
  
 Obec Jindřichov je zásobována pitnou vodou z obecního vodovodu, který využívá pět 
podzemních a jeden povrchový zdroj. Kapacita zdrojů je dostatečná i pro další rozvoj 
v území. Část obyvatel využívá k zásobování pitnou vodou individuální zdroje. 

  Habartice u Jindřichova jsou zásobeny z místního zdroje, jehož vydatnost je 
dostatečná i pro další rozvoj. Navrhuje se propojení s částí Pleče.  
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 Jindřichov je zásoben zejména ze zdroje Nové Losiny napojeného na vodojem  
Kozmálov s možností využívání zdroje z vrtu v Plečích a zčásti ze zdroje Rakousko. 
Vydatnost zdrojů je dostatečná i pro další rozvoj. 

 Nové Losiny jsou zásobovány z povrchového zdroje (odběr z Novolosinského potoka). 
Vydatnost zdroje je kolísavá s ohledem na vývoj srážek. Pro další rozvoj v Nových Losinách 
je zdroj dostatečný. 

 Pleče jsou zásobeny ze zdrojů, jejichž kapacita je dostatečná i pro další rozvoj. 
Navrhuje se propojení s Habarticemi a s Rakouskem. 

 Pusté Žibřidovice jsou zásobeny jímáním podzemních vod a dále jedním vrtem, jejichž 
kapacita je dostatečná i pro další rozvoj.  Navrhuje se prodloužení vodovodního řadu do 
dolní části obce. 

 V částech Labe, Pekařov a Sklená jsou využívány individuální zdroje. Tento stav bude 
zachován i nadále, včetně zásobení rozvojových ploch. 

Zásobování požární vodou bude zabezpečeno ze současné a navrhované vodovodní 
sítě. V částech bez vodovodní sítě dovozem požární technikou po dostatečně 
dimenzovaných veřejných komunikacích. 

 

ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

       Habartice u Jindřichova řeší zneškodňování odpadních vod individuálně. Tento stav 
zůstane nadále zachován. 

 Jindřichov a Pleče (Kozmálov) nemají vybudovanou soustavnou kanalizaci, pouze 
3 nezávislé úseky kanalizace zaústěné do septiků, v části Rakousko je kanalizace zaústěna 
do lokální ČOV a další lokální ČOV slouží k odkanalizování 3 x 23 bytových jednotek v 
centru Jindřichova. Na zbytku území je zneškodňování individuální. Nově se navrhuje 
splašková kanalizace zakončená ČOV (Z129PL), která odkanalizuje část Nových Losin. 
V částech Labe, Pekařov, Sklená a v části Nových Losin je zneškodňování odpadních vod 
řešeno individuálně. Tento stav bude nadále zachován. 

 V Pustých Žibřidovicích je pouze krátký úsek kanalizace zakončený ČOV, ostatní 
plochy řeší zneškodňování vod individuálně. Tento stav je i nadále zachován. 

          Navrhovaná kapacita ČOV v Jindřichově je dostatečná pro plochy v ZÚ i pro 
vymezené zastavitelné plochy. 

 

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ  

Zásobování elektrickou energií obce je řešeno z napájecího bodu TR 110/22 kV 
Hanušovice z podstatné části vedením VN 68 a částečně vedením VN 345, která jsou 
stabilizována a budou respektována, stejně jako ostatní nadzemní a podzemní vedení.  

V současných TS bude dle potřeby zvýšen transformační výkon, v částech Františkov 
a Pusté Žibřidovice budou realizovány nové TS. 

 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM  

ÚP respektuje současná vedení VTL  a STL plynovodu, která jsou stabilizovaná. 

STL plynovod je vyhovující pro zásobování ZÚ i zastavitelných ploch, ve kterých ÚP 
připouští další rozvoj plynofikace.  
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TELEKOMUNIKACE  

 ÚP respektuje současné kabelové trasy telekomunikací, které jsou stabilizované. 

 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  

  Dosavadní systém nakládání s odpady (včetně separace) bude zachován 
a zkvalitňován. Plochy změn (zastavitelné plochy) budou do tohoto systému zapojeny.  

Pro rozšíření a zkvalitnění služeb  v této oblasti se vymezuje v k.ú. Pusté Žibřidovice 
plocha Z130PŽ  pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO). 
  
 
 
OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

 ÚP respektuje plochy občanského vybavení, které jsou stabilizované. Nově se 
vymezuje plocha Z70PŽ veřejná infrastruktura (OV) v k.ú. Pusté Žibřidovice, plochy Z103NL 
a Z104NL komerční zařízení malá a střední (OM) v k.ú. Nové Losiny a plochy Z105PŽ 
a Z106PŽ v k.ú. Pusté Žibřidovice. Dále jsou vymezeny zastavitelné plochy pro tělovýchovná 
a sportovní zařízení (OS) Z107NL v k.ú. Nové Losiny a plochy Z108PŽ – Z110PŽ v k.ú. 
Pusté Žibřidovice. 

 Rozvoj občanského vybavení je možný i v rámci ploch smíšených obytných 
venkovských, případně v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, v souladu 
s podmínkami jejich využití. 

 
 
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
 
 ÚP respektuje všechny prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému 
užívání, samostatně vymezené jako plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně (ZV), 
které jsou stabilizované.   

   Nově se vymezují plochy tohoto charakteru v k.ú. Habartice u Jindřichova Z133HA, 
v k.ú. Nové Losiny Z131NL, v k.ú. Pusté Žibřidovice Z134PŽ, Z135PŽ a P4PŽ. 

 Rozvoj veřejných prostranství je přípustný v rámci dalších typů ploch s rozdílným 
způsobem využití (BH, SV, RI, OV, OM, OS, OH a DS) v souladu s podmínkami jejich 
využití. 
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I.1.e) Koncepce uspo řádání krajiny, v četně vymezení ploch a 
stanovení podmínek pro zm ěny v jejich využití, územní systém 
ekologické stability, prostupnost krajiny, protiero zní opat ření, 
ochrana p řed povodn ěmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných 
surovin 

 

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

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

Plochy ob čanského vybavení  – sjezdová trať, sportoviště (OS1) 
 ÚP vymezuje plochu sportoviště na plochách přírodního charakteru: 
k.ú. Habartice u Jindřichova:  K12HA. 
 
Plochy vodní a vodohospodá řské (W) 
            ÚP respektuje vodní toky a vodní plochy v jejich dochovaném charakteru a funkci 
v krajině. Pro posílení zadržení vody v krajině se vymezují plochy:  
k.ú. Nové Losiny:   K1NL, K2NL,  
k.ú. Pleče:    K3PL, K4PL. 

Pro vodohospodářské účely, ochranu pro možný budoucí způsob využití jako plocha 
vhodná pro akumulaci povrchových vod se vymezuje plocha územní rezervy: 
k.ú. Habartice u Jindřichova:  R1.  
 

Plochy zem ědělské (NZ)  

ÚP považuje plochy ZPF a jejich strukturu za stabilizovanou. Výjimečně se vynětí ze 
ZPF povoluje jen v zastavitelných plochách, plochách změn v krajině nebo pro 
protipovodňová a protierozní opatření v souladu s pozemkovými úpravami a projektem 
protipovodňových opatření. 

  

Plochy lesní (NL)  

ÚP považuje plochy PUPFL za stabilizované a důsledně je chrání. 

        Nově se pro zalesnění vymezují plochy: 

k.ú. Habartice u Jindřichova:  K5HA – K7HA,  
k.ú. Pusté Žibřidovice:  K8PŽ – K10PŽ. 

  

Plochy smíšené nezastav ěného území – p řírodní (NSp)  

ÚP respektuje a chrání rozptýlenou krajinnou zeleň především na plochách ostatní 
neplodné půdy.  

 Nově se vymezují plochy: 

k.ú. Labe:    K23LA – K33LA, 
k.ú. Nové Losiny:   K11NL, K13NL - K16NL,   
k.ú. Pekařov:    K44PE, K45PE,  
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k.ú. Pusté Žibřidovice:  K22PŽ, K37PŽ – K43PŽ,  
k.ú. Pleče:    K17PL – K21PL, K34PL – K36PL.  
 

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

 
 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

 
ÚP vymezuje plochy prvků ÚSES – regionální biocentra RBC 476 Šerák – Keprník, 

RBC 478 Jindřichov, regionální biokoridory RK 834, RK 837, RK 838, místní biocentra LBC 
222, LBC 230, LBC 231, LBC 232, LBC 233, LBC 234, LBC 236, LBC237, LBC 238, LBC 
239, LBC 241, LBC 242, LBC 243, LBC 244, LBC 502, LBC 503, LBC 504, LBC 505, LBC 
513 a místní biokoridory LBK 163A, LBK 163B,  LBK 167, LBK 171, LBK 178, LBK 193, LBK 
195, LBK 198, LBK 199, LBK 200, LBK 202, LBK 203, LBK 204, LBK 205, LBK 206, LBK 
207, LBK 208, LBK 209, LBK 210, LBK 259, LBK 280, LBK 395, LBK 396, LBK 397, LBK 
398, LBK 399 a LBK 400. RK 834 je vymezen v šířce 40 – 69 m, RK 837 v šířce 40 – 49 m, 
RK 838 v šířce 40 – 65 m.  

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

 
Je třeba zajistit funkčnost nefunkční části místního biokoridoru LBK 396. 

 
 
PROSTUPNOST KRAJINY 

 
Dopravní prostupnost  

Pro účel dopravní prostupnosti bude nadále využívána železniční trať a síť 
pozemních komunikací, která je akceptována a nadále rozvíjena vymezenými plochami 
dopravní infrastruktury silniční. 

ÚP nemění současný systém nemotorové dopravy. 
 
 
Biologická prostupnost  
 

Současná biologická prostupnost území je mírně omezená především většími 
plochami pastvin a liniovou zástavbou. Pro zvýšení biologické prostupnosti se navrhuje 
zajištění plné funkčnosti části místního biokoridoru, vymezení ploch lesních K5HA – K7HA, 
K8PŽ – K10PŽ (NL) a ploch smíšených nezastavěného území – přírodního charakteru 
K23LA – K33LA, K11NL, K13NL – K16NL, K44PE, K45PE, K22PŽ, K37PŽ – K43PŽ, K17PL 
– K21PL, K34PL – K36PL (NSp), včetně doplnění krajinné zeleně. 
 
 
 
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

ÚP připouští opatření tohoto charakteru v plochách s rozdílným způsobem využití 
(NZ, NL, NSp) mimo ZÚ a zastavitelné plochy. V nich pouze v souladu s projektem 
protipovodňových opatření. 
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OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

ÚP připouští opatření charakteru ochrany před povodněmi v plochách s rozdílným 
způsobem využití (NZ, NL, NSp) mimo ZÚ a zastavitelné plochy. V nich pouze v souladu 
s projektem protipovodňových opatření. 

 
 

REKREACE 

Stabilizované plochy rekreace rodinné na území obce se vyskytují jak samostatně 
(RI), tak v rámci přípustného využití ploch smíšených obytných venkovských (SV). Tyto 
plochy jsou respektovány, a dále rozvíjeny vymezením ploch pro stavby rodinné rekreace 
Z87HA, Z88LA, Z94PE – Z101PE, Z89SK – Z93SK a Z34NL*, Z158NL*, Z159PŽ* (RI).  

Samostatně jsou vymezeny rovněž stabilizované plochy zahrádkových osad (RZ). 

Pro podporu rozvoje rekreace a cestovního ruchu budou nadále využívány i plochy 
občanského vybavení – veřejné infrastruktury a komerčních zařízení malých a středních 
(OVM), a to jak stabilizované, které jsou respektovány, tak nově vymezené Z103NL – 
Z105NL, Z106PŽ. 

Pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu budou využívány i plochy občanského 
vybavení – tělovýchovných a sportovních zařízení (OS), a to jak stabilizované, tak nově 
vymezené Z107NL a Z108PŽ – Z110PŽ, včetně stabilizované plochy sjezdové trati (OS1) 
a nově vymezeného sportoviště (OS1) K12HA.  

       

 
DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin se v území nevyskytují ani 
nenavrhují. 
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I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdí lným zp ůsobem 
využití s ur čením p řevažujícího ú čelu využití (hlavní využití), pokud 
je možné jej stanovit, p řípustného využití, nep řípustného využití 
(včetně stanovení, ve kterých plochách je vylou čeno umís ťování 
staveb, za řízení a jiných opat ření pro ú čely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona), pop řípadě stanovení podmín ěně přípustného 
využití t ěchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspo řádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu   
 

ÚP respektuje stávající členění území obce a plochy s rozdílným způsobem využití 
pokrývající celé řešené území, které dotváří vymezením ploch změn (zastavitelných ploch, 
ploch přestavby a ploch změn v krajině) a ploch územních rezerv. 

ÚP vymezuje tyto základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití: 

- plochy bydlení – v bytových domech (BH), 

- plochy smíšené obytné – venkovské (SV), 

- plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI), 

- plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ), 

- 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 – tělovýchovná a sportovní zařízení 
– sjezdová trať, sportoviště (OS1), 

- plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH), 

- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ), 

- plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL), 

- plochy výroby a skladování – se specifickým využitím – výroba 
elektrické energie (VX), 

- plochy smíšené výrobní (VS), 

- plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS), 

- plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ), 

- plochy dopravní infrastruktury – letecká (DL), 

- plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI), 

- plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro 
nakládání s odpady (TO), 

- plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV), 

- plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP), 

- plochy vodní a vodohospodářské (W), 

- plochy zemědělské (NZ), 
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- plochy lesní (NL), 

- plochy smíšené nezastavěného území – přírodní (NSp). 

Z hlediska časového horizontu využití ploch sledovaného u ploch s rozdílným 
způsobem využití se jedná o: 

- plochy stabilizované (v ploše není navržena změna využití), 

- plochy změn (kde je navržena budoucí změna využití): Z = 
zastavitelná plocha, P = plocha přestavby, K = plocha změny 
v krajině, 

- plochy územních rezerv (kde je navržena ochrana pro možný 
budoucí způsob využití – R). 

 

Výšková regulace zástavby se stanovuje jako rozdíl nadmořských výšek nejvyššího 
bodu stavby a nejníže položeného místa průniku její konstrukce úrovní rostlého 
(neupraveného) terénu. 

Intenzitou využití stavebních pozemků se rozumí poměr mezi rozlohou stavebně 
zpevněné částí plochy (stavby předmětného způsobu využití, dvorky či nádvoří, vjezdy, 
chodníky apod.) a celkovou rozlohou plochy. 

 

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

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

Plochy bydlení – v bytových domech (BH) 

Hlavní využití:  

- bydlení v bytových domech. 

Přípustné využití: 

- občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče 
o rodinu, zdravotní služby, kultura, ochrana obyvatelstva, 
obchodní prodej, tělovýchova a sport, ubytování, stravování, 
služby), 

- dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo 
přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura,  

- zeleň, 

- veřejná prostranství.  

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo 
přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- výšková regulace zástavby – respektovat současnou hladinu 
zástavby, 

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 50 %. 
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Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 
  Hlavní využití: 

- bydlení v rodinných domech, 

- rodinná rekreace. 

Přípustné využití: 

- občanské vybavení (kromě obchodního prodeje nad 200 m2 
prodejní plochy a hřbitova), 

- výroba a služby, zemědělství nerušící hlavní využití a nezvyšující 
dopravní zátěž v území, 

- zájmové chovatelství a pěstitelství nerušící hlavní využití, 

- dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo 
přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura, 

- vodní plochy do 0,2 ha, 

- zeleň, 

- veřejná prostranství.  

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním 
nebo přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- výšková regulace zástavby – max. 12,5 m, v k.ú. Pekařov, Sklená 
a Labe max. 9 m, 

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 40 %, 

- na území CHKO Jeseníky v k.ú. Nové Losiny výšková regulace 
zástavby - max. 8 m, minimální zastavěná plocha stavby hlavního 
využití 80 m2. 

 

Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinou rekreac i (RI) 

Hlavní využití:  

- rodinná rekreace. 

Přípustné využití: 

- občanské vybavení (ubytování, stravování, tělovýchova a sport), 

- dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo 
přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura, 

- zeleň, 

- veřejná prostranství. 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním 
nebo přípustným využitím. 
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Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- minimální výměra stavebního pozemku 500 m2; ve vymezených 
zastavitelných plochách menší rozlohy se připouští nejvýše 
1 stavba hlavního využití, 

- výšková regulace zástavby – max. 7,0 m, 
- intenzita využití stavebních pozemků – max. 30 %. 

 

Plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ) 
Hlavní využití:  

- rekreace v zahrádkářských koloniích. 

Přípustné využití: 

- dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo 
přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura,  

- zeleň. 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo 
přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání: 
- výšková regulace zástavby – max. 5 m, 
- intenzita využití stavebních pozemků – max. 30 %. 

 

 

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

- občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče 
o rodinu, zdravotní služby, kultura, veřejná správa, ochrana 
obyvatelstva).  

Přípustné využití: 
- občanské vybavení (obchodní prodej do 200 m2 prodejní plochy, 

tělovýchova a sport, ubytování, stravování, služby) nesnižující 
kvalitu prostředí a pohodu bydlení v sousedních plochách 
umožňujících umístění staveb pro bydlení, 

- bydlení v rámci staveb hlavního využití, 

- dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo 
přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura, 

- zeleň, 

- veřejná prostranství. 
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Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním 
nebo přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- výšková regulace zástavby – max. 12,5 m, 

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 70 %, 

- na území CHKO Jeseníky v k.ú. Nové Losiny výšková regulace 
zástavby – max. 8 m. 

 

 
Plochy ob čanského vybavení – komer ční zařízení malá a st řední (OM) 

Hlavní využití: 

- občanské vybavení (obchodní prodej do 400 m2 prodejní plochy, 
ubytování, stravování, služby) nesnižující kvalitu prostředí 
a pohodu bydlení v sousedních plochách umožňujících umístění 
staveb pro bydlení. 

   Přípustné využití: 

- občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální a zdravotní 
služby, péče o rodinu, kultura, tělovýchova a sport, veřejná 
správa, ochrana obyvatelstva),  

- bydlení v rámci staveb hlavního využití, 

- dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo 
přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura, 

- vodní plochy do 0,2 ha, 

- zeleň, 

- veřejná prostranství. 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo 
přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- výšková regulace zástavby – max. 12,5 m, 
- intenzita využití stavebních pozemků – max. 60 %, 
- na území CHKO Jeseníky v k.ú. Nové Losiny výšková regulace 

zástavby – max. 8 m. 
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Plochy ob čanského vybavení – t ělovýchovná a sportovní za řízení (OS) 
Hlavní využití: 

- občanské vybavení (tělovýchova a sport). 

Přípustné využití: 

- občanské vybavení (stravování), 

- dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo 
přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura, 

- vodní plochy do 0,2 ha, 

- zeleň, 

- veřejná prostranství. 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním 
nebo přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- výšková regulace zástavby – max. 6 m, 

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 50 %. 

 

 

Plochy ob čanského vybavení – t ělovýchovná a sportovní za řízení – sjezdová 
trať, sportovišt ě (OS1) 

Hlavní využití: 

- sjezdové lyžování, snowboarding, snowtubing, airsoft, paintball 

- obhospodařování zemědělského půdního fondu. 

Přípustné využití: 

- dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo 
přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura. 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným 
využitím, 

- na území CHKO Jeseníky v k.ú. Nové Losiny (Františkov) letní 
aktivity (motokáry, travní lyžování, koloběžky apod.). 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny. 

Další podmínky využití: 

- nejsou stanoveny. 

  

 



Územní plán Jindřichov  

      25 

Plochy ob čanského vybavení – h řbitovy (OH) 

Hlavní využití: 

- občanské vybavení (veřejné pohřebiště). 

Přípustné využití: 

- dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo 
přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura,  

- zeleň, 

- veřejná prostranství. 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným 
využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny. 

 

Plochy výroby a skladování – zem ědělská výroba (VZ) 

  Hlavní využití:  

- zemědělská výroba a skladování pro zemědělství. 

Přípustné využití (vyjma plochy Z111NL): 

- zpracování vznikajících odpadů a dovezených odpadů 
(recyklace), pokud toto využití negativně neovlivní sousední 
plochy, 

- občanské vybavení (věda a výzkum, obchodní prodej, stravování, 
ubytování, služby, 

- dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo 
přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura, 

- zeleň. 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním 
nebo přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno.  

Podmínky prostorového uspořádání: 

- výšková regulace zástavby – max. 12 m, v ploše Z111NL max. 
6 m, 

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 70 %. 
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Plochy výroby a skladování – lehký pr ůmysl (VL) 

Hlavní využití:   

- výroba a skladování, výrobní služby, jejichž negativní vliv 
nepřekračuje hranici vymezené plochy nad mez přípustnou pro 
sousední plochy. 

Přípustné využití: 

- občanské vybavení (věda a výzkum, obchodní prodej do 200 m2 
prodejní plochy, služby), 

-   dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo 
přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura,  

- zeleň. 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním 
nebo přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- výšková regulace zástavby – max. 9 m, 

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 70 %. 

 

 

Plochy výroby a skladování – se specifickým využití m – výroba elektrické 
energie (VX) 
  Hlavní využití:  

- výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně. 

Přípustné využití: 

- dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo 
přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura, 

- zeleň. 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním 
nebo přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- výšková regulace zástavby – max. 6 m, 

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 70 %. 
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Plochy smíšené výrobní (VS) 

  Hlavní využití:  

- výroba a skladování, výrobní služby, jejichž negativní vliv 
nepřekračuje hranici vymezené plochy nad přípustnou mez pro 
sousední plochy, 

- občanské vybavení (věda a výzkum, obchodní prodej, služby). 

Přípustné využití: 

- ostatní plochy pro dopravu (např. parkoviště),  

- dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo 
přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura,  

- zeleň. 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním 
nebo přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno.  

Podmínky prostorového uspořádání: 

- výšková regulace zástavby – max. 12,5 m, 

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 70 %. 

 

Plochy dopravní infrastruktury – silni ční (DS)  

  Hlavní využití:  

- silniční doprava na pozemcích silnic II. a III. třídy a ostatních 
komunikací. 

Přípustné využití: 

- ostatní plochy pro dopravu (např. parkoviště, odstavné plochy, 
garáže) a chodníky mimo průjezdný profil komunikací, vyjma 
garáží na území CHKO Jeseníky, 

- nemotorová doprava, 

- veřejná technická infrastruktura, 

- zeleň, 

- veřejná prostranství. 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním 
nebo přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny. 
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Plochy dopravní infrastruktury – železni ční (DZ) 

Hlavní využití:   

- železniční doprava. 

Přípustné využití:  

- veřejná dopravní a technická infrastruktura, 

- občanské vybavení (stravování, služby), 

- zeleň. 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním 
nebo přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání:  

- nejsou stanoveny. 

 

Plochy dopravní infrastruktury – letecká (DL) 

Hlavní využití: 

- vzletová a přistávací plocha pro vrtulníkovou dopravu složek 
integrovaného záchranného systému. 

Přípustné využití: 

- podzemní liniové stavby technické infrastruktury. 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním 
nebo přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny.  

 

Plochy technické infrastruktury – inženýrské sít ě (TI) 

  Hlavní využití:  

- technická infrastruktura. 

Přípustné využití: 

- dopravní infrastruktura související s hlavním využitím, 

- zeleň. 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním 
nebo přípustným využitím. 
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Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny. 

 

Plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby  a zařízení pro nakládání 
s odpady (TO) 

Hlavní využití:  

- technická infrastruktura (odpadové hospodářství). 

Přípustné využití: 

- dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo 
přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura,  

- zeleň, 

- ostatní plochy pro dopravu (např. parkoviště). 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo 
přípustným využitím.  

Podmíněně přípustné využití: 

- není uvedeno.    

Podmínky prostorového uspořádání: 

- výšková regulace zástavby – max. 9 m, 

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 80 %. 

 

 

Plochy ve řejných prostranství – ve řejná zeleň (ZV) 

 Hlavní využití:  

- zeleň na plochách veřejných prostranství. 

Přípustné využití: 

- vodní plochy do 0,2 ha, 

- ostatní plochy pro dopravu (např. parkoviště, odstavné plochy), 
chodníky, 

- nemotorová doprava, 

- občanské vybavení (tělovýchova a sport, stravování), 

- drobná architektura a mobiliář pro relaxaci, 

- dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo 
přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura. 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním 
nebo přípustným využitím. 
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Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- výšková regulace zástavby – max. 4 m, 

- intenzita využití stavebních pozemků -  max. 5 %. 

 

Plochy zelen ě – přírodního charakteru (ZP) 

Hlavní využití: 

- přírodě blízké ekosystémy. 

Přípustné využití: 

- stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící 
veřejnému užívání (trasy nemotorové dopravy, informační 
systémy, odpočívadla), 

- dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo 
přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura. 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním 
nebo přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- výšková regulace zástavby – není stanovena, 

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 1 %. 

 

Plochy vodní a vodohospodá řské (W)  

  Hlavní využití:  

- vodohospodářské využití (stabilizace odtokových poměrů 
v krajině, akumulace vody a odvádění povrchových vod). 

Přípustné využití: 

- protipovodňová a protierozní ochrana, 

- chov ryb, 

- mokřady, 

- liniové stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

- zeleň, 

- prvky ÚSES. 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním 
nebo přípustným využitím. 
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Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny. 

 

Plochy zem ědělské (NZ) 

  Hlavní využití:  

- obhospodařování zemědělského půdního fondu. 

Přípustné využití: 

- protipovodňová a protierozní ochrana, 

- stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící 
veřejnému užívání (trasy nemotorové dopravy, informační 
systémy, odpočívadla), 

- dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo 
přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura, 

- zeleň, 

- prvky ÚSES, 

- vodní plochy do 0,2 ha. 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo 
přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny. 

 

Plochy lesní (NL) 

  Hlavní využití: 

- plnění funkcí lesa. 

Přípustné využití: 

- protipovodňová a protierozní ochrana,  

- stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící 
veřejnému užívání (trasy nemotorové dopravy, informační 
systémy a odpočívadla), 

- dopravní a technická infrastruktura související s hlavním nebo 
přípustným využitím a veřejná technická infrastruktura, 

- prvky ÚSES, 

- vodní plochy do 0,2 ha, mokřady. 
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Nepřípustné využití:  

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo 
přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny. 

 

Plochy smíšené nezastav ěného území – p řírodní (NSp) 

Hlavní využití: 

- přirozené a přírodě blízké ekosystémy, 

- protipovodňová a protierozní ochrana. 

Přípustné využití: 

- vodní plochy do 0,2 ha, mokřady, 

- zeleň, 

- trasy nemotorové dopravy, 

- veřejná technická infrastruktura, 

- stavby k vodohospodářským melioracím pozemků, 

- prvky ÚSES. 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním 
nebo přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny. 

 
 
 
DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ VYBRANÝCH PLOCH S ROZDÍL NÝM 

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ:  

Na podporu stanovené urbanistické koncepce, koncepce uspořádání krajiny a pro 
podporu ochrany a rozvoje hodnot území se stanovují, v členění dle ploch či jejich skupin, 
tyto podmínky: 

- zastavitelné plochy budou využívány postupně, počínaje jejich částmi 
navazujícími na ZÚ, 

- v plochách přestavby se nepřipouští nové stavby pro dosavadní způsob využití, 

- srážkové vody z ploch určených pro novou zástavbu budou před svedením do 
kanalizace a vodního toku vsakovány nebo zadržovány v rámci dané plochy, 
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- v plochách, které zasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, budou stavby 
hlavní i vedlejší, vyjma oplocení umisťovány nejblíže ve vzdálenosti 25 m od 
okraje lesa,  

-   plochy změn umožňující bydlení nebo rekreaci vymezené v návaznosti na plochy 
dopravní infrastruktury (současné i nově vymezené) jsou podmíněně vhodné pro 
toto funkční využití do doby průkazu naplnění hygienických limitů hluku z provozu 
na těchto plochách, a to v chráněném venkovním prostoru a v chráněném 
vnitřním a venkovním prostoru staveb v denní i noční době, 

- v plochách nezastavěného území není vyloučeno umísťování staveb, zařízení 
a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 SZ. 

 

 
DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU  
 

V území obce bude respektována oblast krajinného celku Jesenický masiv 
a Hanušovické údolí. 

Pro využití všech vymezených ploch s rozdílným způsobem využití se proto stanovují 
tyto podmínky: 

• do projektových dokumentací jednotlivých záměrů zahrnout jejich začlenění do 
krajiny (jednotlivé záměry budou respektovat urbanistický charakter území, 
harmonické měřítko) a navrhnout ozelenění, 

• do volné krajiny neumisťovat zařízení narušující harmonická měřítka krajiny  
(výškové stožáry, zařízení pro ustájení zvířat a objekty pro skladování či 
odstavování zemědělské techniky apod.), 

• inženýrské sítě umisťovat přednostně pod zem, 

• při výstavbě budov i výsadbě zeleně dbát na zachování tradičních a tvorbu 
nových výhledů a průhledů,  

• v ZÚ a v zastavitelných plochách lze na střechách budov připustit umisťování 
fotovoltaických systémů, 

• zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně 
podél komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky, aleje), 

• zvyšovat prostupnost krajiny rozšiřováním a obnovou cestní sítě, 

•  v celém území obce se nepřipouští informační a reklamní zařízení větší než 0,6 
m2 umístěné ve volné krajině do 2 m nad rostlým terénem a v ZÚ do 4 m nad 
povrch nejbližší komunikace, 

• v ZÚ a zastavitelných plochách mimo území CHKO Jeseníky se připouští 
informační a reklamní zařízení ne větší než 3 m2, umístěné výhradně na stavbě, 
a to vždy 1 informační a reklamní zařízení na jedné stavbě, na území CHKO 
Jeseníky se připouští plocha pro informační zařízení max. do 1,5 m2, a to i na 
stavbách nebo jako součást fasády. 

 

Pro území ležící v CHKO Jeseníky se dále stanovují doplňující podmínky pro plochy: 

• v ploše Z7NL provést nepravidelnou zástavbu, 

• v plochách Z14NL, Z15NL, Z31NL a Z161LA umístit stavby na staré základy 
původních staveb, 
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• v ploše Z17NL umístit stavby do části přiléhající ke komunikaci, 

• v ploše Z111NL umístit objekty pro zázemí zemědělské výroby – např. sklady, 
stáje, přístřešky pro dobytek. 

ÚP nestanovuje další podmínky plošného a prostorového uspořádání zajišťující 
ochranu krajinného rázu, a proto k zásahům do krajinného rázu, zejména umisťování 
a povolování staveb, bude nadále vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody 
v zastavitelných plochách a v plochách změn v krajině.  

 
 
 

I.1.g) Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně prosp ěšných 
opat ření, staveb a opat ření k zajiš ťování obrany a bezpe čnosti státu 
a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk ům a stavbám 
vyvlastnit 
 

ÚP vymezuje tyto VPS, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:  

VD1 (Z123PL, Z123PŽ, Z125PŽ, Z126PŽ) – dopravní infrastruktura – silnice II. třídy, 
v k.ú. Pleče, Pusté Žibřidovice. 

VD2 (Z124PŽ) – dopravní infrastruktura – ostatní komunikace, v k.ú. Pusté 
Žibřidovice. 

 

ÚP nevymezuje žádné VPO ani žádné stavby a opatření k zajišťování obrany 
a bezpečnosti státu či plochy pro asanaci. 

 
 
 

I.1.h) Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb a ve řejných 
prostranství, pro které lze uplatnit p ředkupní právo, s uvedením v čí 
prosp ěch je p ředkupní právo z řizováno, parcelních čísel pozemk ů, 
názvu katastrálního území a p řípadně dalších údaj ů podle § 5 odst. 
1 katastrálního zákona 

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

lze uplatnit předkupní právo. 
 

 
 
 

I.1.i) Stanovení kompenza čních opat ření podle § 50 odst. 
6 stavebního zákona 

 
ÚP nestanovuje žádná kompenzační opatření. 
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I.1.j) Údaje o po čtu list ů územního plánu a po čtu výkres ů k němu 
připojené grafické části 

 
Textová část ÚP má celkem 18 listů.   
 

Grafická část obsahuje 4 výkresy: 

 I.2.a.  Výkres základního členění území      1 : 5 000, 
 I.2.b.1. Hlavní výkres       1 : 5 000, 
 I.2.b.2. Výkres koncepce technické infrastruktury    1 : 5 000, 
 I.2.c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 : 5 000. 
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II.1.     TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  
ÚZEMNÍHO PLÁNU  
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II.1.a)   Postup po řízení územního plánu 
 

Práce na předmětné dokumentaci započaly na základě usnesení č.1/28.1.38 
Zastupitelstva obce Jindřichov ze dne 15. 9. 2010, které schválilo pořízení Územního plánu  
Jindřichov pro celé správní území. Obec uzavřela na základě výběrového řízení smlouvu 
o dílo na zpracování územního plánu se společností SURPMO, a.s. Třída ČSA 219, Hradec 
Králové, zastoupené Ing. arch. Alenou Koutovou a požádala Městský úřad Šumperk, odbor 
strategického rozvoje, územního plánování a investic (dále jen „pořizovatel“) 
o pořizovatelskou činnost.  

Pořizovatel po vypracování návrhu Zadání územního plánu Jindřichov oznámil 
veřejnou vyhláškou jeho vystavení a projednání a to od 13. 7. 2011 do 12. 8. 2011. Krajský 
úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, se k návrhu Zadání vyjádřil 
dopisem č.j. KUOK 80475/2011 ze dne 18. 7. 2011. Zastupitelstvo obce Jindřichov na svém 
zasedání dne 29. 9. 2011 usnesením č. 8.1.10 schválilo projednané Zadání územního plánu 
Jindřichov.  

Společné jednání o návrhu Územního plánu Jindřichov se uskutečnilo dne 6. 11. 
2012 na Městském úřadě Šumperk. Návrh Územního plánu Jindřichov byl vystaven po dobu 
30 dnů na MěÚ Šumperk a OÚ Jindřichov, v době od 6. 11. 2012 do 6. 12. 2012. Došlé 
stanoviska a připomínky dotčených orgánů byly vyhodnoceny a zapracovány. Dne 5. 3. 2013 
proběhlo samostatné jednání s orgánem ochrany ZPF, Správou CHKO Jeseníky, orgánem 
ochrany přírody, zástupcem obce a projektantem v kanceláři pořizovatele o redukci 
návrhových ploch. 

Samostatné jednání proběhlo k vyhodnocení připomínek veřejnosti dle § 50 odst.3  
SZ u pořizovatele dne 19. 3. 2013 za účasti starosty obce jako určeného  zastupitele. 

Stanovisko krajského úřadu dle §50 odst.7 bylo vydáno 6. 6. 2013 pod.č.j.KUOK  
52420/2013. 

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Jindřichov se konalo 11. 9. 2013 v 15 
hod. v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Jindřichov. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání 
návrhu územního plánu dle § 53 stavebního zákona. K veřejnému projednání návrhu 
Územního plánu nebyla podána žádná námitka ani připomínka. Zastupitelstvu obce 
Jindřichov byl dle § 6 odst5c) stavebního zákona předložen návrh územního plánu a na 
veřejném jednání zastupitelstva obce byl dne 16. 10. 2013 v samostatné působnosti Územní 
plán Jindřichov vydán.    

Územní plán byl pořizovatelem přezkoumán v souladu s ustanovením § 53 odst. 4)  
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  Územní 
plán je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona č.183/2006 Sb., 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.  
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II.1.b)   Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 
vztahů v území 

 

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 

Z celostátního závazného nástroje územního plánování, tj. Politiky územního rozvoje 
(PÚR) ČR 2008, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009, ani 
z širších územních vztahů, nevyplývají pro pořízení Územního plánu Jindřichova žádné 
zvláštní požadavky. Politika územního rozvoje České republiky zahrnuje území řešené 
územním plánem Jindřichova do specifické oblasti SOB3 – Specifická oblast Jeseníky – 
Králický Sněžník, kde je zvýšená potřeba posílení sociálního a ekonomického rozvoje 
s využitím přírodního potenciálu a zlepšení dopravní dostupnosti území. 

Z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
stanovených „Politikou územního rozvoje“, k jejichž naplnění ÚP přispívá, je možno zmínit 
tyto body, které jsou v území aktuální:  

(14) ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území 
včetně urbanistického a architektonického dědictví   
ÚP při respektování limitů využití území stabilizuje hodnotné plochy jak v ZÚ, tak 
mimo něj; plochy změn jsou vymezeny při zohlednění všech hodnot území, 

(14) zachovat ráz urbanistické struktury území a jedinečnou kulturní krajinu (případně 
i cílenou ochranou míst zvláštního zájmu), bránit upadání krajiny  
ÚP stanovuje urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny s cílem plně 
respektovat tuto prioritu, 

(15)     předcházet sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel 
           ÚP nevytváří podmínky, které by mohly vést k negativní sociální segregaci, 
(16)  při stanovování způsobu využití území v územním plánu dávat přednost komplexním 

řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků  
Komplexní řešení je zajištěno zpracováváním nového ÚP na základě projednaného 
a schváleného Zadání ÚP, 

(17) vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn  
Vymezením ploch změn ÚP vytváří územní předpoklady pro předcházení náhlým 
hospodářským změnám, 

(19)     vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch 
            ÚP vymezuje plochy přestavby pro nové využití (tzv. brownfields), 
(20)  rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny umisťovat do co 

nejméně konfliktních lokalit a s ohledem na to respektovat veřejné zájmy, především 
biologickou pestrost a ochranu krajinného rázu 
ÚP umisťuje rozvojové plochy tak, aby nebyl výrazně narušen krajinný ráz 
Jindřichova a nebyla snížena biologická pestrost krajiny a byly chráněny hodnoty 
v území, včetně prvků ÚSES, které doplnil a dopřesnil, 

(22) vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního     
ruchu 
ÚP zachovává stávající síť cest a stezek v území, nenavrhuje rušení značených tras,  
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(23) vytvářet podmínky pro lepší dostupnost území s ohledem na prostupnost krajiny 
(zejména při umisťování dopravní a technické infrastruktury) 

ÚP vymezuje nové plochy dopravní infrastruktury silniční, 

(25)   vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatel před potencionálními 
riziky a přírodními katastrofami 

            ÚP nemění uspořádání krajiny, které by mohlo vyvolat nová rizika v území, 
zachovává stávající stabilitu krajiny. Zároveň připouští protipovodňová a protierozní opatření 
na plochách mimo ZÚ. 

(28)     pro zajištění kvality života zohledňovat nároky dalšího vývoje území v dlouhodobých 
souvislostech   

ÚP je zpracován s ohledem na dlouhodobý rozvoj území a jeho zařazení do specifické 
oblasti SOB3. 

Zbývající priority stanovené PÚR ČR nebo jejich části nejsou považovány pro území 
obce Jindřichov za relevantní. 

 

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Krajská územně plánovací dokumentace ZÚR OK byla schválena usnesením 
č. UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2. 2008 OOP pod č.j. KUOK/8832/2008/OSR-1/274 s účinností 
od 28. 3. 2008 s aktualizací č.1 ZÚR OK schválenou usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 
22. 4. 2011 pod č.j. KUOK 28400/2011 s účinností 14. 7. 2011.  
 

ÚP následujícím způsobem přispívá k naplnění těchto priorit územního plánování 
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovené ZÚR OK: 
 
2. ZÚR OK vymezují tyto cíle a souběžně navrhují podmínky pro hledání řešení k jejich 
naplnění: 
2.1. stanovit koncepci rozvoje území se zaměřením zejména na: 
2.1.1. urbanistickou koncepci (vymezení rozvojových oblastí a os, specifických oblastí 
a stanovení podmínek pro provádění změn v území); 
2.1.2. koncepci rozvoje technické a dopravní infrastruktury; 
2.1.3. koncepci ochrany přírodních zdrojů; 
2.1.4. koncepci systému ekologické stability, při respektování přírodních a kulturních hodnot 
v území; 
 
      ÚP stanovil koncepci rozvoje území při níž zohlednil potřeby a požadavky obce, 
fyzických a právnických osob, jakož i požadavky vyplývající z celostátních, krajských 
a regionálních strategií a koncepcí. 
 
2.2. konkretizovat ochranu veřejných zájmů v území 

ÚP nekonkretizoval veřejné zájmy vyplývající ze zákonných předpisů, ale část těchto 
zájmů na místní úrovni, vedoucí k prosazení takového zájmu navrhl jako VPS.  
 
2.3. promítnout do řešení území strategické cíle vyplývající zejména z Politiky územního 
rozvoje ČR, Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje a dalších rozvojových 
dokumentů včetně dokumentů přijatých EU; 

Do ÚP se promítly strategické cíle celostátních a regionálních politik a předpisy EU 
jak pasivně, v podobě limitů a hodnot, které jsou nepodkročitelné (např. prvky soustavy 
Natura 2000) nebo jsou ve formě návrhů a rezerv (např. protipovodňová opatření, VD 
Hanušovice aj.). 
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3. Priority v oblasti soudržnosti společenství obyvatel: 
3.1. udržení soudržnosti v území je posilováno v ZÚR OK zejména: 
3.1.1. vytvořením podmínek pro rozvoj a udržení pracovních míst vymezením rozvojových 
oblastí, rozvojových os a zejména vymezením specifických oblastí, ve kterých je již narušen 
udržitelný rozvoj právě v oblasti sociální soudržnosti obyvatel a hospodářského rozvoje 
území (se sociálně ekonomickými problémy); 

ÚP stabilizuje a rozvíjí plochy občanského vybavení, plochy výroby a skladování 
a plochy smíšené výrobní, jako nutný předpoklad pro udržení soudržnosti obyvatel a nabídku 
pracovních příležitostí. 
 
4. Priority v oblasti hospodářského rozvoje: 
4.2. spoluvytváření předpokladů pro řešení podmínek zaměstnanosti obyvatel 
v Olomouckém kraji vnímat jako jeden z hlavních úkolů změn v území. Vytvářet zemně 
plánovací předpoklady pro snižování nezaměstnanosti obyvatel, především posílením 
nabídky ploch pro podnikání a s ohledem na diferencované  předpoklady jednotlivých 
regionů a obcí (zejména ve specifických oblastech rozlišovat jejich charakter); 

ÚP respektuje polohu území ve specifické oblasti a vytváří předpoklady pro podporu 
turistického ruchu spojenou s rozvojem ploch pro tělovýchovu a sport a ploch občanského 
vybavení. Využití těchto ploch a ploch výroby by mělo přispět k nabídce nových pracovních 
míst, nadto je „drobné“ podnikání připuštěno i v dalších plochách, především smíšených 
obytných venkovských. 
 
4.3. vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn; 

ÚP vytváří předpoklady pro snížení vlivu náhlých hospodářských změn, především 
dostatečným návrhem nových rozvojových ploch, ploch přestavby a přípustným využitím 
v některých typech ploch, které může reagovat na náhlé hospodářské změny. 
 
4.5. ZÚR OK k zabezpečení hospodářského rozvoje vymezují: 
4.5.1. podmínky pro umístění významných průmyslových zón posílením nabídky pracovních 
míst; 

V řešeném území se nachází plochy výroby a skladování – lehký průmysl, tyto plochy 
jsou stabilizovány. 
 
4.5.2. podmínky pro posílení hospodářského rozvoje specifických oblastí, rozvojových oblastí 
a rozvojových os; 

ÚP podporuje rekreační využití území, komerční zařízení malá a střední, připouští 
podnikatelské činnosti v plochách smíšených obytných venkovských. 
 
4.5.3. koridory nadmístního významu na úseku dopravní a technické infrastruktury pro 
zajištění dobré obslužnosti všech částí území kraje; 

ÚP zpřesňuje návrh přeložky na tahu II/369. 
 
4.5.4. podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu; 

ÚP stabilizuje a rozvíjí plochy rodinné a zahrádkové osady, připouští rekreační využití 
ploch smíšených obytných venkovských. 
 
4.5.5. podmínky pro přípravu a využití místních zdrojů nerostných surovin k zabezpečení 
zejména vnitřních a celorepublikových potřeb území; 

Vzhledem k nedostatku vhodných hornin v podloží a kvalitě přírodního prostředí 
nejsou plochy pro tento typ využití přírodního zdroje navrhovány. 
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4.6. vzhledem k velkému rozsahu chráněných částí území z hlediska ochrany přírody 
v oblasti rozvoje zemědělské výroby a lesního hospodářství, podporovat mimoprodukční 
funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční (zejména rekreační a ekologické) funkce lesů 
v oblastech zvýšeného veřejného zájmu o využití ploch pro rozvoj rekreace; 

ÚP nemění využití ZPF a PUPFL, neruší stávající cesty a pěšiny, které lze 
v budoucnu využít pro vyznačení nových rekreačních tras (cyklo-, hipo-, pěší), připouští 
drobnou infrastrukturu pro tuto podporu (odpočívadla, přístřešky, lavičky aj.) na plochách 
ZPF a PUPFL. 
 
4.7. pro územní plány obcí se v oblasti hospodářského rozvoje stanovuje zejména: 
4.7.1. vymezit plochy pro umístění podnikatelských aktivit, zohlednit při tom: 
4.7.1.1. význam a polohu obce v rámci vymezených rozvojových os a oblastí; 

ÚP respektuje polohu obce v SOB3 a navrhuje větší množství ploch pro rekreaci 
a tělovýchovu, nemění způsob využití ZPF a PUPFL a připouští jejich využití pro podporu 
rekreace. Připouští rekreaci v plochách smíšených venkovského bydlení. 
 
4.7.1.3. stanovené zásady pro ochranu přírodních a kulturních hodnot území; 

ÚP respektuje stanovené zásady a nenavrhuje nové samostatné sídlo v krajině, 
většinu rozvojových ploch navrhuje v návaznosti na ZÚ a nenavrhuje plochy (ani limity jejich 
využití), na nichž by vznikly nové antropogenní ani přírodní dominanty v krajině (věže, 
vysílače, větrné elektrárny, uměle navršené svahy apod.) 
 
5. Priority v oblasti ochrany životního prostředí: 
5.1. chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví; 

ÚP vychází ve své koncepci z dochovalosti území a jeho všech hodnot a při jejich 
respektování a s ohledem na stanovené limity navrhl koncepci, která nadále nebude výrazně 
měnit Jindřichov ani jeho postavení v regionu i kraji.  
 
5.2. při návrhu ploch, koridorů a konkrétních záměrů v maximální možné míře respektovat 
vyloučení negativního vlivu na území EVL a PO; 

ÚP respektuje stávající EVL, kam neumisťuje rozvojové plochy a PO, kde umisťuje 
rozvojové plochy do ZÚ nebo ve většině ploch na ZÚ navazuje. Neumisťuje plochy do těžišť 
výskytu předmětu ochrany PO (chřástal polní). 
 
5.3. ZÚR OK k zabezpečení priorit v oblasti ochrany životního prostředí vymezují: 
5.3.1. podmínky pro účinnou ochranu životního prostředí a šetrné a racionální využívání 
přírodních zdrojů (půda a nerostné suroviny); 

ÚP při svém zpracování koncepce přehodnotil jednotlivé rozvojové záměry 
a s ohledem na ochranu ZPF a PUPFL plochy s výrazně negativním vlivem na tyto složky 
krajiny nepřijal. 
 
5.3.2. podmínky pro ochranu a regeneraci cenných části krajiny; ochranu přírodních 
a kulturních hodnot v kulturních krajinných oblastech (dále v textu KKO); 

Řešené území leží v KKO6 Hanušovická vrchovina. ÚP ve své koncepci respektuje 
zásady odst. 78 ZÚR OK.   
 
5.3.3. prvky ÚSES nadmístního významu; 

ÚP převzal a dopřesnil prvky ÚSES nadregionálního a regionálního významu 
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5.3.4. zásady pro ochranu krajinného rázu; 

ÚP respektuje základní zásady ochrany krajinného rázu a svoji koncepcí jej výrazně 
neovlivní. 
 
5.3.6. zásady k ochraně životního prostředí v ÚP obcí; 
5.4. pro ÚP obcí se v oblasti ochrany životního prostředí stanovují zejména tyto priority 
a zásady pro změny území: 
5.4.1. priority v oblasti ochrany ovzduší: 
5.4.1.1. vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci 
negativních vlivů ploch s koncentrovanou výrobní činností na plochy bydlení; 

ÚP nenavrhuje plochy výrob takového rozsahu a v takových místech, jejichž využitím 
by došlo k překračování hygienických limitů. 
 
5.4.1.5. nenavrhovat plochy pro umísťování nových, zvláště velkých zdrojů znečišťování 
ovzduší v CHKO, MZCHÚ a přírodních parcích, evropských významných lokalitách, ptačích 
oblastech a v oblastech se zhoršenou koncentrací škodlivin v ovzduší, v těchto oblastech 
připouštět rozšíření (navýšení výkonu či výroby) stávajících velkých zdrojů znečišťování 
ovzduší jen za podmínky zachování či snížení současných povolených emisí (pro které je 
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášena) pro tyto zdroje; 

ÚP nenavrhuje plochy, jejichž využitím by došlo k výraznému zvýšení škodlivin 
v ovzduší, jež by mělo významný vliv na cenné přírodní lokality (MZCHÚ, EVL, PO). 
 
5.4.1.6. podporovat, kde je to technologicky možné a ekonomicky výhodné, centrální 
vytápění; 
5.4.2. Priority v oblasti ochrany vod: 
5.4.2.1. podporovat rozvoj infrastruktury v oblasti dodávky kvalitní pitné vody a nakládání 
s městskými odpadními vodami; 

ÚP zachovává stávající systém zásobení pitnou vodou a navrhuje jeho posílení 
propojením jednotlivých zdrojů. V rámci zlepšení čištění odpadních vod se pro obce (kde je 
to ekonomicky a technicky možné) navrhují kanalizace a ČOV. 
 
5.4.2.2. za prioritní na úseku odkanalizování a čištění odpadních vod považovat zajištění 
potřebné kapacity a účinnosti čištění ČOV, z nichž jsou vyčištěné vody vypouštěny do 
vodních toků s kvalitou lososových vod, nebo se nacházejí v CHOPAV, v území 
Ramzovského nasunutí, v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů;  

ÚP navrhuje ČOV i z důvodů výše uvedených a existence ochranného pásma 
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Velké Losiny I. a II. stupně 
 
5.4.2.8. neplánovat výstavbu nových údolních nádrží jako protipovodňových opatření nad 
rámec stávajících koncepčních materiálů, upřednostňovat a podporovat zvýšení retenční 
schopnosti krajiny zejména v záplavovém území převedením orné půdy na trvalé travní 
porosty nebo jiným obdobným zvýšením ekologické stability území. Podporovat výstavbu 
suchých retenčních prostorů. Konkrétní záměry na realizaci musí být prověřeny a posouzeny 
dle platných právních předpisů (EIA) v příslušných správních řízeních; 

ÚP respektuje navrhované VD Hanušovice a připouští využití ploch ZPF a PUPFL pro 
protipovodňová a protierozní opatření. 
 
5.4.3. Priority v oblasti ochrany půdy a zemědělství: 
5.4.3.1. dbát na přiměřené využívání půdy pro jiné, než zemědělské účely, půdu chápat jako 
jednu ze základních prakticky neobnovitelných složek ŽP, k záboru ZPF (a PUPFL) 
navrhovat pouze nezbytně nutné plochy, upřednostňovat návrhy na půdách horší kvality při 
respektování urbanistických principů a zásad; 
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ÚP přehodnotil rozvojové záměry a navrhl rozvoj obce s ohledem na minimalizaci 
záboru ZPF a PUPFL. 
 
5.4.3.2. podporovat ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a rovněž před negativními jevy 
způsobenými přívalovými srážkami; 

ÚP výrazněji nesníží KES, jehož hodnota je v daném území vysoká. 
 
5.4.3.4. prosazovat extenzivní principy ekologického zemědělství; 

ÚP nemění strukturu a využití půd. 
 
5.4.4. Priority v oblasti ochrany lesů: 

Většinu priorit ÚP neřeší ani neovlivňuje, avšak do ploch PUPFL umisťuje prvky 
ÚSES v nichž by měly být tyto priority řešeny přednostně. 
 
5.4.5. Priority v oblasti nakládání s odpady: 
5.4.5.1. nepodporovat neodůvodněné návrhy nových ploch pro skládky a spalovny 
nebezpečných odpadů; 

ÚP neobsahuje tento typ ploch ani jejich využití. 
 
5.4.5.3. přednostně využívat stávající síť zařízení pro využívání nebo odstraňování odpadů. 
Z nových zařízení podporovat zejména budování zařízení pro využívání biologicky 
rozložitelných odpadů včetně kalů z ČOV (kompostáren, bioplynových stanic apod.), zařízení 
pro třídění komunálních odpadů a zdrojů k energetickému využití odpadů, které budou 
umisťovány v lokalitách pro tento účel vhodných. Stávající zařízení intenzifikovat 
a modernizovat tak, aby plnila zákonné požadavky a zajistila při stávajícím trendu produkce 
odpadů dostatečnou kapacitu pro odstraňování odpadů; 

ÚP stabilizuje a navrhuje plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady.  
 
5.4.6. Priority v oblasti péče o krajinu: 
5.4.6.1. Respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu, podporovat 
a realizovat krajinotvorná opatření podporující žádoucí environmentální i estetické funkce 
krajiny a ekosystémů; důraz klást na posilování retenční schopnosti krajiny a omezování 
fragmentace krajiny; 

ÚP chrání přírodní hodnoty území a navrhuje jejich rozvoj, především v plochách 
přírodních (K). V zastavěném území připouští zeleň v plochách s rozdílným způsobem 
využití. 
 
5.4.6.2. respektovat návrh skladebných částí nadmístního ÚSES vymezených v ZÚR OK, 
upřesnit a stabilizovat jejich vymezení v rámci ÚP obcí a doplnit prvky lokálního ÚSES; 

ÚP převzal a dopřesnil nadregionální a regionální prvky ÚSES, sjednotil a dopřesnil 
prvky ÚSES místní úrovně. 

 
5.4.7. Priority v oblasti nerostných surovin; 

V řešeném území není vyhlášeno ani navrženo CHLÚ nebo DP. 
 
5.4.8. Priority v oblasti ochrany veřejného zdraví pro snížení vlivů hluku na venkovní 
chráněný prostor podporovat: 
5.4.8.1. přemístění významných dopravních tahů zejména mimo plochy bydlení, občanské 
vybavenosti a rekreace; 



Územní plán Jindřichov – Odůvodnění  

 

      44 

Konfigurace terénu a hodnoty území obce neumožňují přemístění významného 
dopravního tahu II/369. ÚP zpřesňuje návrh přeložky na tahu II/369. 
 
5.5.2. pro zabezpečení priorit v oblasti životního prostředí 
5.5.2.4. Kulturní krajinné oblasti vymezené v odstavci 77 (včetně vložených odstavců)  
77. K zajištění ochrany a zachování kulturního dědictví, krajinného rázu a přírodních hodnot 
se vymezují tato cenná kulturně historicky významná území jako oblasti s přírodně 
krajinářskými úpravami, s vysokým krajinným, památkovým a přírodním potenciálem (dále v 
textu kulturní krajina oblasti.). 
77.6. kulturní krajina oblasti Hanušovická vrchovina (okres Šumperk), která je vymezena na 
území správních území sídel Staré Město, Šléglov, Vikantice, Jindřichov, Hanušovice, Malá 
Morava (KH6); 
78. Ve výše vyjmenovaných krajinných oblastech jako cenných částech území lze provádět 
změny v území při respektování těchto zásad: 
78.1. je nepřípustné provádět výrazné změny druhu pozemku (vyšší procento zornění, 
velkoplošné kácení porostů, změny v rozsahu vodních ploch a vodních toků, v jejichž 
důsledku dojde ke snížení hodnoty krajinného rázu, resp. změně prostorové kulisy); 

ÚP nenavrhuje změny pozemků. 
 
78.2. respektovat prostorové uspořádání krajiny a sídel, zachovat stávající panoramatické 
pohledy, respektovat charakter a měřítko zástavby; nesmí být zásadním způsobem narušen 
historický půdorys sídel (prováděním velkoplošných přestaveb a demolic); 

ÚP respektuje uspořádání krajiny a sídel, zachovává panoramatické pohledy, 
zásadním způsobem nenarušuje historický půdorys sídel. 
 
78.3. je nepřípustné umísťovat stavby a zařízení obnovitelných zdrojů energie uplatňujících 
se v krajině (větrné turbíny, větrné parky, elektrárny, sluneční parkové elektrárny), výškové 
stavby jako věže a stožáry pro GSM radiotelefonní sítě, základnové stanice (BTS), antény, 
vysílače, přijímače a zařízení souvisejících s mobilními sítěmi, které mohou narušit kulturní 
hodnotu a harmonický ráz krajiny; 

ÚP nevymezuje plochy pro stavby tohoto charakteru. 
 
78.4. umísťování nadzemních staveb elektroenergetiky, staveb vodní energetiky, 
teplárenství, plynárenství je podmíněno souhlasem orgánu ochrany přírody a orgánu 
památkové péče v souladu s legislativou platnou ke dni vydání rozhodnutí; 

ÚP vymezuje plochu pouze pro MVE. 
 
78.5. umísťování významných dopravních staveb je přípustné za předpokladu zachování 
krajinotvorné památkové hodnoty území, tj. za předpokladu akceptace uplatnění kulturních 
památek v krajině, zachování otevřených pohledů a průhledů, respektování dochovaných 
dominant a prostředí kulturních památek a při minimalizaci zásahů do krajinného rázu. 
Podmínkou je provedení následných opatření eliminujících negativní dopad dopravní stavby 
a napomáhajících jejímu vhodnému zapojení do krajiny (kompenzace); 

ÚP nevymezuje žádné plochy pro významné dopravní stavby. Kromě přeložky silnice 
II. třídy. 
 

ZÚR OK zařazuje řešené území do specifické oblasti SOB3 Specifická oblast 
Jeseníky – Králický Sněžník, ze které pro území obce vyplývají tyto zásady pro usměrňování 
územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: 
 
13.1. přiměřenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení; 
13.2. zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury; 
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13.3. územní předpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ruchu, 
ekologického zemědělství a tradičních řemesel vymezením vhodných rozvojových území 
a pravidel pro umísťování těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci s ochranou přírody 
a krajiny; 
13.4. optimální využívání zejména stávajících areálů a zastavěných ploch, tj. upřednostňovat 
intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj zástavby v krajině; 

 
ÚP řeší úkoly pro územní plánování stanovené ZÚR OK pro SOB3 takto: 

13.1. navrhuje nové zastavitelné plochy pro bydlení navazující na stávající ZÚ, 
13.2. zkvalitňuje dopravní, technickou a občanskou infrastrukturu stabilizací stávajících 

ploch a návrhem nových ploch pro tyto funkce, 
13.3. nové rozvojové aktivity umisťuje do ZÚ nebo na ně jejich umístěním navazuje, 
13.4. ÚP využívá stabilizovaných ploch, jež neslouží původnímu účelu a navrhuje je 

k novému využití. Pro všechny typy ploch stanovuje hlavní a přípustné využití.  
 
48. Chránit plochy územních rezerv území chráněných pro akumulaci povrchových vod; 

ÚP vymezuje zpřesněnou plochu územní rezervy vhodnou pro akumulaci 
povrchových vod Hanušovice. 
 
71. Při využití území respektovat návrh nadregionálních a regionálních prvků územního 
systému ekologické stability krajiny (dále v textu ÚSES) tak, jak je zobrazen ve výkresu B.7. 
Územní systém ekologické stability nadmístního významu 1 : 100 000. K ochraně 
jednotlivých prvků ÚSES a způsobům zapracování do územně plánovací dokumentace (dále 
v textu ÚPD) se stanovují tyto zásady: 
71.1. Pro zapracování nadregionálních biocenter (dále v textu NRBC) respektovat jejich 
vymezení s přípustným upřesněním hranic v rozsahu max. 100 m. 

ÚP při respektování uvedených zásad zpřesnil regionální prvky ÚSES. 
 

81. u jednotlivých krajinných matric (typů uspořádání krajiny) chránit a podporovat rozvoj 
jejich rozhodujících atributů; 

ÚP respektuje, chrání a podporuje rozhodující atributy krajinných celků, ve kterých 
leží. 
 
85. Práva k pozemkům a stavbám lze v souladu s § 170 zákona č.183/2006 Sb. odejmout 
nebo omezit k těmto veřejně prospěšným stavbám; 

ÚP zpřesňuje vymezení plochy pro VPS (DO9). 
 
93. Specifikace omezení v území vyplývající z rozhodnutí o pořízení územní studie, 
94. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověřit změny jejich využití územní 
studii jako podmínky pro rozhodování o změnách ve využití území: ozn. plochy, koridoru 
Vymezení obsahu studie a stanovení cíle prověření změn v území dotčené obce(části obcí);  

ÚP respektuje zásady stanovené v odstavci 78 (KH6) ZÚR OK. 
 
 Ostatní priority či zásady stanovené ZÚR OK se v řešeném území neuplatňují. 
 
 
ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ                

            Řešené území geomorfologicky spadá do provincie Česká vysočina, Krkonošsko – 
jesenické soustavy. Do řešeného území zasahují dva celky, a to Hanušovická vrchovina 
svým podcelkem Branenská vrchovina a Hrubý Jeseník svým podcelkem Keprnická 
hornatina.  
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Část správního území obce Jindřichov je součástí  CHOPAV Žamberk – Králíky 
a CHOPAV Jeseníky, které řešení ÚP neohrožuje. 

      Do území zasahují prvky soustavy NATURA 2000, a to EVL Keprník, s předměty 
ochrany převážně lesních typů, především horské smrčiny, suťové lesy a vrchoviště, EVL 
Račinka s předmětem ochrany mihule ukrajinská a PO Králický Sněžník, kde je předmětem 
ochrany chřástal polní a PO Jeseníky s předměty ochrany chřástal polní a jeřábek lesní. ÚP 
respektuje tato významná území a v průběhu pořizování ÚP přehodnotil počet, rozlohu a 
umístění rozvojových ploch tak, aby minimalizoval negativní vliv na tato evropsky významná 
území. 

       Do severovýchodní části zasahuje CHKO Jeseníky a NPR Šerák – Keprník, chránící 
především horské typy lesa, z části i bezlesí a na ně vázaný výskyt rostlin a živočichů. ÚP 
respektuje ZCHÚ a neumisťuje do těchto území rozvojové plochy. 

        Prvky ÚSES navazující mimo řešené území jsou zastoupeny regionálními a místními 
prvky.  Do severovýchodní části zasahuje regionální biocentrum RBC 476 Šerák – Keprník. 
Z jihu vstupuje do území regionální biokoridor RK 834, končící v regionálním biocentru RBC 
478 Jindřichov. Z něho vychází východním směrem regionální koridor RK 838, který území 
opouští. Jihovýchodním okrajem území prochází regionální koridor RK 837. ÚP dopřesnil 
tyto funkční nadmístní prvky a neumisťuje do nich rozvojové plochy. Místí prvky směřující 
vně řešeného území (biokoridory) jsou s obcemi Branná, Hanušovice, Loučná nad Desnou, 
Staré Město a Velké Losiny funkčně napojitelné. Výše uvedené prvky zajišťují biologickou 
prostupnost území a umožňují šíření a výměnu genetických informací a tok energie. 

 Obec Jindřichov leží mimo významnější dopravní tahy, a to na silnici II/369 
(Hanušovice - Jeseník), na železniční trati č. 292 (Šumperk – Krnov). Jiné druhy dopravy 
(kromě nemotorové – cyklotrasa II. třídy). Tyto tahy jsou respektovány. Návrh přeložky II/369 
je zpřesněn a umožňuje napojení na sousední město Hanušovice.  

Zásobování elektrickou energií je stabilizováno a zajištěno z napájecího bodu TR 
110/22 kV Hanušovice. Řešeným územím mimo vedení VN prochází nadzemní vedení VVN 
(V 5601-2), které je respektováno.  

Střední částí řešeného území procházejí trasy radiových směrových spojů, které ÚP 
neovlivňuje. 

Správní území Jindřichov náleží k dílčímu povodí řeky Moravy. Do západního okraje 
zasahuje  územní rezerva vhodná pro akumulaci  povrchových vod – VN Hanušovice, která 
je akceptována a zpřesněna. 

Vysoký potenciál pro cestovní ruch vedl k zařazení území do KKO6 Hanušovická 
vrchovina. ÚP reaguje na toto zařazení návrhem ploch pro podporu rekreace a cestovního 
ruchu a ploch občanského vybavení a připouští aktivity pro podporu cestovního ruchu 
v rámci některých typů ploch s rozdílným způsobem využití. 

Celé řešené území je zařazeno do kulturní krajinné oblasti Hanušovická vrchovina. 
ÚP respektuje tento typ ochrany cenné části krajiny. 

 
 
 
 

II.1.c)   Vyhodnocení spln ění požadavk ů zadání 

Zpracování ÚP vychází ze Zadání ÚP Jindřichov, které bylo projednáno v souladu se 
stavebním zákonem a schváleno zastupitelstvem obce dne 29. 9. 2011. Toto Zadání bylo 
jako celek splněno, jak je dále v Komentáři uvedeno. 

 Dílčí úpravy při formulování ÚP byly průběžně konzultovány s určeným zastupitelem.  
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  Komentář ke splnění jednotlivých bodů Zadání: 

 
a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoj e, územně plánovací dokumentace 
vydané krajem, pop řípadě z dalších širších územních vztah ů 

 
Úkoly vyplývající z PÚR ČR 2008, resp. republikové priority, byly naplněny, jak je 

podrobně popsáno v kap. II.1.a) Odůvodnění. Ve stejné kapitole jsou podrobně popsány širší 
vztahy v území. Graficky jsou znázorněny v samostatném výkrese – II.2.b. Výkres širších 
vztahů v měřítku 1 : 100 000. Úkoly vyplývající ze ZÚR OK byly také splněny a jsou 
rozvedeny ve výše uvedené kapitole, stejně jako naplnění stanovených priorit.  
 
b) Požadavky na řešení vyplývající z územn ě analytických podklad ů  

 
ÚP respektuje limity a zohledňuje hodnoty území, které zároveň využívá pro udržitelný 

rozvoj území. Zohledňuje záměry na provedení změn v území a  navrhuje řešení závad 
(problémů) vyplývajících z ÚAP a zjištěných v doplňujících průzkumech a rozborech.  
 
c) Požadavky na rozvoj území obce 
 
  Jednotlivé plochy rozvojových záměrů požadované obcí, občany a dalšími právními 
subjekty byly vyhodnoceny a odsouhlaseny obcí. 

Zastavitelné plochy jsou vymezeny úměrně pro jednotlivé části obce Jindřichov, a to 
s ohledem na efektivitu využití současné dopravní a technické infrastruktury a s ohledem na 
limity využití území a ochranu jeho hodnot. Ve vymezených zastavitelných plochách 
převládají plochy pro bydlení s přípustnou funkcí rekreace, doplněné plochami občanského 
vybavení, sportu a tělovýchovy.  Pro podporu podnikatelských aktivit jsou vymezeny plochy 
výroby a skladování a plochy smíšené výrobní. Pro zlepšení podmínek života a prostupnosti 
území jsou navrženy plochy dopravní a technické infrastruktury. 
 
d) Požadavky na plošné a prostorové uspo řádání území (urbanistickou koncepci 
a koncepci uspo řádání krajiny) 
 
 Koncepce ÚP respektuje Vyhlášku č. 501/2006 Sb. a stanovuje plochy s rozdílným 
způsobem využití a plochy změn v krajině dle metodiky MINIS, a to včetně podmínek využití 
a prostorového uspořádání.  

 Řešení ÚP je koordinováno s platnou ÚPD sousedních územních obvodů. 

 ÚP respektuje historicky rostlou sídelní strukturu obce a urbanistickou kompozici 
jednotlivých sídel a navazuje na ně v souladu s přehodnocením dosud platné ÚPD obce. 

      Uspořádání krajiny výrazněji nemění strukturu uspořádání území, nenavrhuje plochy, 
které by snižovaly hodnotu krajinného rázu, jeho předělů a dominant. Rozvojové plochy 
umisťuje převážně do úpatních poloh údolí a uchovává strukturu Hrubého Jeseníku 
v dálkových pohledech. 

 Navržené plochy dopravní infrastruktury nenarušují přírodní hodnoty území. Zároveň 
nejsou navrhovány rozvojové plochy do volné krajiny, které by takové napojení požadovaly. 

        Při zpracování koncepce ÚP byly přehodnocovány plochy vyžadující trvalé odnětí 
PUPFL a vynětí ze ZPF. Vzhledem k požadavkům ochrany krajiny a požadavkům na rozvoj 
obce bylo nezbytné navrhnout vynětí z PUPFL (necelých 0,5 ha). Plochy k odnětí ze ZPF se 
po společných schůzkách a jednáních navrhují převážně na půdách nejnižší ochrany 
(V. třída). 
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      ÚP nevymezuje plochy, které by umožňovaly umístění větrných nebo fotovoltaických 
elektráren. Navrhuje plochy pro výrobu energie s využitím kinetické energie vody a připouští 
umisťování fotovoltaických systémů na střechách budov.  

          Podmínky využití jednotlivých ploch jsou nastaveny tak, aby byl nadále zachován 
rozdíl mezi „průmyslovým“ údolím Branné a ostatními částmi území. 

ÚP respektuje záplavové území Q100 a neumisťuje do něho rozvojové plochy jež by 
byly trvale využívány k bydlení anebo k soustřeďování většího počtu osob – plochy výroby. 
Jsou zde umístěny plochy pro výrobu energie (MVE), plochy sportu a další nezbytné plochy 
pro fungování obce jako celku, jež nebylo možné umístit mimo vymezené záplavové území 
(dopravní a technická infrastruktura). 

      ÚP dopřesnil a zapracoval prvky regionální úrovně ÚSES, jež vyplývají pro území ze 
ZÚR OK. Zároveň dopřesnil a doplnil místní úroveň ÚSES. Obě úrovně jsou prostorově 
vymezeny a téměř ve všech vymezených prvcích funkční a jsou provázány se sousedními 
k.ú. 

      ÚP nenavrhl zeleň ke stávajícím objektům zemědělské výroby s funkcí clonnou 
a ochrannou, neboť funkční zemědělské areály nenavazují na obytné plochy a pro nefunkční 
areály navrhuje přestavby. Pro nové plochy je pak v podmínkách využití zeleň stanovena. 

 
e) Požadavky na řešení ve řejné infrastruktury 
 
          Koncepce dopravní a technické infrastruktury vychází z popsaných podkladů 
a přiměřeně naplňuje všechny požadavky. 

 Urbanistická koncepce vytváří územní podmínky pro stabilizaci a rozvoj občanského 
vybavení a veřejných prostranství. 
 
f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
 
 ÚP ve své koncepci přehodnotil požadavky na rozvoj území a s přihlédnutím 
k hodnotám území navrhl urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny tak, aby 
hodnoty zůstaly zachovány a byl umožněn další přiměřený rozvoj území. 

       ÚP respektuje přírodní hodnoty jako zásadní hodnotu v řešeném území. Do 
přírodních ploch chráněných samostatným zákonem a souvisejícími vyhláškami, včetně 
evropské legislativy, nezasahuje, respektuje je a přebírá je do svých návrhových řešení. 

        ÚP navrhuje plochy v místech, rozlohách a s využitím, jež by neměly narušit 
harmonická měřítka v krajině. 

      ÚP respektuje kulturní hodnoty území, jež považuje za svébytné, dokládající identitu 
místa a vztah obyvatel k místu. Do blízkosti těchto hodnot neumisťuje plochy, jejichž využitím 
by došlo ke znevážení místa nebo setření jeho významu. Zároveň navrhuje pro plochy 
plošné a výškové regulativy, jež by neměly narušit hladinu zástavby, dominanty obce 
a významné vyhlídkové body. 

      ÚP stabilizuje stávající plochy, jež zároveň dokládají historicky rostlou kompozici 
sídel, včetně období nedávného. 

 
 
g) Požadavky na ve řejně prosp ěšné stavby, ve řejně prosp ěšná opat ření a asanace 
 

ÚP vymezuje VPS v oblasti dopravní infrastruktury silniční na úrovni krajské (silnice 
II. třídy) a místní (ostatní komunikace). 
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h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právní ch p ředpis ů (například 
požadavky na ochranu ve řejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe čnosti státu, 
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stav by území, ochrany p řed 
povodn ěmi a jinými rizikovými p řírodními jevy) 

 Uplatněné konkrétní požadavky ÚP respektuje, stejně jako obecné požadavky. 
Všechny jsou popsány v následující kapitole. 
 
 
i)   Požadavky a pokyny pro řešení hlavních st řetů zájmů a problém ů v území 
 
         ÚP pro řešení urbanistických, dopravních a hygienických zásad přehodnotil vymezení 
ZÚ a přehodnotil využití stabilizovaných ploch a stanovil optimální způsob využití ploch 
zastavitelných nejen ve vztahu ke krajinným hodnotám, ale z komplexního pohledu (princip 
územního plánování) včetně stanovení základních podmínek ochrany dochovaného 
kulturního dědictví a krajinného rázu. ÚP zpřesnil a doplnil prvky ÚSES v celém území. 

          ÚP nezhoršuje podmínky pro vznik rizikových přírodních jevů a vytváří podmínky pro 
umisťování staveb a zařízení vedoucích ke snižování rizik do ploch mimo ZÚ. Zpřesnil 
územní rezervu pro VN Hanušovice. 

 
j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a plo ch p řestavby s ohledem na 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v r ozvojové oblasti nebo rozvojové 
ose 

Návrhové plochy jsou řešeny v ZÚ a v návaznosti na něj. Není navrženo nové sídlo, 
ani izolovaná skupina nových staveb. Plochy přestaveb jsou vymezeny. 

ÚP prověřil a přehodnotil dosud platné plochy územního rozvoje, přehodnotil je stejně 
jako požadavky na další rozvoj a navrhl je v předkládané podobě. V rámci ÚP jsou tak plochy 
stabilizované, plochy zastavitelné, plochy přestavby a plochy změn v krajině, včetně plochy 
územní rezervy.  

Všechny nové záměry byly prověřeny, posouzeny, byly předmětem konzultací 
a oprávněné záměry byly zahrnuty do ÚP. 

 
k) Požadavky na vymezení ploch a koridor ů, ve kterých bude uloženo prov ěření 
změn jejich využití územní studií 

Požadavek na zpracování územní studie se nepředpokládal a ani se v průběhu 
pořizování ÚP nepotvrdil. 

 
 

l) Požadavky na vymezení ploch a koridor ů, pro které budou podmínky pro 
rozhodování o zm ěnách jejich využití stanoveny regula čním plánem 

Požadavek na zpracování regulačního plánu se nepředpokládal a ani se v průběhu 
pořizování ÚP nepotvrdil. 
 
m) Požadavky na vyhodnocení vliv ů územního plánu na udržitelný rozvoj území, 
pokud dot čený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatn il požadavek na 
zpracování vyhodnocení z hlediska vliv ů na životní prost ředí nebo pokud vylou čil 
významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 
 
            Vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí, EVL, PO ani na udržitelný rozvoj nebylo 
dotčenými orgány požadováno.  
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n) Případný požadavek na zpracování konceptu, v četně požadavk ů na zpracování 
variant 
 

Požadavek na zpracování Konceptu ÚP z projednání Návrhu Zadání nevyplynul, 
tudíž byl ÚP zpracován invariantně. 
 
o) Požadavky na uspo řádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na 
uspo řádání jejich od ůvodn ění s ohledem na charakter území a problémy k řešení 
včetně měřítek výkres ů a počtu vyhotovení 
 
           ÚP odpovídajícím způsobem splnil veškeré formální požadavky na úpravu 
dokumentace. Počty vyhotovení jednotlivých etap aktuálně řeší uzavřená SOD na 
zpracování ÚP. 
 
 
 

II.1.d)   Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou 
řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 sta vebního 
zákona), s od ůvodn ěním pot řeby jejich vymezení 

  
 Z dosavadního průběhu procesu pořízení ÚP Jindřichov záležitosti tohoto charakteru 
nevyplynuly. 
 
 
 

II.1.e) Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného 
řešení na zem ědělský p ůdní fond a pozemky ur čené k pln ění 
funkcí lesa 

    
 Pro rozvoj obce Jindřichov se předpokládá využití především volných ploch 

s požadovaným způsobem využití v ZÚ, jejichž zastavěním nebudou dotčeny PUPFL ani 
ZPF, nenaruší se ráz obce a nedojde ke zhoršení životního prostředí. Plochy mimo ZÚ byly 
navrhovány pro rozvoj pouze tam, kde bude jejich novým využitím co nejméně negativně 
dotčen ZPF, krajinný ráz a kvalita životního prostředí.  

Při vymezování nových ploch pro rozvoj obce – zastavitelných ploch i ploch změn 
v krajině byl respektován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  a krajiny, zákon 
č. 14/1992 Sb., o životním prostředí, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, vyhláška MŽP 
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, vyhláška MŽP 
č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany a zákon 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), a to vždy v jejich platném znění, a Metodický 
pokyn odboru ochrany lesa a půdy ze dne 12. 6. 1996 č.j. OOLP/1067/96.  

Rozvoj v ZÚ se předpokládá v rámci stanovených podmínek všech způsobů využití 
(ať již v plochách stabilizovaných, v plochách přestavby, tak i v plochách zastavitelných).  

Vyhodnocení je zpracováno dle Společného metodického doporučení MMR ČR 
a MŽP ČR ze srpna 2013. Zastavitelné plochy pro bydlení v ZÚ nejsou proto do vyhodnocení 
zahrnuty, stejně jako zastavitelné plochy ostatních způsobů využití v ZÚ do 0,2 ha. 

Do vyhodnocení nejsou zahrnuty ani plochy pro ÚSES. Plochy ÚSES zůstávají v ZPF 
a PUPFL s tím, že se na nich upraví hospodaření v souladu s typem prvku ÚSES a po 
dohodě s orgánem ochrany přírody.  
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Zábory ZPF v členění dle katastrálního území a jednotlivých ploch jsou zakresleny 
v samostatném výkresu a podrobně vyhodnoceny v tabulce č. 1a – 1c. Výměry jsou udávány 
v hektarech. Třídy ochrany jsou převzaty z poskytnutých údajů ÚAP  v souladu s vyhláškou 
MŽP č. 48/2011 Sb. 

Zábory PUPFL v členění dle katastrálního území a jednotlivých ploch jsou zakresleny 
v samostatném výkresu a podrobně vyhodnoceny v tabulce č. 2a – 2c. Výměry jsou udávány 
v hektarech.  

Třídy ochrany jsou převzaty z poskytnutých údajů ÚAP v souladu s vyhláškou MŽP 
č. 48/2011 Sb. 

Uvedené vým ěry zábor ů jsou maximální a vyjad řují celou rozlohu návrhových 
ploch. P ři navazujících řízeních m ůže být od ňata nejvýše část odpovídající mí ře využití 
(zastavění), stanovené pro každý typ plochy s rozdílným zp ůsobem využití v kapitole 
I.1.f) ÚP. 

Na základě výsledků společného jednání s dotčenými orgány byly vypuštěny plochy 
Z11NL, Z25NL a zmenšeny plochy Z8NL, Z10NL a Z119NL. Došlo tak ke zmenšení celkové 
plochy potřebné pro zábor ZPF oproti návrhu ÚP pro společné jednání (32,458 ha) o 1,984 
ha a celkový požadavek na zábor ZPF je 30,474 ha. 

Pro ostatní plochy zde neuvedené se zábor ZPF nepožaduje (např. leží na plochách 
ostatní neplodné půdy – tzv. 0) nebo jejich využitím není dotčeno zemědělské využití.
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Tabulka č. 1 „ Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na zem ědělský p ůdní fond“  
 
Katastrální území: Habartice u Jindřichova 
 
Číslo plochy 
 

Způsob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor ZPF 

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

půda 
chmelnice vinice zahrady ovocné 

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

Z61HA SV 0,463 0,463 - - - - - - - 0,463 - - - 
Plochy SV celkem 0,463 0,463 - - - - - - - 0,463 - - - 
Z87HA RI 0,156 - - - - - 0,156 - - - - 0,156 - 
Plochy RI celkem 0,156 - - - - - 0,156 - - - - 0,156 - 
Z142HA ZP 0,302 - - - - - 0,302 - - - - 0,302 - 
Z145HA ZP 0,308 - - - - - 0,308 - - - - 0,308 - 
Plochy ZP celkem 0,610 - - - - - 0,610 - - - - 0,610 - 
ZÁBOR ZPF 
CELKEM 

1,229 0,463 - - - - 0,766 - - 0,463 - 0,766 - 
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Katastrální území: Labe 
 
Číslo 
plochy 
 

Způsob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor ZPF 

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

půda 
chmelnice vinice zahrady ovocné 

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

Z40LA SV 0,076 - - - - - 0,076 - - - - 0,076 - 
Z41LA SV 0,053 - - - - - 0,053 - - - - 0,053 - 
Z46LA SV 0,005 - - - - - 0,005 - - - - 0,005 - 
Z161LA SV 0,075 0,075 - - - - - - - - - 0,075  
Z162LA SV 0,011 - - - - - 0,011 - - - - 0,011  
Plochy SV celkem 0,0,220 0,075 - - - - 0,145 - - - - 0,220 - 
Z88LA RI 0,020 - - - - - 0,020 - - - - 0,020 - 
Plochy RI celkem 0,020 - - - - - 0,020 - - - - 0,020 - 
K23LA NSp 0,361 0,011 - - - - 0,350 - - - - 0,361 - 
K24LA NSp 0,376 - - - - - 0,376 - - - - 0,376 - 
K25LA NSp 0,322 - - - - - 0,322 - - - - 0,322 - 
K26LA NSp 0,364 - - - - - 0,364 - - - - 0,364 - 
K27LA NSp 0,914 - - - - - 0,914 - - - - 0,914 - 
K28LA NSp 0,815 - - - - - 0,815 - - - - 0,815 - 
K29LA NSp 0,661 - - - 0,030 - 0,631 - - - - 0,661 - 
K30LA NSp 0,421 - - - - - 0,421 - - - - 0,421 - 
K31LA NSp 0,266 - - - - - 0,266 - - - - 0,266 - 
K32LA NSp 0,202 - - - - - 0,202 - - - - 0,202 - 
K33LA NSp 0,229 - - - - - 0,229 - - - - 0,229 - 
Plochy NSp 
celkem 

4,931 0,011 - - 0,030 - 4,890 - - - - 4,931 - 

ZÁBOR ZPF 
CELKEM 

5,171 00,086 - - 0,030 - 5,055 - - - - 5,171 - 
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Katastrální území: Nové Losiny 
 
Číslo 
plochy 
 

Způsob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor ZPF 

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

půda 
chmelnice vinice zahrady ovocné 

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

Z3NL SV 0,942 0,942 - - - - - - 0,333 - - 0,609 - 
Z6NL SV 0,123 - - - - - 0,123 - - - - 0,123 - 
Z7NL SV 0,536 - - - - - 0,536 - - - - 0,536 - 
Z8NL SV 0,00,060 - - - - - 0,060 - - - - 0,060 - 
Z10NL SV 0,152      0,152     0,152  
Z12NL SV 0,304 - - - - - 0,304 - - - - 0,304 - 
Z17NL SV 0,109 - - - - - 0,109 - - - - 0,109 - 
Z18NL SV 0,498 - - - - - 0,498 - - - - 0,498 - 
Z20NL SV 0,121 - - - - - 0,121 - - - - 0,121 - 
Z21NL SV 0,714 - - - - - 0,714 - - - - 0,714 - 
Z22NL SV 0,090 - - - - - 0,090 - - - - 0,090 - 
Z27NL SV 0,142 - - - - - 0,142 - - - - 0,142 - 
Z31NL SV 0,298 - - - - - 0,298 - - - - 0,298 - 
Plochy SV celkem 4,089 0,942 - - -  3,147 - 0,333 - - 3,756 - 
Z103NL OM 0,018 - - - - - 0,018 - 0,003 - - 0,015 - 
Z104NL OM 0,348 0,027 - - - - 0,321 - 0,348 - - - - 
Plochy OM celkem 0,366 0,027 - - - - 0,339 - 0,351 - - 0,015 - 
Z107NL OS 0,571 - - - - - 0,571 - - - - 0,571 - 
Plochy OS celkem 0,571 - - - - - 0,571 - - - - 0,571 - 
Z111NL VZ 0,232 - - - - - 0,232 - - - - 0,232 0,036 
Plochy VZ celkem 0,232 - - - - - 0,232 - - - - 0,232 0,036 
Z114NL VX 0,059 - - - - - 0,059 - 0,059 - - - - 
Z160NL VX 0,208 - - - - - 0,208 - 0,208 - - - - 
Plochy VX celkem 0,267 - - - - - 0,267 - 0,267 - - - - 
Z118NL DS 0,128 - - - - - 0,128 - 0,128 - - - - 
Z119NL DS 0,306 0,306 - - - -  - 0,306 - - - - 
Z120NL DS 0,177 0,177 - - - - - - 0,177 - - - - 
Z122NL DS 0,031 - - - - - 0,031 - - - - 0,031 - 
Plochy DS celkem 0,642 0,483 - - - - 0,159 - 0,611 - - 0,031 - 
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K11NL NSp 0,157 - - - - - 0,157 - 0,157 - - - - 
K13NL NSp 0,355 - - - - - 0,355 - - - - 0,355 - 
K14NL NSp 0,232 - - - - - 0,232 - - - - 0,232 - 
K15NL NSp 0,216 - - - - - 0,216 - - - - 0,216 - 
K16NL NSp 0,490 - - - - - 0,490 - - - - 0,490 - 
Plochy NSp 
celkem 

1,450 - - - - - 1,450 - 0,157 - - 1,293  

ZÁBOR ZPF 
CELKEM 

7,617 1,452 - - - - 6,165  1,719 - - 5,898 0,036 

 
 
 
 
 
Katastrální území: Pekařov 
 
Číslo 
plochy 
 

Způsob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor ZPF 

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

půda 
chmelnice vinice zahrady ovocné 

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

Z80PE SV 0,445 - - - - - 0,445 - - - 0,297 0,148 - 
Z82PE SV 0,486 - - - - - 0,586 - - - 0,480 0,106 - 
Plochy SV celkem 1,031 - - - - - 1,031 - - - 0,777 0,254 - 
Z112PE VZ 1,759 - - - - - 1,759 - - - - 1,759 - 
Plochy VZ celkem 1,759 - - - - - 1,759 - - - - 1,759 - 
K44PE NSp 0,512 - - - - - 0,512 0,181 - - 0,331 - - 
K45PE NSp 0,172 - - - - - 0,172 - - - 0,172 - - 
Plochy NSp celkem 0,684      0,684 0,181   0,503 - - 
ZÁBOR ZPF 
CELKEM 

3,474 - - - - - 3,474 0,181 - - 1,280 2,013 - 
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Katastrální území: Pleče 
 
Číslo plochy 
 

Způsob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF 

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

půda 
chmelnice vinice zahrady ovocné 

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

Z36PL SV 0,114 - - - - - 0,114 - 0,114 - - - - 
Z51PL* SV 0,091 - - - - - 0,091 - - - - 0,091 - 
Z66PL SV 0,078 - - - - - 0,078 - - - - 0,078 - 
Z67PL SV 0,144 - - - - - 0,144 - - - - 0,144 - 
Plochy SV celkem 0,427 - - - - - 0,427 - 0,114 - - 0,313 - 
Z116PL DS 0,046 - - - 0,028 - 0,018 - 0,046 - - - - 
Z123 PL * DS 0,300 0,109 - - - - 0,191 - - - - 0,300 - 
Plochy DS celkem 0,346 0,109 - - 0,028 - 0,209 - 0,046 - - 0,300 - 
Z128 PL DL 0,388 - - - - - 0,388 - 0,388 - - - - 
Plochy DL celkem 0,388 - - - - - 0,388 - 0,388 - - - - 
Z136PL ZP 0,245 0,245 - - - - - - 0,245 - - - - 
Plochy ZP celkem 0,245 0,245 - - - - - - 0,245 - - - - 
K3PL W 0,061 - - - - - 0,061 - 0,061 - - - - 
K4PL W 0,200 - - - - - 0,200 - - - - 0,200 - 
Plochy W celkem 0,261 - - - - - 0,261 - 0,061 - - 0,200 - 
K17PL NSp 0,095 - - - - - 0,095 - - - - 0,095 - 
K18PL NSp 0,224 - - - - - 0,224 - 0,224 - - - - 
K19PL NSp 0,291 - - - - - 0,291 - 0,291 - - - - 
K20PL NSp 0,561 - - - - - 0,561 - 0,561 - - - - 
K21PL NSp 0,165 - - - - - 0,165 - 0,165 - - - - 
K34PL NSp 0,108 0,108 - - - - - - - - - 0,108 - 
K35PL NSp 0,232 0,093 - - - - 0,139 - - - - 0,232 - 
K36PL NSp 0,131 0,100 - - - - 0,031 - - - - 0,131 - 
Plochy NSp celkem 1,807 0,301 - - - - 1,506 - 1,241 - - 0,566 - 
ZÁBOR ZPF 
CELKEM 

3,474 0,655 - - 0,028 - 2,791 - 2,095 - - 1,379 - 

 
* Plocha zasahuje do dvou katastrů. U plochy Z51HA,PL, je rozloha v k.ú. Habartice nepatrná, a to na ploše ostatní půdy. 
Katastrální území: Pusté Žibřidovice 
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Číslo plochy 
 

Způsob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF 

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

půda 
chmelnice vinice zahrady ovocné 

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

Z75PŽ SV 0,909 - - - - - 0,909 - - - - 0,909 - 
Z76PŽ SV 0,654 - - - - - 0,654 - - - - 0,654 - 
Plochy SV celkem 1,563      1,563     1,563 - 
Z109PŽ OS 0,406 - - - - - 0,406 - - - - 0,406 - 
Plochy OS celkem 0,406 - - - - - 0,406 - - - - 0,406 - 
Z117PŽ VS 0,066 - - - - - 0,066 - - - - 0,066 - 
Plochy VS celkem 0,066 - - - - - 0,066 - - - - 0,066 - 
Z123PŽ* DS 0,154 - - - - - 0,154 - - - - 0,154 - 
Z124PŹ DS 0,049 - - - - - 0,049 - - - - 0,049 - 
Z125PŽ DS 0,077 - - - - - 0,077 - - - - 0,077 - 
Z126PŽ DS 0,672 - - - - - 0,672 - - - - 0,672 . 
Plochy DS celkem 0,952 - - - - - 0,952 - - - - 0.952 - 
Z130PŽ TO 0,326 - - - - - 0,326 - - - - 0,326 - 
Plochy TO celkem 0,326 - - - - - 0,326 - - - - 0,326 - 
Z135PŽ ZV 0,212 - - - - - 0,212 - - - - 0,212 - 
Plochy ZV celkem 0,212 - - - - - 0,212 - - - - 0,212 - 
Z140PŹ ZP 0,526 - - - - - 0,526 - 0,526 - - - - 
Z150PŹ ZP 0,414 - - - - - 0,414 - - - - 0,414 - 
Z154PŽ ZP 0,241 - - - - - 0,241 - - - - 0,241 - 
Plochy ZP celkem 1,181 - - - - - 1,181  0,526   0,655  
K8PŽ NL 0,153 0,153 - - - - - - - - - 0,153 - 
Plochy NL celkem 0,153 0,153 - - - - - - - - - 0,153 - 
K22PŽ NSp 0,322 - - - - - 0,322 - - - - 0,322 - 
K38PŽ NSp 1,371 - - - - - 1,371 - - - - 1,371 - 
K39PŽ NSp 1,815 - - - 0,243 - 1,572 - - - - 1,815 - 
K40PŽ NSp 0,232 - - - - - 0,232 - - - - 0,232 - 
K41PŽ NSp 0,126 - - - - - 0,126 - - - - 0,126 - 
K42PŽ NSp 0,715 - - - - - 0,715 - - - 0,199 0,516 - 



Územní plán Jindřichov – Odůvodnění  

 

      58 

K43PŽ NSp 0,069 - - - - - 0,069 - - - - 0,069 - 
 4,650 - - - 0,243 - 4,407 - - - 0,199 4,451 - 
ZÁBOR ZPF 
CELKEM 

9,509 0,153 - - 0,243 - 9,113 - 0,526 - 0,199 8,784 - 

* Plocha zasahuje do dvou katastrů 
 
 
Tabulka č. 2  „Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na PUPFL“  
 
Katastrální území  Nové Losiny 
 
Číslo plochy Způsob využití 

plochy 
Celkový zábor PUPFL 
(v ha) 

Z6NL SV 0,052 
Z25NL SV 0,053 
Celkem  - 0,105 
 
Katastrální území  Pleče 
 
Číslo plochy Způsob využití 

plochy 
Celkový zábor PUPFL 
(v ha) 

Z116PL DS 0,045 
Celkem  - 0,045 
 
Katastrální území  Pusté Žibřidovice 
 
Číslo plochy Způsob 

využití plochy 
Celkový zábor PUPFL 
(v ha) 

Z72PŽ SV 0,048 
Z123PŽ DS 0,231 
Z126PŽ DS 0,022 
Celkem  - 0,301 
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II.1.f)   Výsledek p řezkoumání souladu územního plánu podle § 53 
odst. 4 stavebního zákona: 
1. s politikou územního rozvoje a územn ě plánovací dokumentací 

vydanou krajem,  
2. s cíli a úkoly územního plánování, zejména s pož adavky na 

ochranu architektonických a urbanistických hodnot v  území a 
požadavky na ochranu nezastav ěného území,  

3. s požadavky tohoto zákona a jeho provád ěcích právních 
předpis ů,  

4. s požadavky zvláštních právních p ředpis ů a se stanovisky 
dotčených orgán ů podle zvláštních právních p ředpis ů, 
pop řípadě s výsledkem řešení rozpor ů  

 
1. s politikou územního rozvoje a územn ě plánovací dokumentací vydanou krajem  

 
V Politice územního rozvoje České republiky  2008 (PÚR ČR) schválené usnesením 

Vlády České Republiky ze dne 20. 7. 2009 č. 929, byly mj. vymezeny rozvojové oblasti 
a rozvojové osy. Rozvojové oblasti jsou vymezeny správními obvody obcí s rozšířenou 
působností (ORP), ve kterých se projevují zvýšené požadavky na změny v území z důvodů 
soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu a těch, které svým významem 
přesahují území jednoho kraje. Rozvojové osy jsou vymezeny správními obvody ORP 
s výraznou vazbou na významné dopravní cesty.  

Řešené území obce Jindřichov (ORP Šumperk) není součástí žádné rozvojové oblasti 
ani rozvojové osy.  

V PÚR ČR byly vymezeny také specifické oblasti. Specifické oblasti jsou vymezeny 
správními obvody ORP, ve kterých se v jejich vzájemném porovnání dlouhodobě projevují 
problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, tj. významné rozdíly v územních 
podmínkách pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území. Přitom se jedná o správní obvody ORP se specifickými 
hodnotami anebo se specifickými problémy mezinárodního a republikového významu, nebo 
které svým významem přesahují území kraje.  

Řešené území obce Jind řichov je sou částí Specifické oblasti SOB 3 Jeseníky – 
Králický Sn ěžník .  

Oblast je charakteristická významnými přírodními hodnotami, naopak sociální 
a ekonomický rozvoj patří k nejslabším v ČR, jde o hospodářsky slabou a strukturálně 
postiženou oblast. Nevyhovující je dopravní dostupnost většiny území. Ekonomická základna 
je slabá, mnohá odvětví stagnují. Klimatické podmínky jsou nevhodné pro intenzivní 
zemědělství. Velké zásoby dřeva umožňují rozvoj dřevozpracujícího průmyslu. Přírodně 
cenná a společensky atraktivní oblast Jeseníků má vysoký potenciál pro zimní i letní rekreaci 
a lázeňství, který je potřebné rozvíjet a využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území.  

Z kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území v rámci SOB 3 vyplývají tyto 
základní požadavky:  

a) rozvoj rekreace a lázeňství (jsou navrženy plochy pro rekreaci)  

b) rozvoj ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu (jsou navrženy Plochy 
výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ )v k.ú.Nové Losiny a k.ú.Pekařov)  
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c) zlepšení dopravní dostupnosti území (jsou navrženy Plochy dopravní infrastruktury- 
silniční i letecké, je vymezena plocha územní rezervy R2 pro úpravu silnice II/369). 

Územní plán Jindřichov je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky také 
proto, že:  

- Vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel v území (jsou navrženy nové plochy pro bydlení 
občanské vybavení, rekreaci i výrobu).  

- Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Stanovuje 
podmínky pro zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení 
a kulturní krajiny, které jsou výrazem jeho identity historie a tradic.  

- Při stanovování základního funkčního využití území byly zohledněny jak ochrana 
přírody, tak i hospodářský rozvoj a s ním související životní úroveň obyvatel (nově 
navržené plochy určené pro urbanizaci jsou až na výjimky umisťovány mimo prioritní 
zájmy ochrany přírody a krajiny – CHKO Jeseníky, NATURA 2000).  

- Jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 
cestovního ruchu (cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), s cílem zachování 
a rozvoje jejich hodnot. Je řešena koordinace jejich provázanosti z hlediska 
cestovního ruchu atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celosezónní 
využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo atd.).  

- Jsou vytvořeny předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní 
a technické infrastruktury (je navržena plocha dopravní a technické infrastruktury).  

- Formou návrhu ploch pro protierozní úpravy, jsou vytvořeny dostatečné podmínky pro 
realizaci preventivní ochrany území před potenciálními riziky a přírodními 
katastrofami v území, jimiž jsou rizika bleskových povodní a vodní eroze. Cílem je 
minimalizování rozsahu případných škod zejména v zastavěném (urbanizovaném) 
území.  

- Navržené řešení vytváří vhodné podmínky pro tvorbu vyváženého urbánního 
prostředí.  

 

Správní území obce Jindřichov bylo řešeno v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje (ZÚR OK), které byly po projednání na zasedání Zastupitelstva 
Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 a v souladu s usnesením UZ/21/32/2008, vydány formou 
opatření obecné povahy. 1. aktualizace ZÚR OK byla vydána Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje opatřením obecné povahy čj. KUOK 28400/2011 dne 22. 4. 2011, s nabytím účinnosti 
dne 14. 7. 2011. Ze ZÚR OK vyplynuly pro správní území obce Jindřichov následující 
taxativní požadavky, které jsou zapracovány  do řešení územního plánu:  

- Regionální biocentrum RBC 476 Šerák – Keprník, RBC 478 Jindřichov  

- regionální biokoridory RK 834, RK 837, RK 838  

Dodržení souladu Územního plánu obce Jindřichov s politikou územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem je podrobně popsáno  v kap. II.1.b) 
Textové části Odůvodnění územního plánu. 
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2. s cíli a úkoly územního plánování, zejména s pož adavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a  požadavky na ochranu 
nezastav ěného území   

Územní plán Jindřichov naplňuje cíle a úkoly územního plánování stanovené v § 18 a 19 
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, protože zejména: 

1. vytvá ří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území tí m že: 

• Je respektován stávající typ osídlení se zachovanou stávající zástavbou. Nově 
navrhované plochy navazují na stávající se stejným druhem využití – viz. Grafická 
část I.2.a. ÚP – Výkres základního členění území. 

• Urbanistická kompozice je podřízena konfiguraci terénu a především podmínkám 
území  – viz. Grafická část I.2.b.1. ÚP – Hlavní výkres. 

• V řešení jsou zohledněny výhledové záměry venkovské výstavby, občanské 
a technické vybavenosti, výroby a dalších funkčních složek v území. Toto je patrné 
z Textové části  ÚP, zejména kapitoly I.1.e) (koncepce uspořádání krajiny…) 
a kapitoly I.1.f) (stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití…), dále pak z Grafické části I.2.b.1. ÚP – Hlavního výkresu a z Grafické části 
II.2.a. Odůvodnění ÚP – Koordinačního výkresu. 

• Řešení umožňuje zajištění dostatečné a diverzifikované nabídky vhodných 
stavebních pozemků pro bydlení, rekreaci a občanské vybavení – viz. kapitola II.1.j) 
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení v textové části odůvodnění ÚP. 

2. vytvá ří vyvážený vztah podmínek pro p říznivé životní prost ředí, pro hospodá řský 
rozvoj a pro soudržnost spole čenství obyvatel: 

• Řešení vytváří nové podmínky pro rozvoj a zajištění všestranného rozvoje 
a prosperity. Toto je patrné z obsahu kapitoly II.1.j Komplexní zdůvodnění přijatého 
řešení… Odůvodnění územního plánu, které je nedílnou součástí tohoto opatření. 

• Mimo zastavěné území je navrženo zvýšení prostupnosti krajiny, včetně vytvoření 
komplexního systému umožňujícího jak přímé propojení obce Jindřichov se 
sousedními obcemi, tak i jejich vzájemné provázání v rámci mikroregionu. 

• Řešení klidové dopravy na území obce umožňuje zajištění dostatečného množství 
ploch určených pro parkování. Toto je patrné z obsahu kapitoly I.1.d) Koncepce 
veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování  Textové části ÚP. 

• Jsou vytvořeny optimální podmínky pro vytváření plnohodnotného prostředí 
s vhodnými rekreačními aktivitami, zejména pro každodenní rekreaci. Toto je patrné 
z obsahu kapitoly I.1.c) Urbanistická koncepce…, kapitoly I.1.d) Koncepce veřejné 
infrastruktury, kapitoly I.1.e) Koncepce uspořádání krajiny… a kapitoly I.1.f) 
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití… Textové části 
I.1. územního plánu. 

• Je navrženo posilování udržitelného rozvoje území, realizace chybějících prvků 
územního systému ekologické stability (ÚSES) a tvorba krajiny. Toto je patrné 
z obsahu kapitoly I.1.c) Urbanistická koncepce…, kapitoly I.1.d) Koncepce veřejné 
infrastruktury…, kapitoly I.1.e) Koncepce uspořádání krajiny…) Textové části I.1. 
územního plánu. 

3. chrání a rozvíjí p řírodní, kulturní a civiliza ční hodnoty území, nezastav ěné území: 

• Ve volné krajině nejsou navržena žádná nová sídla nebo samoty – viz též Grafická 
část Odůvodnění územního plánu – Koordinační výkres  

• Návrh nových ploch byl vymezen vylučovací metodou formou definování 
nezastavitelných nebo podmíněně zastavitelných území (záplavové území, ochrana 
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přírody, ochrana ZPF, ložiska nerostných surovin, možnosti zadržení a odvodu 
dešťových vod ap.). Toto je patrné z obsahu kapitoly I.1.c) Urbanistická koncepce…, 
kapitoly I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury…, kapitoly I.1.e) Koncepce uspořádání 
krajiny…) a kapitoly I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití… Textové části I.1. územního plánu. 

• Rozvoj obce na nových plochách je řešen v souladu s potřebami a rozvojem 
mikroregionu a s ohledem na životní prostředí a ekologickou únosnost území. Toto je 
patrné z obsahu kapitoly I.1.c) Urbanistická koncepce…, kapitoly I.1.d) Koncepce 
veřejné infrastruktury…, kapitoly I.1.e) Koncepce uspořádání krajiny… a kapitoly I.1.f) 
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití…,Textové části 
I.1. územního plánu, z obsahu kapitoly II.1j) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení… 
Textové části II.1. Odůvodnění územního plánu. 

• Navrženým řešením nejsou narušeny exponované pohledové krajinné horizonty, pro 
jejich budoucí ochranu před nežádoucí výstavbou negativních vertikálních dominant 
příslušné podmínky ochrany krajinného rázu. 

• Stavební rozvoj obce je orientován mimo území ohrožené záplavami – viz též 
například Grafická část Odůvodnění ÚP – Koordinační výkres  

• V návrhu řešení jsou plně respektovány památkově chráněné objekty, soubory 
a plochy. 

• V řešení jsou revidovány prvky územního systému ekologické stability vymezené 
v předešlých územně plánovacích dokumentacích a je navrženo jejich rozšíření 
s cílem posílení a zvýšení ekologické stability  viz Grafická část ÚP – Hlavní výkres  
(koncepce uspořádání krajiny)  

• Je navrženo integrální provázání všech prvků zeleně v návaznosti na stávající 
segmenty zeleně, prvky ÚSES a s ohledem na řešení protierozních opatření 
a krajinný ráz – viz též například Grafická část ÚP – Hlavní výkres  (koncepce 
uspořádání krajiny), z obsahu kapitoly II.1.j) Komplexní zdůvodnění přijatého 
řešení…, Textové části II.1. Odůvodnění územního plánu. 

Dodržení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území je podrobně popsáno v textové části Odůvodnění ÚP. 

 

3. s požadavky tohoto zákona a jeho provád ěcích právních p ředpis ů  

Územní plán Jindřichov je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, dále podle vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti a dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, obě v platném znění. 

 

4. s požadavky zvláštních právních p ředpis ů a se stanovisky dot čených orgán ů 
podle zvláštních právních p ředpis ů, pop řípadě s výsledkem řešení rozpor ů  

Územní plán Jindřichov je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů, zejména zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 20/1987 
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Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů, jak 
je na tyto odkazováno ve stanoviscích dotčených orgánů (dále také „ DO“). 

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly zkoordinovány nebo jim bylo v zákonné míře 
plně vyhověno ve smyslu § 4 odst. 7) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění, a § 136 odst. 6) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění. 

 
 

II.1.g) Zpráva o vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území 
obsahující základní informace o výsledcích tohoto v yhodnocení 
včetně výsledk ů vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí 

 

Ze schváleného Zadání, závěrů jednání s příslušnými dotčenými orgány a usnesení 
zastupitelstva obce vyplývá, že k návrhu Zadání nebyl věcně a místně příslušným dotčeným 
orgánem uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí či 
na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Není proto zpracováváno (v souladu se 
Zadáním) ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.   

 

 

II.1.h) Stanovisko krajského ú řadu podle § 50 odst. 5 stavebního 
zákona 

  

Nevydáno z důvodu uvedeného v kap. II. 1. g). 

 

II.1.i) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 staveb ního 
zákona zohledn ěno, s uvedením závažných d ůvodů, pokud n ěkteré 
požadavky nebo podmínky zohledn ěny nebyly 

 

 Neuplatňuje se z důvodu uvedeného v kap. II. 1. g). 

 
 

II.1.j) Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení včetně vybrané 
varianty 

 

Řešené území je vymezeno hranicemi správního území obce Jindřichov, které tvoří 
k.ú. Habartice u Jindřichova, Pleče, Pusté Žibřidovice, Pekařov, Sklená, Labe a Nové Losiny 
o celkové rozloze 5 170,55 ha. 

ÚP je zpracován v souladu s platnou legislativou na úseku územního plánování, 
zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, vše v platném znění. 

Řešení ÚP Jindřichov je v souladu se Zadáním invariantní. Zdůvodnění přijatého 
řešení je zřejmé z následujícího textu. 
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ad I.1.a) 
 
VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 
Při vymezení ZÚ bylo vycházeno z hranice současně ZÚ obsažené v dosud platné 

ÚPD obce. Hranice byla doplněna na základě údajů katastru nemovitostí a skutečností 
zjištěných průzkumem území ve smyslu aktuální právní úpravy (§ 58 SZ) a koordinována 
s údaji z  ÚAP, a to ke dni 31. 7. 2012. 

 
Základem vymezeného ZÚ je intravilán vymezený k 1. 9. 1966 a vyznačený v mapě 

katastru nemovitostí. Bylo naopak rozšířeno o zastavěné stavební pozemky, stavební 
proluky, části komunikací, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky ZÚ, ostatní veřejná 
prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky ZÚ, a to dle 
aktuálního stavu mapy katastru nemovitostí, zjištěného přímým přístupem do WMS služby 
Katastru nemovitostí s doplněním dosud nezapsaných ploch dle vydaných kolaudačních 
souhlasů či kolaudačních rozhodnutí, které nabyly právní moci k již zmíněnému 31. 7. 2012. 
Skutečný stav byl ověřován jak porovnáváním s ortofoto mapou, tak aktuálně ověřen 
průzkumem v terénu, především s ohledem na zjištění souborů pozemkových parcel 
zpravidla pod společným oplocením se zastavěnými pozemky obytných a hospodářských 
budov, tvořících s nimi souvislý celek. 
 
 
ad I.1.b)  
 
ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE A OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT  

Základní rozvojová koncepce vychází z nutnosti respektování současného využití 
ploch v území s nezbytným doplněním pro zabezpečení všech potřebných funkcí obce tak, 
aby byly zabezpečeny územní předpoklady pro komplexní udržitelný rozvoj a pro další růst 
počtu trvale žijících obyvatel.  

 ÚP zároveň vytváří územní předpoklady pro postupné naplňování priorit a opatření 
strategických a programových dokumentů regionálního rozvoje, které se dotýkají řešeného 
území, a to s cílem zajištění udržitelného rozvoje území i v širším kontextu. 

Pro zpracování ÚP byly použity informace z P + R a aktualizovaná data z ÚAP 
poskytnutá pořizovatelem v průběhu zpracování ÚP.  

Při zpracování ÚP byly vyhodnocovány možnosti lokalizace rozvojových ploch jak 
z hlediska širších územních vazeb, tak i potřeb obce. Řešení v  ÚP bylo prověřeno v rámci 
pracovních jednání, po úpravách předloženo určenému zastupiteli ke kontrole a následně po 
doplňujících konzultacích dopracováno. Řešení je koordinováno z hlediska vazeb na území 
sousedních obcí a respektuje současné požadavky obyvatel. 

Jednotlivé rozvojové záměry byly odborně posouzeny a vyhodnoceny tak, aby byly 
minimalizovány střety s limity využití území a s jeho hodnotami. 

ÚP respektuje současné a vytváří nové podmínky k ochraně všech přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot v území, jež v zásadě respektuje a je s nimi koordinován – 
viz část ad I.1.c) a ad I.1.e) této kapitoly. 

 
 

PŘÍRODNÍ  HODNOTY 

   Výraznou přírodní hodnotou území Jindřichova je jeho celkový krajinný ráz, který lze 
zjednodušeně charakterizovat jako území jedinečných přírodních scenérií plné blízkými 
i dálkovými výhledy na protilehlé stráně i vzdálenější vrcholky Jeseníků, Králický Sněžník, či 
masiv Jeřábu. Svébytné a zvláštní jsou i jednotlivé části obce, a to jak v jejich položení, tak 
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uspořádání a antropogenních dominantách. To vše spolu s rozložením lesních a nelesních 
ploch, krajinnou zelení a volným prostorem nad povrchem vytváří osobitý ráz Jindřichova. 

Řešené území leží v konvizuálním krajinném celku Hanušovické údolí a konvizuálním 
krajinném celku Jesenický masiv. Krajinný reliéf je charakteristický výraznými svahy, 
skalními horskými hřbety a zaříznutými údolím,a to v nadmořské výšce od 450 m do 1 350 m 
n. m.   

 Jihovýchodní část řešeného území leží v CHKO Jeseníky. Zdejší část je 
charakteristická přechodem od obydlených ploch Nových Losin, přes louky a pastviny až 
k lesním porostům, kde jsou holá suťová pole a horské lesy na svahu Keprníku. Ten je 
zároveň vyhlášenou NPR Šerák - Keprník, která tak z části do území zasahuje. Menší ZCHÚ 
kategorie PR ležící v území jsou PR Františkov a PR Sluneční stráň. 

 Zachovalost přírodních hodnot se odráží i v zastoupení ploch zařazených do 
evropské soustavy Natura 2000. Do řešeného území zasahuje PO Jeseníky a PO Králický 
Sněžník. EVL zastupují EVL Keprník, EVL Pod Rudným vrchem a EVL Račinka. 

 V území je vyhlášeno osm památných stromů a přechodně chráněná plocha Letní 
stráň. 

 Prvky ÚSES nadmístní  a místní úrovně biokoridory a biocentra jsou téměř v celém 
území funkční a propojené s dalšími místy ležícími mimo řešené území. 

 Výraznou hodnotou jsou lesy, které zaujímají 61 % území. V tomto zastoupení 
dominuje les hospodářský, ale jsou zde zastoupeny i lesy kategorie ochranné a kategorie 
zvláštního určení. 

Plochy zemědělské půdy jsou chráněny před rozsáhlým plošným záborem pro rozvoj 
území a jsou nadále ponechány v ploše zemědělské. Největší plošný zábor pro rozvoj je 
situován na půdy V. třídy. 

Významnou hodnotou v území je rozptýlená krajinná zeleň, a to jak ve formě alejí, tak 
skupin a solitérů, jež dotváří ráz zdejší podhorské krajiny. 

Územím protéká Branná s přítoky Staříč, Hučava, Novolosinský potok, Sklená voda, 
Pekařovský potok a Potůčník. Mimo řešené území odtéká do toku Desné východním 
směrem potok Račinka  a Medvědí potok. 

Pro ochranu specifické hodnoty území bylo stanoveno výměrem MZ č.j. IL-2884-
12.4.60 ze dne 26. 4. 1960 ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa 
Velké Losiny I. a II. stupně, které zasahuje do jižní části území obce. 

 

KULTURNÍ HODNOTY 

Historie:  

Obec Jindřichov u Šumperka byla oficiálně založena v roce 1953. Vznikla sloučením 
osady Pleče, části obce Habartice, celé obce Pusté Žibřidovice s osadami Pekařov a Sklená, 
části Hanušovic, Vikantic a Nových Losin. Samotný název Jindřichov se poprvé zmiňuje 
v listině podání tehdejšímu c. k. okresnímu úřadu ve Vizmberku (nyní Loučná) ze dne 25. 
listopadu 1862 a vyřízení okresního úřadu ze dne 10. prosince 1862 (Jindřichov se 
jmenovala malá osada kolem papírny, jež se v tomtéž roce začala budovat v místech 
vodního mlýna). 

Z historických památek se na řešeném území nalézají zbytky zříceniny hrádku Pleče. 
Najdeme je v lese na konci dlouhého skalnatého ostrohu nad soutokem řeky Branná 
s potokem Staříč. Předpokládá se, že hrádek byl založen jako protiváha hradu Kolštejn 
v době, kdy byl obsazen loupeživým Janem Wüstehubem; pravděpodobně vznikl mezi lety 
1320 až 1335. Mohlo se však také jednat o předsunuté opevnění Kolštejna. Dle závěrů 
archeologických výkopů hrad neměl věž a byl užíván v letech od 14. stol. do první poloviny 
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15. stol. Podle některých pramenů sloužil k ochraně těžby a zpracování železné rudy 
v osadách Pleče a Rudkov. 

Významným historickým objektem je hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie, 
kterou postavili obyvatelé Pekařova v první polovině 19. století. Kromě pravidelných mší se 
tu odehrávaly pohřby a svatby. Kaple přestala být využívaná po nuceném odchodu 
německých obyvatel v roce 1946. Noví obyvatelé přišli z naprosto odlišného kulturního 
prostředí, nedokázali podhorskou oblast obývat a po krátkém čase odešli jinam. Od nich 
vybydlené domy začaly chátrat až většina z nich byla koncem 50. let srovnána se zemí. 
Zůstalo jen několik domů, které dnes slouží výhradně k rekreačním účelům.  

Kaple demolici unikla. Nezájem, který kapli uchránil před rabováním, se jí stal 
osudným po roce 1989. Přestože do počátku 90. let byly provedeny jen dílčí opravy střechy 
a střešní krytiny, nebyl  celkový stav ještě havarijní. Během 90. let však nastal rychlý obrat – 
do objektu začalo zatékat, objevila se dřevomorka a kromě několika předmětů byl celý 
interiér postupně vykraden. Od r. 2003 obnovuje kapli občanské sdružení společně s obcí 
Jindřichov, která je vlastníkem kaple.  

Bezmála osmdesát let fungovala na území obce dílna rodiny Kolbů. Manufaktura na 
varhany a flašinety Franz Kolb & Söhne Beckengrund zásobovala svými varhanářskými 
výrobky podstatnou část kostelů v okolí. Rod Kolbů vyrůstal v Pekařově přinejmenším od 17. 
století. Kolbové se zprvu zabývali zemědělstvím a vlastnili selské usedlosti na nejvýše 
položeném místě v obci už od roku 1651. Varhanářská výrobna Kolbů se datuje od roku 
1864 až do začátku 2. světové války. Po válce byla rodina Kolbů spolu s dalšími obyvateli 
Pekařova odsunuta a jejich podnik časem zdemolován.  

V novější historii se na rozvoji Jindřichova největší měrou podílela továrna na 
celulózu a papír, a to hlavně cílevědomou výstavbou bytů pro své zaměstnance. V roce 1951 
bylo v nových lokalitách Kozmálov (podle jména generálního ředitele Kozmála) a Rakousko 
(podle typu domů zakoupených v Rakousku) předáno k užívání rodinám zaměstnanců 
papírny a celulózky prvních 52 bytů. V roce 1961 postavil závod dalších 12 domů se 48 byty 
v Nové Kolonii, k nimž ještě na přelomu roku 1970 přibylo 6 bytů v panelovém domě na 
sídlišti Rakousko a 5 panelových rodinných domků u Nové Kolonie. V roce 1981 byly 
postaveny 2 domy typu Okál se čtyřmi bytovými jednotkami. V roce 1981 byla dokončena 
stavba panelového domu s 16 byty a na jaře 1982 byla dokončena stavba dvou panelových 
domů s 32 byty formou družstevní výstavby.  

V roce 1965 byla dokončena výstavba mateřské školy, jeslí a zdravotního střediska 
nad pilou, kde je dnes škola pro 1. až 5. ročník, mateřská škola, školní kuchyně a zdravotní 
středisko praktického lékaře, zubní ordinace, ordinace dětského lékaře a poradna pro ženy. 
V roce 1992 byly dokončeny panelové domy nad Starou Kolonií, 2 domy družstevní se 46 
byty a 1 státní s 23 byty.  

Další zaměstnavatel Státní statek postavil dva domy s deseti byty v roce 1973. Dále 
v jednotlivých částech Jindřichova občané svépomocí postavili v letech 1976-78 Kulturní 
dům, kam se přestěhovaly kanceláře místního národního výboru, vybavila se prostorná 
zasedací místnost, v přízemí pak tělocvična s jevištěm a pohostinstvím. V letech 1982-84 byl 
vybudován Dům služeb, kde se nachází pošta, lékárna, cukrárna, kadeřnictví, prodejna 
novin, drogerie, místní knihovna a klubovna klubu důchodců. V Pustých Žibřidovicích byla 
postavena prodejna potravin a naproti pohostinství s prodejnou masa v přízemí. Oba objekty 
byly odprodány Jednotě, ale v současnosti jsou mimo provoz. 

Po osvobození se nacházela jedna škola v Habarticích u kostela, ale byla předána 
Státnímu statku a sloužila jako noclehárna pro brigády na žně a brambory. Druhá v Plečích  
byla pro nedostatek žáků uzavřena a v současné době přestavěna na 10 bytů. Další škola 
v Pustých Žibřidovicích byla taktéž uzavřena a byla přestavěna na byty. Škola v Nových 
Losinách byla v roce 1982 přeměněna na Dům důchodců se 14 lůžky ve třinácti pokojích. 

Ve všech částech Jindřichova se nacházejí objekty s prvky lidové architektury 
dokládající historický a kulturní vývoj, které nejsou v grafické části blíže specifikovány. 
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V Jindřichově jsou tři kostely - Pusté Žibřidovice, Nové Losiny a Habartice a malý 
kostelík na Pekařově. U kostelů v Pustých Žibřidovicich a Nových Losinách byly fary, ty však 
po odprodeji dnes slouží rekreaci. Pohostinství bylo v Habarticích zrušeno, restaurace 
U nádraží dosud slouží a přibyla tam prodejna potravin, prodej potravin byl obnoven 
v Nových Losinách a v Pustých Žibřidovicích.  

Státní statky vybudovaly třídírnu a sklad brambor, prostorné haly a kanceláře 
v Pustých Žibřidovicích, v roce 1963 byla dokončena montáž kravína k ustájení 900 kusů 
hovězího dobytka. V současné době objekty chátrají a pomalu se rozpadají.   

 
Archeologie 

Celé území obce je považováno za území s archeologickými nálezy. Investor je 
povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu a umožnit 
jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. 
Archeologický ústav a organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu 
o provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany 
a záchrany archeologických památek. ÚP nevytváří podmínky pro nenávratné znehodnocení 
archeologického dědictví.  

ÚP kulturní hodnoty respektuje a vytváří územní předpoklady i pro zachování 
a zkvalitnění jejich prostředí např. vymezením ploch veřejných prostranství. 

Úzkou vazbu mezi kulturními a civilizačními hodnotami lze nalézt v úrovni 
urbanisticko – architektonické, kdy je třeba při stanovení koncepce přihlédnout i k těmto 
hodnotám v území. 
 
Seznam kulturních památek 

Obec Část obce  Obec 
s rozší řenou 
působností 

Číslo 
rejst říku 
ÚSKP 

Památka  Čp. Ulice,  
náměstí 
/umíst ění 

Památkou 
od: 

par.č. 

Jindřichov Nové Losiny Šumperk 25463/8-
1064 

kříž   3. 5. 1958 1520 

Jindřichov Nové Losiny Šumperk 21210/8-
1063 

kostel 
sv. Isidora se 
sousoším 
Kalvárie 

30 nad obcí 
nad silnicí 
do 
Přemyslova 

3. 5. 1958 23.st 
76 
hřbitov 

Jindřichov Pusté 
Žibřidovice 

Šumperk 21341/8-
951 

kostel 
sv. Maří 
Magdalény 
s litinovým 
křížem, 
sousoším 
Piety a 
ohradní zdí 
se vstupní 
branou 

  3. 5.1958 107, 274 
hřbitov, 
273 

 

Vyznačeny v Koordinačním výkresu v oddíle OCHRANA PAMÁTEK pod heslem 
„nemovitá kulturní památka“. 

Na základě vyjádření Oddělení SPP odboru výstavby MÚ Šumperk jsou v území obce 
uváděna tato památná místa: 

 

k.ú. Pusté Žibřidovice 
areál hřbitova s kamenným křížem a náhrobky, parc.č. 274 
areál fary za kostelem, parc.č.108 
pomník padlým v 1. sv. válce před kostelem, parc.č. 273 
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k.ú. Habartice 
torzo žulového kříže na horním okraji obce, parc.č. 920 
kostel se hřbitovem, márnicí, kamennou zdí a kamenným křížem, parc.č. 60 

k.ú. Nové Losiny 
kamenný kříž u silnice, parc.č. 1574/1 
boží muka nad obcí, parc.č. 1452 
hřbitov s kamenným křížem z roku 1877, zdí a márnicí, parc.č. 1433/1 
památník obětem v 1. sv. válce, parc.č. 78/1 
kamenný kříž, parc.č. 1156/2 

k.ú. Labe 
boží muka u polní cesty, parc.č. 239/3 
boží muka podél polní cesty, parc.č. 153 

k.ú. Pekařov 
kamenný kříž z roku 1906 na horním konci obce, parc.č. 224/1 
kamenný kříž z roku 1913, parc.č. 67 
kaplička P. Marie Lurdské ve svahu nad obcí, parc.č. 95/1 
kamenný kříž u silnice uprostřed obce, parc.č. 45 
kaple Nanebevzatí P. Marie se hřbitovem a kamennou ohradní zdí, parc. č. 1 
kamenný kříž z roku 1873 před kaplí, parc. č. 2 
zděná boží muka u silnice, parc. č. 579/3 
památník obětem v 1. sv. válce, parc. č. 672 

k.ú. Pleče 
 zřícenina hrádku Pleče, zbytky tvrze oválného půdorysu, par. č. 789 
 
 Vyznačeny v Koordinačním výkresu v oddíle OSTATNÍ JEVY V ÚZEMÍ pod heslem 
„památné místo“. 

 
Všechny uvedené kulturní hodnoty jsou řešením ÚP respektovány a jsou vytvářeny 

územní předpoklady pro jejich ochranu včetně ochrany jejich prostředí. Vymezené plochy 
změn navrženou koncepci ochrany a rozvoje hodnot dotvářejí. 
 
 
 
 
CIVILIZAČNÍ HODNOTY 
 

Ve struktuře osídlení Hanušovicka jsou obec Jindřichov a její části historicky 
stabilními útvary, jak je zřejmé ze stručného výtahu z historie obce. 

Civilizační hodnoty spočívají především ve stabilizovaných plochách ZÚ a plochách 
dopravní infrastruktury, jsou řešením ÚP respektovány a návrhem vymezení nových ploch 
dále rozvíjeny. 

 
Podmínky v oblasti bydlení 

    
Vývoj počtu domů v obci celkem od počátku století, dle SLDB v níže uvedených 

letech, dokumentuje následující grafické vyjádření. Do roku 1950 se sledoval počet domů 
jako součet počtu obydlených i neobydlených domů (počet domů, které měly popisné číslo), 
od roku 1961 se jedná o domy trvale obydlené (domy využívané k rekreaci byly vyčleněny 
z domovního fondu). Počet domů od roku 1900 do roku 1930 stoupal, mezi lety 1930 a 1991 
klesal, mezi lety 1991 a 2001 mírně stoupl. Od roku 1991 do roku 2011 mírně stoupl. 
Celkově se mezi lety 1900 a 2011 počet trvale obydlených domů snížil o 272. 
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ČSÚ 
 
 
Počet trvale obydlených domů podle období výstavby ukazuje následující grafické 

vyjádření. Nejvíce domů bylo postaveno v letech 1971-1980 – 24. Nejméně se stavělo 
v letech 2001-2011 – 9. Vysoký počet postavených domů je do roku 1970. Tento údaj 
poukazuje na vyšší stáří domovního fondu, a tím i potřebu stávající domovní fond opravovat 
a modernizovat. V obci je větší počet panelových domů, některé z nich byly v posledních 
letech zrekonstruovány a zmodernizovány. 

  ČSÚ 
 
Kvalitu bydlení v Jindřichově dle SLDB 2011 ukazuje následující grafické vyjádření. 

Z 240 trvale obydlených domů je 203 zásobovaných pitnou vodou, 104 má plyn zavedený do 
domu  46 je napojených na kanalizaci a 168 domů má ústřední topení.  
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  ČSÚ 
 

Občanské vybavení 
 
Stručný popis občanského vybavení s návrhem jeho rozvoje je uveden v následujícím 

odstavci. Nabídka základního občanského vybavení v obci je názorně uvedena 
v následujícím grafickém vyjádření.  

 
 

 
Základní občanské vybavení není v obci úplné, chybí nákupní možnosti, služby, 

nabídka lékařské služby, školky a školy chybí úplně. Území obce má relativně dobrou 
dopravní dostupnost a obslužnost, což je potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, kdy je třeba 
doplnit a rozšířit služby a nabídku zařízení pro cestovní ruch. Za dalšími službami vyjíždějí 
obyvatelé obce do větších center osídlení – např. Šumperka, Hanušovic. 



Územní plán Jindřichov – Odůvodnění  

 

      71 

Výroba a výrobní služby, podnikání 
V obci svou činnost provozují převážně živnostníci a menší firmy. Ty působí 

v oblastech výroby ze železa, truhlářské výroby a zemědělské činnosti. Dle podkladů 
z Obecního úřadu bylo k 15. 3. 2012 v obci 784 ekonomicky aktivních obyvatel a 21 
pracovních míst. Dále jsou v obci poskytovány např. tyto služby: prodej potravin 
a smíšeného zboží, prodej textilu a obuvi, prodej cukrářských výrobků - cukrárna, prodej 
drogerie, sběr surovin (kovového odpadu a papíru), kadeřnictví, opravy motorových vozidel, 
autokarosárna, ubytování a stravování a dále služby provozují dřevozpracující 
a kovozpracující řemesla atd. 

V obci bylo k 31. 12. 2012 registrováno 208 podnikatelských subjektů, z nichž se 
podle převažující činnosti nejvíce zabývalo maloobchodem a různými druhy služeb 
a zemědělstvím a lesnictvím. Všechny podnikatelské subjekty lze zařadit do kategorie 
drobného a malého podnikání.  
Hospodářská činnost v obci dle vybraných statistických údajů k 31. 12. 2012: 
Počet podnikatelských subjektů celkem 2085 

podle 
převažující 
činnosti 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 554 

Průmysl celkem 354 
Stavebnictví 364 

Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba 
motorových vozidel 

394 

Doprava a skladování 54 

Ubytování, stravování a pohostinství 174 

Informační a komunikační činnosti 14 

Peněžnictví a pojišťovnictví 24 

Činnosti v oblasti nemovitostí 54 

Profesní, vědecké a technické činnosti 114 

Administrativní a podpůrné činnosti 24 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 14 

Vzdělávání 24 

Zdravotní a sociální péče 24 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 24 

Ostatní činnosti 104 

Činnosti domácnosti jako zaměstnavatelů; činnost 
domácností produkujících blíže neurčené výrobky a 
služby pro vlastní potřebu 

-4 

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů -4 

Nezjištěno 34 

podle 
právní 
formy 
 
 
 
 

 

Státní organizace 14 

Akciové společnosti -4 

Obchodní společnosti 84 

Družstevní organizace -4 

Finanční podniky -4 

Živnostníci 1635 

Samostatně hospodařící rolníci -4 

Svobodná povolání 65 

Zemědělští podnikatelé  164 

Ostatní právní formy 144 

Zdroj: ČSÚ 
Poznámka:  
   4období: 31. 12. 2011 
  5období: 31. 12. 2012 
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Civilizační hodnoty spočívají především ve stabilizovaných plochách ZÚ. V obci jsou 
zastoupeny všechny základní funkce (bydlení, rekreace, občanské vybavení, výroba 
a skladování, dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství), které tvoří základní 
kostru civilizačních hodnot v území. V ÚP jsou respektovány a rozvíjeny vymezením nových 
ploch – viz část ad I.1.c) této kapitoly. 

 
 
ad I.1.c)  

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Jedním ze základních vstupů celkové urbanistické koncepce jsou demografické údaje 
o řešeném území. Vývoj počtu obyvatel dle statistických šetření (SLDB 1900 – 2011 v níže 
uvedených letech celkem v obci ukazuje následující grafické vyjádření. Na začátku 
sledovaného období počet trvale žijících obyvatel mírně stoupl, mezi lety 1910 a 1921 klesl, 
mezi lety 1921 a 1930 stoupl, poté vlivem válečných a poválečných událostí výrazně klesl 
o 51,3 %, mezi lety 1950 a 1961 mírně stoupl, poté od roku 1961 do roku 1991 počet trvale 
mírně klesal, mezi lety 1991 a 2011 mírně stoupl a poté opět mírně klesá. Celkově mezi lety 
1900 a k 31. 12. 2011 počet obyvatel klesl o 1930 obyvatel.    

3240

3349

2986

3228

1572

1944
1700

1483

1309

1403

1372

1346

1310

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

P
o

če
t 

o
b

y
v

a
te

l

Vývoj po čtu trvale žijících obyvatel

Počet obyvatel celkem

 
ČSÚ 

Počet obyvatel k 31.12. mezi lety 2000 – 2009 a k 26. 3. 2011 a index stáří 
představuje následující tabulka. Mezi těmito lety se počet obyvatel snížil o 70 trvale bydlících 
obyvatel, zvýšila se ale i hodnota indexu stáří (Zdroj: ČSÚ).  

Počet/Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 31. 12. 
2011 

Počet obyvatel 
celkem 

1387 1405 1390 1409 1400 1414 1418 1411 1402 1372 1310 

z toho muži 724 732 723 737 736 750 747 749 737 719 678 
z toho ženy 663 673 667 672 664 664 671 662 665 653 632 
v tom ve věku       
0 až 14 let 

278 278 274 282 269 276 266 257 239 217 200 

v tom ve věku 
15 až 64 let 

921 949 932 946 950 951 954 956 959 950 909 

v tom ve věku 
65 a více let 

188 178 184 181 181 187 198 198 204 205 201 

Index stáří 67,6 64,0 67,2 64,2 67,3 67,8 74,4 77,0 85,4 94,5 100,5 
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V obci se začíná projevovat proces demografického stárnutí, při němž se postupně 
mění struktura obyvatel takovým způsobem, že se zvyšuje podíl osob starších 60 let 
a snižuje podíl osob mladších 15 let, tj. starší věkové skupiny rostou početně rychleji než 
populace jako celek. Proces demografického stárnutí lze vyjádřit mimo jiné také indexem 
stáří (index stáří představuje podíl osob ve věku 65 a více let na 100 obyvatel ve věku 0 -14 
let). Počet obyvatel v předproduktivním věku (0 -14 let) se za sledované období snížil, stejně 
tak i v produktivním (15 - 64 let) a v poproduktivním věku (65 a více let) se zvýšil. 

Věková struktura obyvatel obce vykazuje příznivý stav i v porovnání s věkovou 
strukturou kraje i celé České republiky. Průměrný věk k 26. 3. 2011 je 40,3, a jeví se jako 
příznivý při porovnání údajů v kraji i ČR. Věkovou strukturu v obci k 31. 12. roku 2001 
a 31. 12. 2011 ukazuje následující grafické vyjádření. 
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Populační vývoj je výsledkem přirozené obnovy populace (rozením a vymíráním – 
přirozený přírůstek) a zároveň migrace (přírůstek či úbytek počtu obyvatel stěhováním. 

Vzdělanostní strukturu dle SLDB 2011 ukazuje následující grafické vyjádření. V obci 
žilo 1049 obyvatel 15 letých a starších. Bez vzdělání 8 obyvatel, se základním vzděláním 
včetně neukončeného bylo 347 obyvatel, střední včetně vyučení (bez maturity) mělo v obci 
384 obyvatel, úplné střední (s maturitou) mělo v obci 192 obyvatel, nástavbové studium mělo 
10 obyvatel, vyšší odborné vzdělání mělo 7 obyvatel a vysokoškolské vzdělání 28 obyvatel. 

 

  ČSÚ 
 

V následujícím grafickém vyjádření je znázorněna denní vyjížďka dle SLDB 2011. 
Počet vyjíždějících do zaměstnání byl 119 a do škol 99 obyvatel.  
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V následujícím obrázku jsou uvedeny směry dojížďky a vyjížďky v obci Jindřichov. 

 
 

Šetření v sociodemografické oblasti bylo provedeno podrobně v rámci doplňujících 
P + R, které sloužily jako podklad pro zpracování Zadání. Z těchto závěrů bylo vycházeno při 
zpracování urbanistické koncepce ÚP. V rámci průběžného ověřování byl na OÚ zjišťován 
stav počtu obyvatel na poslední období (2011, 2012), který mírně roste a zároveň vykazuje 
příznivou věkovou strukturu. 

Tuto tendenci je třeba v rámci koncepce ÚP podpořit vytvořením podmínek jak pro 
stabilizaci, tak pro možný další rozvoj obce.  

Při celkovém zhodnocení navržené urbanistické koncepce byla potvrzena kontinuita 
návrhů řešení v jednotlivých podkladech a dokumentacích, které novému územnímu plánu 
předcházely. Dosavadní vývoj ukázal, že i po přehodnocení dosud platné ÚPD  se potvrzují 
základní tendence rozvoje území, a to doplnění zastavitelných ploch pro bydlení, občanské 
vybavení a výrobu. Nové plochy bydlení jsou vymezeny v  návaznosti na stabilizované 
plochy s důrazem na posílení, identifikaci a intenzifikaci dosud nevyužitých proluk. Počítá se 
s rozvojem sportu ve vazbě na sportovní aktivity v obci a s rozvojem dalšího občanského 
vybavení s cílem posílení soudržnosti obyvatel. Zároveň se posiluje funkce výroby, a to 
vymezením nových ploch smíšených výrobních včetně plochy přestavby. Dále se stabilizuje 
funkce veřejných prostranství především formou veřejné zeleně. 

ÚP navrženou urbanistickou koncepci plně respektuje, chrání a rozvíjí kompozici 
jednotlivých částí obce (sídel). Zároveň jsou tím vytvářeny podmínky pro ochranu jejich 
kulturního prostředí. 

Koncepce uspořádání krajiny, která vychází především z respektování současných 
přírodních hodnot (rybniční soustava s doprovodnou zelení) a kvalitního ZPF, je popsána 
v části ad I.1.e) této kapitoly. 

 
Na základě výsledků řady zmíněných pracovních jednání a konfrontací v terénu byla 

celková koncepce řešení i urbanistické koncepce dovedena do uceleného invariantního 
řešení. 

 Celkově lze říci, že obec Jindřichov  je perspektivní obcí nejen pro trvalé bydlení. Ke 
kladům obce patří kvalitní životní prostředí, atraktivní příroda, dopravní napojení na větší 
centra, existence mateřské a základní školy a zařízení pro cestovní ruch a dále také životní a 
přírodní prostředí, blízkost dalších atraktivit pro cestovní ruch, zájem o výstavbu rodinných 
domů pro trvalé bydlení v obci a i nabídka pracovních příležitostí v dojezdové vzdálenosti- 
tyto všechny faktory budou přispívat k dalšímu rozvoji obce. Příznivý je i zájem obecního 
úřadu a také obyvatel obce na rozvoji obce, např. podpora společenského života v obci 

Směry dojíž ďky a vyjíž ďky

Obec 
Jind řichov

za prací do: Hanušovic, Olšan, 
Šumperka a Aloisova
do základní školy: do Hanušovic
na střední školy: do Šumperka, 
Jeseníku, Zábřehu a Mohelnice
na vyšší a vysoké školy: do 
Šumperka, Prahy, Brna, 
Olomouce a Ostravy
za nákupy: do Hanušovic a 
Šumperka

za prací z: Hanušovic, 
Branné a dalších obcí 
z okolí
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a pořádání pravidelných kulturních a sportovních akcí, dále také údržba majetku ve 
vlastnictví obce, doplnění veřejné infrastruktury vybudováním kanalizace a ČOV  a příprava 
heliportu pro leteckou záchrannou službu.  

Nevýhodou je chybějící některé občanské vybavení a služby, které vytváří určitou 
závislost na městech Hanušovice a Šumperk především v oblasti zdravotnictví, sociálních 
služeb, nákupních možnostech a komerčních službách. Nevýhodou je také nepříznivá 
vzdělanostní struktura, dlouhodobě vysoká míra nezaměstnanosti (málo pracovních 
příležitostí v obci), chybějící technická infrastruktura (kanalizace a ČOV) a horší dopravní 
obslužnost.  

ÚP nenavrhuje rekultivaci starých zátěží, neboť ta již byla provedena a v současné 
době jsou v plochách TTP s umístěnými sondami pro sledování stavu rekultivovaných ploch. 
Rozvojové plochy jsou v ÚP navrženy mimo poddolované území. 

Pro budoucnost je nutné vytvořit takové podmínky, které budou vytvářet podmínky 
pro udržitelný rozvoj území a budou přispívat k vyváženému vztahu podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a soudržnost společenství území. To znamená, že 
by bylo vhodné podporovat růst počtu trvalých obyvatel např. podporou výstavby nových 
rodinných domů, podporou rozvoje vhodných forem podnikání, a tím i zvyšování počtu 
pracovních míst, podporou doplnění a zkvalitnění zařízení občanské vybavenosti, technické 
vybavenosti a nabízených služeb pro občany a v neposlední řadě podporou šetrného rozvoje 
v oblasti rekreace a zařízení pro rekreaci sloužících (rozvojem v oblasti cestovního ruchu by 
mělo dojít také ke zvýšení pracovních příležitostí). Stále větší důraz bude tedy v budoucnu 
kladen na vývoj kvality bydlení, životních podmínek, nabídky občanského vybavení, 
přírodního prostředí a rekreaci.  

Dle podkladů z obecního úřadu jsou hlavními prioritami rozvoje obce: výstavba 
objektů pro bydlení, výstavba nebo obnova areálů občanské vybavenosti, obnova a výstavba 
zařízení technické infrastruktury, rozvoj kulturního a společenského života v obci, úprava 
veřejných prostranství v obci, obnova nejstarších architektonicky nejcennějších objektů          
v obci. 

Z již připravených akcí, které by obec chtěla realizovat v časovém horizontu do roku 
2020, a které by měly přispět k vyváženému vztahu všech 3 pilířů - viz výše, je možno zmínit 
např. revitalizaci veřejných prostranství, přípravu výstavby kanalizace a ČOV, výstavbu 
heliportu pro leteckou záchrannou službu. 

Pro všechny výše uvedené záměry vytváří ÚP územní podmínky jak stabilizací či 
vymezením nových ploch rozdílného způsobu využití, tak stanovením podmínek jejich 
využití, a to na základě celkové koncepce rozvoje území obce, urbanistické koncepce, 
koncepce rozvoje veřejné infrastruktury a koncepce rozvoje krajiny. 

ÚP bude mít jednoznačně pozitivní vliv na hydrologické poměry v území. ÚP připouští 
umisťovat protierozní a protipovodňová opatření  pro zpomalení odtoku povrchových vod 
z území a snížení povodňového nebezpečí v plochách mimo ZÚ, čímž umožňuje revitalizací 
vodních toků a krajiny. ÚP zachovává strukturu krajiny a nesnižuje její současnou, retenční 
schopnost, která je dána plochami trvalých travních porostů v údolních nivách místních 
vodních toků. ÚP ukládá nutnost udržovat všechny vodní toky a plochy v přírodě blízkém 
stavu a jejich pravidelnou údržbu a čištění. 

 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Potřeba vymezení zastavitelných ploch vychází z demografických charakteristik obce 
a úkolů stanovených v ZÚR OK pro území specifické oblasti SOB 3. 

Zastavitelné plochy se vymezují pro zabezpečení vyváženého rozvoje obce 
doplněním funkcí bydlení a rekreace, občanské vybavení, výroba a skladování s nezbytným 
rozvojem dopravní infrastruktury a ploch systému sídlení zeleně. 
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Zastavitelné plochy bydlení jsou vymezeny poměrně rovnoměrně po celém území 
obce, resp. v těsné návaznosti na zastavěné území. Při stanovování koncepce bylo 
vycházeno jak z historicky vzniklé sídelní struktury a urbanistické kompozice, tak z poměrně 
vysokého zájmu o bydlení v tomto území. Preferována je soustředěná zástavba s omezením 
nevhodného obestavování silnic propojujících jednotlivá sídla.  

Vymezení zastavitelných ploch rekreace, občanského vybavení a ploch výroby 
a skladování vychází ze zhodnocení dosavadního vývoje popsaného v předchozích 
kapitolách. Nové zastavitelné plochy rozvíjejí systém současných ploch tohoto využití, který 
je považován za stabilizovaný a je třeba ho zachovat a udržovat, kromě vymezených ploch 
přestavby. 

Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní a technická infrastruktura, která je 
rovněž doplňována novými zastavitelnými plochami s cílem zabezpečení udržitelného 
rozvoje území. 

 

VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

 Základním důvodem pro vymezení plochy přestavby je potřeba obnovy a opětovného 
využití v současné době dožitého stavebního fondu, a to pro plochy obytné venkovské (SV), 
plochy smíšené výrobní (VS) a plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně (ZV). Využití 
přestavbových ploch je ekologicky i ekonomicky výhodný způsob rozvoje území, který 
neklade nároky na nové záborové plochy a může využít i část stávajících nadzemních staveb 
a inženýrských sítí. 

VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Sídelní zeleň je stabilizovaná. Je vymezena ve dvou rozdílných typech, a to jako 
veřejná zeleň a zeleň přírodního charakteru. Oba typy dotvářejí urbanistický výraz obce. 
Rozdíly mezi oběma typy jsou především ve způsobu využití. Veřejná zeleň je součástí ploch 
veřejných prostranství (často v majetku obce nebo jiných právních subjektů), zatímco plochy 
zeleně přírodního charakteru jsou zde vymezeny převážně na veřejnosti obtížně přístupných 
pozemcích (často v majetku privátních osob). 

 

VYMEZENÍ PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY 

Plocha územní rezervy se vymezuje pro prověření budoucího uvažovaného využití 
v souladu se ZÚR OK. Podmínky pro prověření budoucího využití jsou stanoveny především 
s ohledem na nutnou koordinaci hodnot v území (vodní režim, ZPF, krajinný ráz apod.) při 
zhodnocení přínosu této aktivity vstupující do území (LAPV) pro udržitelný rozvoj území. 
Zpřesnění bylo provedeno v souladu s ÚP sousední obce Malá Morava dle kóty 550 m n. m. 

 

ad I.1.d.)   

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY  

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
Silniční síť 

Územím je vedena silnice II/369 umožňující dopravní vazby od Hanušovic na 
Jeseník. Silnice tvoří hlavní obslužnou dopravní osu území. Vedení silnice je v území 
ovlivněno konfigurací terénu, kde je tato vedena v údolní poloze. Přesto je vedena vcelku 
v odpovídajících zejména šířkových parametrech. Při západním okraji správního území obce 
je vedena silnice II/446 (Hanušovice – Staré Město). Do vlastního území obce zasahuje 
pouze okrajově svými ochrannými pásmy a tedy nemá vliv na komunikační systém obce.   
Vzhledem k tomu, že silnice II/369 byla v nedávné době rekonstruována a vzhledem k jejímu 
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dopravnímu významu je tato silnice v území dlouhodobě stabilizována. Záměr přeložky 
silnice II/369 na jihozápadním okraji území vychází z nadřazené územně plánovací 
dokumentace ZÚR OK a byl zpřesněn i do ÚP obce Z123PL, Z123PŽ, Z125PŽ, Z126PŽ), 
což je v souladu i s Územním generelem silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje. 

Problematika vedení silnice II/369 byla podrobněji prověřována v rámci „Územní 
studie D6 – modernizace a homogenizace silnice II/369 v úseku Jindřichov – Bohumín“, 
kterou zpracovalo USB spol. s r.o. Z této studie vyplývá, že přeložka silnice v úseku 
Hanušovice – Jindřichov byla vyhodnocena jako neefektivní a nerentabilní. Vedení silnice 
v tomto úseku by tedy zůstalo vedeno ve stávající trase a navrhované úpravy se týkají pouze 
zvýšení bezpečnosti provozu. Závěry této studie jsou podkladem pro nejbližší aktualizaci 
ZÚR OK, která by měla zohlednit plochu územní rezervy R2 vymezenou pro úpravy silnice 
II/369 v rozsahu OP silnice II. třídy. Po nabytí účinnosti této aktualizace bude možné ve 
změně ÚP vypustit plochy DS vymezené pro přeložku silnice II/369, resp. VPS VD1.  

Územím jsou dále vedeny silnice III. třídy, které umožňují dopravní napojení okolních 
částí obce na silnici II/369. Jsou to silnice III/3696 (Nové Losiny – Loučná nad Desnou), 
III/3697 (Jindřichov – Žárová – Velké Losiny), III/3699 (III/3697 - Pekařov), III/36910 
(Jindřichov – Habartice), III/36911 (II/369 – Pusté Žibřidovice) a  III/36912 (Hanušovice – 
Habartice – Vikantice. Z jejich dopravní funkce vyplývá jejich nižší dopravní zatížení a tomu 
odpovídají i jejich omezené parametry (vyšší podélné sklony, omezené šířkové uspořádání), 
které jsou dány složitou konfigurací terénu. Přesto, že vedení silnic III. třídy vykazuje řadu 
dopravních závad vyplývajících ze složité konfigurace terénu a vzhledem k jejich funkci 
a tedy dopravnímu významu, je jejich vedení plně stabilizované.  

Z hlediska dopravního připojení návrhových ploch je třeba postupovat v souladu 
s § 12 Podmínky  pro připojení sousedních  nemovitostí k silnicím a místním komunikacím 
a s § 11 „podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací“ vyhlášky č. 104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a v souladu s ČSN 
73 6110 „projektování místních komunikací“ a ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na 
pozemních komunikacích“ v aktuálním znění. 
 
Intenzity silniční dopravy a kategorizace silnic 
 

Obecně je základním podkladem pro stanovení intenzit dopravy celostátní sčítání 
dopravy provedené ŘSD Praha.  

 
Silnice  Stanovišt ě Úsek  I2000 I2005 I2010 

II/369 7-0960 Hanušovice – III/3697 1499 1720 2117 

 7-0966 III/3697 – III/3696 1598 1918 1846 

 7-3290 III/3696 – III/44645 1087 1247 1730 

III/3696 7-4140 Nové Losiny – Loučná nad Desnou 97 172 187 

III/3697 7-5250 Jindřichov – Velké Losiny 244 405 376 

 
Zatížení silnic III. třídy je minimální a tyto jsou obecně zatěžovány především místní 

dopravou.  

 Výhledové kategorie silnic I. a II. třídy jsou stanoveny na základě „Kategorizace 
silniční a dálniční sítě do roku 2030“. Silnice II/369 je uvažována v kategorii S 9,5/60. U silnic 
III. třídy je nutné vycházet z jejich minimálního dopravního zatížení a pro ně je tak plně 
dostačující kategorie S 6,5.  
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Síť ostatních komunikací 
 
Přímá dopravní obsluha jednotlivých objektů v území je zajišťována, kromě silniční 

sítě, obslužnými místními komunikacemi funkční třídy C3. Tyto komunikace zajišťují 
výhradně přístup k jednotlivým objektům. Z toho vyplývá i jejich šířkové uspořádání jako 
jednopruhových obousměrných komunikací. Jejich stávající vedení  je odpovídající jejich 
funkci, významu a složité konfiguraci terénu. Vedení stávajících místních komunikací je 
možné považovat za stabilizované a je vhodné u nich uvažovat pouze s drobnými úpravami 
šířkového uspořádání a s doplněním o výhybny dle místních potřeb a možností. 

Návrh nových komunikací (Z116PL, Z124PŽ) se předpokládá téměř výhradně 
v souvislosti s návrhem rozvojových ploch či s obnovou původních cest. 

Veškeré záměry nových rozvojových ploch jsou dopravně napojitelné na stávajících 
a navrhovaných veřejných komunikacích.  

 

Odstavná a parkovací stání 
 
Odstavování vozidel je a nadále bude, vzhledem k typu zástavby, převážně 

uspokojováno v rámci vlastních pozemků či objektů. Dále jsou v území situovány dvě menší 
lokality řadových garáží.  Tyto jsou v území stabilizovány. Parkovací možnosti jsou 
soustředěny především při objektech vybavenosti. V souvislosti s předpokládaným rozvojem 
turistického ruchu jsou navrhovány nové kapacitní parkovací plochy (Z118NL, Z119NL, 
Z120NL), a to v centru Nových Losin při křižovatce silnic II/369 a III/3696 a dále při dolní 
stanici lyžařského vleku v místní části Františkov.  

 

Hromadná doprava 

Obsluha území hromadnou dopravou je zajišťována autobusovou i železniční 
dopravou. U železniční dopravy jsou v území situovány dvě zastávky, a to Jindřichov na 
Moravě a  Nové Losiny. Autobusová doprava zajišťuje spojení především ve směru na 
Hanušovice a územím jsou vedeny linky: 

 
195101 Praha – HK – Žamberk – Králíky – Jeseník 
195103 Praha – HK – Žamberk – Králíky – Jeseník 
930220 Šumperk – Jindřichov – Hanušovice – Branná 
950101 Praha – HK – Jeseník 
 

Zastávky jsou rozmístěny po celém území, a to: Skalka, obchod, osada Františkov, 
žel. st., Habartice č. 61, Habartice č. 82, konečná, Nové Losiny rozc., Pekařov rozc., Pleče, 
Pleče č. 44, Pleče mlýn, Pusté Žibřidovice konečná, Pusté Žibřidovice kostel. 

 Zastávky hromadné dopravy svojí docházkovou vzdáleností plně pokrývají zastavěné 
území a jejich umístění je dlouhodobě stabilizováno. Pro potřeby autobusové dopravy jsou 
navrhovány dvě plochy pro otáčení autobusů (Z121NL, Z127PŽ), tedy za účelem zkvalitnění 
vedení linkové dopravy. Jedná se o plochy při silnici III/3696 v Nových Losinách a při silnici  
III/36911 v Pustých Žibřidovicích. 

 

Doprovodná zařízení silniční dopravy 

Doprovodná zařízení silniční dopravy se v území nevyskytují ani se  jejich zřízení 
nepředpokládá. 
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Železniční doprava 

V souběhu se silnicí II/369 je napříč územím vedena železniční trať č. 292 (Šumperk 
– Krnov se zastávkami Potůčník (za jižním okrajem území obce),  Jindřichov na Moravě 
a  Nové Losiny. Zastávka Nové Losiny sice leží mimo území obce, ale je ve velmi dobré 
dostupové vzdálenosti od zástavby obce. V rámci připravované koncepce ČR je u této trati 
uvažováno s jejím převedením do regionálních tratí. Trať č. 294 je vedena pouze západním 
okrajem území obce a její vedení nemá vliv na dopravní obsluhu obce. 

Vedení železničních tratí č. 292 a č. 294 je v území plně stabilizováno včetně 
situování zastávek.  

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje výhledově navrhuje:  
„umožnit realizaci železničního hraničního přechodu Mikulovice – Glucholazy i pro osobní 
dopravu a Jindřichov – Glucholazy pro osobní a nákladní přepravu“, což ÚP umožňuje. 
 

LETECKÁ DOPRAVA 

 Novým druhem dopravy v území se stává letecká doprava, a to navrhovaným 
heliportem pro potřeby letecké záchranné služby. 

 Toto posílení letecké dopravy je v souladu s Programem rozvoje územního obvodu 
Olomouckého kraje 

 
JINÉ DRUHY DOPRAVY 

S rozvojem turistického ruchu souvisí i kvalitní vedení značených pěších 
a cyklistických tras. V území má nadregionální význam cyklotrasa II. třídy, tzv. Moravská 
stezka, kterou v této oblasti tvoří úsek č. 53: Hanušovice – Branná. Na tyto cyklotrasy II. třídy 
navazuje v regionu síť cyklotras IV. třídy, a to č. 6114 a č. 6155. Turistická atraktivita území 
dává předpoklady pro rozvoj turistických pěších a cyklistických tras. Současnou síť těchto 
tras je možné považovat, vzhledem k jejich hustotě,  za dostatečnou, i když jejich rozšíření je 
možné. 

Dalším druhem dopravy v území je doprava vertikální, která je stabilizovaná 
v současných plochách sjezdových tratí. 
   

Ochranná pásma  
 

V území jsou respektována OP silnic II. a III. třídy mimo ZÚ, které podle zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, dosahují vzdálenosti 15 metrů 
od osy vozovky. Dále pak ochranné pásmo železniční tratě, které podle zákona č. 266/1994 
Sb., o drahách činí 60 m od osy krajní koleje. 

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Ve správním území obce Jindřichov se nachází 5  využívaných podzemních zdrojů 
a  1 povrchový zdroj – odběr z Novolosinského potoka.  
 
Habartice u Jindřichova 

Stávající využívané prameniště, jedná se o čtyři  jímací zářezy se dvěma sběrnými 
studněmi, umístěné na pozemku KN p.p.č.  1472/2 v k.ú. Habartice, vydatnost prameniště   
Q = 0,7 l/s,  bude vyhovovat i pro plánovanou potřebu vody v řešeném území.  
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Jindřichov 

V části Pleče  se nacházejí v lokalitě Kozmálov dvě vrtané studny HV 301 a HV2 
umístěné na pozemku KN p.p.č. 386/3 v k.ú. Pleče, vydatnost prameniště  Q =  1,5 l/s. 
Stávající prameniště bude vyhovovat i pro plánovanou potřebu vody v řešeném území.    

V lokalitě Rakousko je jímací zářez se sběrnou studnou, umístěný na pozemku KN 
p.p.č. 849/2 v k.ú. Pleče, vydatnost zdroje je  Q = 0,75 l/s.  Stávající zdroj bude vyhovovat 
i pro plánovanou potřebu vody v řešeném území.   

 
Pleče 

V horní části Plečí je jímací zářez se sběrnou studnou umístěný na pozemku KN  
p.p.č. 121/1 v k.ú. Pleče. Zdroj zásobuje několik nemovitostí v horní části Plečí a ve výhledu 
po propojení s vodovodním řadem Habartice není počítáno s jeho využíváním. 

 
Pusté Žibřidovice 

Zdrojem vody jsou zářezy se sběrnou jímkou umístěné na pozemku KN 1380/4 v k.ú. 
Pusté Žibřidovice a nový vrt HV3 umístěný na pozemku KN p.p.č. 1382/1 v k.ú. Pusté 
Žibřidovice. Vydatnost prameniště je Q = 0,75 l/s a  zásobuje střední a horní část Pustých 
Žibřidovic. Stávající zdroj bude vyhovovat i pro plánovanou potřebu vody v řešeném území.  

   
Nové Losiny 

Jímací objekt odebírá vodu z Novolosinského potoka ve východní části obce. Jímací 
objekt je umístěn na potoce v říčním km 3,50 ČHP 4-10-01-035, povolené množství Q = 2,9 
l/s. Voda je upravována v usazovací nádrži a na rychlofiltrech s kapacitou 15 l/s.   Zdroj 
zásobuje Nové Losiny a část Jindřichova a  bude vyhovovat i pro plánovanou potřebu vody 
v řešeném území.    

 
Habartice u Jindřichova 

Vodojem o objemu 100 m3  (kóta VDJ 610,0/607,5 m n.m. ) má dostatečnou kapacitu 
pro  zásobování Habartic včetně rozvojových lokalit.  
 
 
Jindřichov 

Nový vodojem Kozmálov o objemu 2 x 50 m3  (kóta VDJ 515 m n.m )  má dostatečnou 
kapacitu pro zásobování Jindřichova včetně rozvojových lokalit. Starší vodojem  o objemu 
6 m3 je v současné době mimo provoz.  

V lokalitě Rakousko je vodojem o objemu 6 m3. (475 m n.m ).  Z tohoto vodojemu se 
nepočítá se zásobováním některé z významných  rozvojových ploch. Jeho současná 
kapacita je vyhovující.  

Pleče 

Stávající akumulace 6 m3  slouží pouze pro několik nemovitostí v horní části Plečí 
a nebude po realizaci stavby nového  vodovodu Habartice–Pleče  využívána.  

Pusté Žibřidovice 

Vodojem o objemu 100 m3 (kóta VDJ 591,0/588,25 m n.m.) má dostatečnou kapacitu 
pro  zásobování celých Pustých Žibřidovic včetně rozvojových lokalit. Pro zásobování 
nemovitostí  ležící nad kótou 568 m n.m bude nutné osadit na navržené vodovodní síti  
automatickou tlakovou stanici nebo řešit tlakové poměry na síti přímo u jednotlivých RD. Na 
nově navrženém vodovodním řadu v dolní části budou osazeny redukční ventily. Území bude 
rozděleno do 4 tlakových pásem. 
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Nové Losiny 

Nové Losiny jsou rozděleny do 4 tlakových pásem. Nejvýše položený vodojem má 
objem 100 m3  (kóta VDJ 714,0/710,0 m n.m. – 4. tlakové pásmo ). Z tohoto vodojemu je 
voda dopravována přes dva  přerušovací vodojemy, oba o  objemu 36 m3, do třetího  (650,0 / 
647,0 m n.m.)  a druhého tlakového  pásma  (593,0/590,0 m n.m.) v obci.  Vodojem pro první 
tlakové pásmo byl zrušen.  Kapacita vodojemů je dostatečná i pro plánovaný  rozvoj obce. 
Pro zásobování nemovitostí  ležící nad kótou 695,0 m n.m bude nutné osadit na navržené 
vodovodní síti  automatickou tlakovou stanici nebo řešit tlakové poměry na síti přímo 
u jednotlivých RD. 

Nově vybudovaný vodojem o objemu  150 m3  (kóta VDJ 544,0 m n.m.) slouží 
k zásobování horní a střední části Jindřichova a je propojen s vodojemem Kozmálov. 
Kapacita vodojemu je dostatečná i pro plánovaný rozvoj obce.  

 
Vodovodní sí ť: 

Majitelem i provozovatelem několika samostatných vodovodních systémů je Obec 
Jindřichov. 

Habartice u Jindřichova 

V  současné době zde funguje samostatný veřejný vodovod, vybudovaný v roce 
1920. Vodovodní řady jsou původní, jejich celková délka činí přibližně 4 800 m. 

Obec má vypracovanou projektovou dokumentaci  na propojení stávajících 
vodovodních řadů v částech Habartice a Pleče novým vodovodním řadem. Bude nutné 
zrekonstruovat původní historické  rozvody vody.  

Navržené vodovodní řady budou doplněny o navržené vodovodní řady v některých 
navržených rozvojových lokalitách. Navržené rozvojové lokality v severozápadní části obce, 
kde není veřejný vodovod a ani se vzhledem k rozptýlenosti  stávající bytové zástavby s jeho 
výstavbou neuvažuje, budou zásobovány z lokálních zdrojů. Jedná se o lokality Z60,  Z61 
a Z87. U lokalit položených nad kótou 592 m n.m se doporučuje řešit normový tlak ve 
vodovodní síti osazením automatických tlakových stanic u jednotlivých nemovitostí.  

PRVK Ok v návrhovém období do roku 2014 nepočítá s výstavbou a rozšiřováním 
vodovodní sítě. 

Jindřichov 

V části Jindřichov bylo vybudováno  několik samostatných na sobě nezávislých 
vodovodních systémů s vlastními zdroji a akumulacemi.  Jednalo se o vodovody Nové 
Losiny, Kozmálov, Pleče a Rakousko. Tyto samostatné vodovodní systémy byly vzájemně 
propojeny novým vodovodním řadem Nové Losiny – Jindřichov a staly se skupinovým 
vodovodem.  Samostatným vodovodním systémem zůstal vodovod Rakousko, který 
zásobuje vodou pouze několik nemovitostí.  

Vodovod Kozmálov zásobuje vodou dolní část Plečí a dolní a střední část 
Jindřichova.    

Vodovodní síť je provedena z různých druhů materiálů – litiny PVC a lPE v profilech 
od DN 80 do DN 50 mm. Celková délka vodovodu v obci  je cca 5 500 m.  Stávající 
vodovodní řady budou doplněny o navržené vodovodní řady pro zásobování nově 
navržených lokalit pitnou vodou.    

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do 
budoucna. 

PRVK Ok v návrhovém období do roku 2014 uvažuje s propojením vodovodu 
Kozmálov s vodovodem Rakousko. 
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Rakousko 

Vodovod byl vybudován v roce 1935, jeho celková délka je cca 700 m. Vodovod 
zásobuje vodou jihozápadní  část obce Jindřichov, lokalitu Rakousko.  Profily potrubí nejsou 
známy, jeho technický stav je špatný.  Je uvažováno  s propojením stávajícího vodovodu na 
vodovod Kozmálov a s výměnou stávajících zastaralých vodovodní řadů.   

Nově navržené lokality Z67 a Z68 lze, vzhledem k jejich velikosti,  napojit na stávající 
vodovodní řad.   

PRVK Ok v návrhovém období do roku 2014 uvažuje s propojením vodovodu 
s vodovodem Jindřichov. 

Pleče 

Tento vodovod se nachází v severní části lokality Pleče, zásobuje pouze několik 
nemovitostí kolem silnice.  Vodovod je starý z roku 1915, potrubí je litinové DN 50 mm a jeho 
celková délka je cca 600 m.  

Obec má vypracovanou projektovou dokumentaci na propojení vodovodu Habartice – 
Pleče. Bude provedena postupná výměna stávajících rozvodů vody v horní části Plečí. 

Navržená rozvojová lokalita Z62, kde není veřejný vodovod a ani se s jeho výstavbou 
neuvažuje, bude zásobována pitnou vodou  z lokálních zdrojů.   

Pusté Žibřidovice 

Vodovod  vznikl v roce 1920 a byl doplněn až v roce  1991 v rámci výstavby nového 
zdroje a vodojemu.  Vodovod zásobuje horní a střední část obce. Původní vodovodní síť byla 
vybudována z olověného potrubí, nové úseky jsou z materiálu PVC DN 100 mm. Celková 
délka vodovodní sítě v obci  je cca 3 600 m.  

Počítá se s prodloužením gravitačního vodovodu do dolní části a s osazením dvou 
redukčních ventilů.  Pro napojení horní části, tzn. nemovitosti položené nad kótou 573,0 m 
n.m.,  bude nutné osadit na navržené vodovodní síti  automatickou tlakovou stanici. Území 
bude do budoucna rozděleno na 4 tlaková pásma.  

PRVK Ok v návrhovém období do roku 2014  počítá s výstavbou a rozšiřováním 
vodovodní sítě v dolní části. 

Nové Losiny 

Vodovod v obci Nové Losiny vznikl koncem 60. let a obec je rozdělena do 4 tlakových 
pásem.  Druhá etapa rozvoje vodovodu včetně propojení s vodovodem Jindřichov proběhla 
koncem 80. let. 

Nejvyšší tlakové pásmo slouží pro zásobování nejvýše položených nemovitostí 
v  blízkosti  vodojemu 100 m3. Z tohoto vodojemu je voda dopravována vodovodním 
potrubím přes soustavu dvou  přerušovacích vodojemů o objemech 36 m3 do třetího 
a druhého tlakového pásma v obci. Vodovodní síť je jednoduchá, tvoří ji v horní a střední 
části obce jeden vodovodní řad z potrubí PVC DN 100 mm. Nemovitosti v  této části obce 
jsou napojeny systémem společných vodovodních přípojek. 

Vodojem sloužící pro první tlakové pásmo byl zrušen a nahrazen v místě původní 
akumulace armaturní šachtou s redukčním ventilem.  V dolní části je starší eternitové potrubí 
DN 100 mm. Z dolního tlakového pásma je zásobována dolní část Nových Losin a horní část 
Jindřichova.  

Celková délka vodovodní sítě v obci  je cca 4 800 m.  

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do 
budoucna. Stávající vodovodní řady budou doplněny o nově navržené vodovodní řady pro 
zásobování nově navržených lokalit pitnou vodou. Pro napojení lokalit Z32, Z33 a Z34  
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v horní části obce, položené nad kótou 695,0 m n.m., bude nutné osadit na navržené 
vodovodní síti  automatickou tlakovou stanici.  

PRVK Ok v návrhovém období do roku 2014 nepočítá s výstavbou a rozšiřováním 
vodovodní sítě. 

Pekařov 

V této části není veřejný vodovod, nemovitosti jsou zásobovány z lokálních zdrojů, 
kterými jsou domovní studny.  

Zůstane zde stávající způsob zásobování vodou z lokálních zdrojů. Rozvojové lokality 
zásobovány z lokálních zdrojů – domovních studní.  

Labe 

  V této části není veřejný vodovod, nemovitosti jsou zásobovány z lokálních zdrojů, 
kterými jsou domovní studny.  

Zůstane zde stávající způsob zásobování vodou z lokálních zdrojů. Rozvojové lokality 
zásobovány z lokálních zdrojů – domovních studní.  

 

 

Bilance pot řeby pitné vody a posouzení kapacity vodojem ů 

Bilanční rozvaha pro návrhové období územního plánu  posuzuje   dostatečnost 
vodních zdrojů pro zásobování jednotlivých vodovodních systémů  a také kapacitu k nim 
náležejících  stávajících vodojemů a akumulací. Výpočet potřeby vody nepočítá s nárůstem 
potřeby vody pro  průmyslovou výrobu, která má v oblasti klesající charakter.  

Obsah vodojemu by měl tvořit cca 60 – 100 % max. denní spotřeby vody ve 
spotřebišti. 

 
Habartice u Jindřichova 
Potřeba pitné vody Habartice počet l.os-1.den-1 celkem   
       
1. obyvatelé stávající 62 + nárůst 28   90           96   8 640  l.den-1 
2. průmysl      0            0         0  l.den-1 
3. občanská vybavenost stávající   90          15   1 335  l.den-1 
 celkem     9 975  l.den-1 
    Qd    9,975  m3.den-1 
 
 
 Výhledová denní potřeba vody ve spotřebišti činí 10 m3/den.  

 Vodojem  Habartice má kubaturu 100 m3  Z toho vyplývá, že stávající kapacita 
akumulace je dostačující i pro plánovaný rozvoj  obce.  

Potřeba pitné vody Nové Losiny,       
 Jind řichov, Ple če počet l.os-1.den-1 celkem   
       
1. obyvatelé stávající 1164 + nárůst 120 1 284 96 123 264  l.den-1 
2. průmysl  50   50  l.den-1 
3. občanská vybavenost stávající 1 284 15 1 335  l.den-1 
 celkem   124 649  l.den-1 

  Qd  124,649  
m3.den-

1 
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 Přehled: Qp = 2,89  l.s-1 
  kd = 1,5   
  Qm = 4,33  l.s-1 
  kh = 1,8   
  Qh = 7,79  l.s-1 
  Qpož = 14,5  l.s-1 
    124 649   
 Souhrnné množství: Qrok = 45 497  m3  

 
Výhledová denní potřeba vody ve spotřebišti činí 125 m3/den.  

  

 Vodojem Nové Losiny  má kubaturu 100 m3, nový vodojem  Kozmálov má objem 100 
m3. Z toho vyplývá, že stávající kapacita akumulace je dostačující i pro plánovaný rozvoj  
zásobovaného území.   

  

Potřeba pitné vody Pusté Žib řidovice počet 
l.os-

1.den-1 celkem   
       
1. obyvatelé stávající 209 + nárůst 40  249 96 23 904  l.den-1 
2. průmysl  0 0 0  l.den-1 
3. občanská vybavenost stávající 249 15 3 705  l.den-1 
 celkem   27 609  l.den-1 

  Qd  27,609  
m3.den-

1 
 
Výhledová denní potřeba vody ve spotřebišti činí 28 m3/den.  

 Nový vodojem Pusté Žibřidovice  má objem 100 m3. Z toho vyplývá, že stávající 
kapacita akumulace je dostačující i pro plánovaný rozvoj  zásobovaného území.   
  
 
 
Podmínky pro zásobování nových staveb v zastavěném a zastavitelném území sídel pitnou 
vodou: 

Rozvody vody v ZÚ a zastavitelných plochách budou řešeny v rámci veřejných 
prostranství a ploch pro dopravu a nové vodovodní řady v maximální možné míře budou 
zaokruhovány.    

 U  jednotlivých rozvojových lokalit, kde je veřejný vodovod, je v ÚP stanovena 
povinnost investora napojit nové stavby v  zastavitelných plochách na veřejnou vodovodní 
síť.   

 U jednotlivých RD  je výstavba studny nebo vrtu na vlastním pozemku u staveb, kde 
je možnost připojení na veřejný vodovod možná až  po splnění podmínek napojení  RD na 
veřejný  vodovod.  

 V  Pekařově a v části Labe budou rozvojové lokality zásobovány z lokálních zdrojů – 
domovních studní.  
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Ochranná pásma 

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

 

Ochranná pásma vodních zdrojů   

Habartice u Jindřichova 

Čtyři  jímací zářezy se dvěma sběrnými studněmi umístěnými na pozemku KN p.p.č.  
1472/2 v k.ú. Habartice u Jindřichova - zdroj má vyhlášené I. OP vodního zdroje .    

Jindřichov 

Dvě vrtané studny HV 301 a HV2 umístěné na pozemku KN p.p.č. 386/3 v k.ú. Pleče.  
I.  a II. OP vodního zdroje bylo  vyhlášeno rozhodnutím č.j. 2928/2/R/2004 Ing.Tu.  ze dne 
25.10. 2004.   

V lokalitě Rakousko je jímací zářez se sběrnou studnou, umístěný na pozemku KN 
p.p.č. 849/2 v k.ú. Pleče.  Zdroj má vyhlášené I. OP vodního zdroje .  

 

Pleče 

Jímací zářez se sběrnou studnou umístěný na pozemku KN  p.p.č. 121/1 v k.ú. Pleče.  
Zdroj má vyhlášené I. OP vodního zdroje.  

Pusté Žibřidovice 

Jímací zářezy umístěné na pozemku KN 1380/4 v k.ú. Pusté Žibřidovice  a vrt  HV3 
umístěný na pozemku KN p.p.č. 1382/1 v k.ú. Pusté Žibřidovice.  Zdroj HV3 má vyhlášené I. 
OP vodního zdroje .  

Nové Losiny 

Jímací objekt je umístěn na potoce v říčním km 3,50 ČHP 4-10-01-035.  Zdroj má 
vyhlášené I. a II. OP vodního zdroje.  

 

Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou  

V případě přerušení dodávky pitné vody lze využívat některý z dalších samostatných 
vodovodních systémů v rámci obce Jindřichov. Pokud by došlo k přerušení dodávky vody 
v celém správním území obce bylo by nutné na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo 
vodu v cisternách z veřejného vodovodu v Hanušovicích.  Při nouzovém zásobování lze jako 
zdroje užitkové vody využívat rovněž místní zdroje – lokální studny.  

 

Zabezpečení požární vodou 

Zásobování požární vodou musí být  řešeno v souladu se zněním § 29 odst. 1 písm. 
k) zákona o požární ochraně ve vazbě na ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou, popř. 
ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody. 

Zabezpečení požární  vodou bude dáno stávající akumulací vody ve vodojemech. Pro 
uvažovanou výstavbu v rámci rozvojových lokalit bude zajištěno  dostatečné množství  požární 
vody a na navržených vodovodních řadech budou rozmístěny dle ČSN 73 08 73  požární 
hydranty, nebo lze využít  hydranty na stávajících vodovodních v řadech, které splňují  ČSN 73 
08 73. 
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Některé stávající historické vodovodní řady nemají dostatečnou vydatnost ani objem 
akumulací  pro potřebu požární vody.  Část  Pekařov  nemá veřejný vodovod.  V těchto 
lokalitách bude pro uvažovanou zástavbu  požární voda pro požární zásah dovážena  
v cisternách.  

 
 

ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

Jindřichov, Nové Losiny a  Pleče. 

V obci se nacházejí  tři samostatné kanalizační systémy zakončené jednou čistírnou 
odpadních vod a dvěma septiky. Ve střední části Jindřichova  čistí odpadní vody ze dvou 
panelových domů čistírna odpadních vod typ BC 65.  Dále jsou v obci v provozu v dvou 
lokalitách na dvou samostatných kanalizačních systémech osazeny  dva septiky. Jeden 
z nich se nachází  na kanalizačním systému nedaleko obecního úřadu v centrální části.  
Druhý septik  se nachází  na kanalizační stoce v lokalitě Labe v horní části Jindřichova.  
Kapacita a technický stav  těchto předčistících zařízení není znám a nemají vydaná příslušná 
povolení k vypouštění odpadních vod.  

Ostatní nemovitosti, které nejsou napojeny do zmíněných kanalizačních systémů, 
likvidují své odpadní vody individuálně. Převážně se jedná o různá předčistící zařízení, ze 
kterých jsou předčištěné odpadní vody vypouštěny do recipientů.  

V části Rakousko je  ČOV typu AČB 120  a slouží čištění odpadních vod pro bytové 
jednotky  ležící na levostranném břehu Branné.  

V dolní části Jindřichova se nachází stávající mechanicko biologická čistírna 
odpadních vod Olšanských papíren, ve které byly čištěny průmyslové odpadní vody 
z papírenského závodu. Tato ČOV je v současné době mimo provoz a vzhledem 
k nedořešeným majetkovým vztahům a likvidaci Olšanských papíren není možné v současné 
době  uvažovat s jejím využitím pro čištění komunálních splaškových vod z přilehlých obcí.  

Obec má vydané stavební povolení na splaškovou kanalizaci zakončenou novou 
centrální čistírnou odpadních vod pro 1200 EO s povoleným množstvím předčištěných   
vypouštěných odpadních vod  35,2 l/s, 110 000 m3/ měsíc, 1 109 600 m3/rok. Kvalita 
vypouštění musí splňovat stanovené limity: CHSKcr  100 mg/l; BSK5 25 mg/l; NL 30 mg/l; N-
NH4 12 mg/l; Pc 2,5 mg/l. 

Navržená ČOV má dostatečnou návrhovou kapacitu pro stávající stav znečišťovatelů  
včetně rozvojových lokalit v odkanalizovávaném území.  

PRVK  Ok v návrhovém období počítá s využitím ČOV v areálu  Olšanských papíren. 

Habartice u Jindřichova,  

Jednotlivé nemovitosti  likvidují  splaškové vody individuálně. Likvidace odpadních 
vod bude i do budoucna řešena individuálně. Stávající předčistící zařízení budou uvedena do 
souladu s platnou legislativou. Bude jen nutné zajistit nepropustnost a funkčnost stávajících 
žump a kontrolovat jejich pravidelné vyvážení. V rozvojových plochách  bude navržen  
individuální způsob čištění odpadních vod u jednotlivých  producentů. 

PRVK Ok v návrhovém období počítá s individuální likvidací odpadních vod.  

Pusté Žibřidovice 

V centrální části  funguje čistírna odpadních vod (ČOV) Biofluid E50. Ve zbývající 
části obce likvidují jednotlivé nemovitosti splaškové vody individuálně. 

Likvidace odpadních vod bude v návrhovém období  řešena individuálně. Stávající 
předčistící zařízení budou uvedena do souladu s platnou legislativou. Bude jen nutné zajistit 
nepropustnost a funkčnost stávajících žump a kontrolovat jejich pravidelné vyvážení. Ve 
výhledu je počítáno  s převedením splaškových vod na centrální ČOV v Jindřichově.  V tomto 
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případě je nutné provést posouzení stávajícího objemu splaškových vod na ČOV 
a popřípadě rozhodnout o rozšíření kapacity  čistírny odpadních vod.  Další alternativou je 
vybudování samostatné ČOV v části Pusté Žibřidovice. 

PRVK Ok v návrhovém období počítá s výstavbou samostatné ČOV v části Pusté 
Žibřidovice. 

 

Pekařov, Labe 

V ostatních částech se vzhledem k charakteru zástavby řeší zneškodňování 
splaškových vod individuálně v předčistících zařízeních u jednotlivých producentů 
a vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do recipientů, nebo jsou splaškové vody 
akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy.  

Likvidace odpadních vod bude i do budoucna řešena individuálně. Stávající 
předčistící zařízení budou uvedena do souladu s platnou legislativou. Bude jen nutné zajistit 
nepropustnost a funkčnost stávajících žump a kontrolovat jejich pravidelné vyvážení. 
V rozvojových plochách bude navržen  individuální způsob čištění odpadních vod 
u jednotlivých  producentů. 

 

Kanaliza ční síť 

Habartice u Jindřichova 

V této části není vybudována kanalizace, srážkové vody jsou odváděny na terén  
nebo do stávajících příkopů  a vodotečí. Splaškové vody jsou likvidovány v předčistících 
zařízeních a následně vypouštěny do horninového prostředí nebo do recipientů nebo 
akumulovány v jímkách na vyvážení.  

Vzhledem k rozptýlenosti stávající zástavby zůstane v návrhovém období  stávající 
stav odkanalizování zachován. Bude jen nutné zajistit nepropustnost a funkčnost stávajících  
objektů a kontrolovat jejich pravidelné vyvážení. 

V rozvojových plochách  bude navržen  individuální způsob čištění odpadních vod 
u jednotlivých  producentů. 

Srážkové vody budou odváděny stávajícím způsobem. Dešťové vody  budou  
zneškodňovány na pozemcích investorů, popř. budou  pro jejich odvod využity stávající 
vodoteče a otevřené příkopy. Stejným způsobem bude řešena likvidace odpadních vod 
v rozvojových lokalitách.  

PRVK Ok v návrhovém období nepředpokládá výstavbu splaškové kanalizace. 

 

Jindřichov, Pleče  (Rakousko, Kozmálov) 

V těchto částech není vybudována soustavná kanalizace. Jsou zde vybudovány 4 na 
sobě nezávislé úseky splaškové kanalizace, z nichž dva úseky  jsou   zakončené septiky 
a další dva úseky  čistírnami odpadních vod.  Celková délka splaškové kanalizace v obci 
Jindřichov  je 1 810 m.  Ve dvou částech obce funguje srážková kanalizace, jejíž celková 
délka je 480 m. Trasy stávající srážkové kanalizace nejsou známy.  

Obec má vydané stavební povolení na splaškovou kanalizaci, která bude zakončena  
nově navrženou  čistírnou odpadních vod. 

Do doby vybudování oddílné kanalizace doporučujeme v rozvojových plochách  
investovat do individuálních způsobů čištění odpadních vod u jednotlivých  producentů. Po 
vybudování splaškové kanalizace bude možné provést napojení rozvojových lokalit na 
splaškovou kanalizaci.  
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Srážkové vody budou odváděny stávajícím způsobem. Dešťové vody v nových  
lokalitách  budou  zneškodňovány na pozemcích investorů, popř. budou  pro jejich odvod 
využity stávající vodoteče a otevřené příkopy nebo stávající dešťová kanalizace. 
S budováním nové srážkové kanalizace se u rozvojových lokalit nepočítá.  

PRVK Ok (změna 2010) pro Jindřichov, Pleče, Rakousko a Kozmálov v návrhovém 
období navrhuje oddílnou splaškovou kanalizaci zakončenou ČOV. 

 

Nové Losiny 

V této části není vybudována kanalizace, srážkové vody jsou odváděny na terén  
nebo do stávajících příkopů  a vodotečí. Splaškové vody jsou likvidovány v předčistících 
zařízeních a následně vypouštěny do horninového prostředí nebo do recipientů nebo 
akumulovány v jímkách na vyvážení. 

Západní část katastrálního území je zahrnuta do projektu splaškové kanalizace 
Jindřichov, na kterou je již vydáno stavební povolení. Do doby vybudování oddílné 
kanalizace doporučujeme v rozvojových plochách  investovat do individuálních způsobů 
čištění odpadních vod u jednotlivých  producentů. Po vybudování splaškové kanalizace bude 
možné provést napojení rozvojových lokalit na splaškovou kanalizaci.  

Východní část katastrálního území bude, vzhledem k velkému množství  nemovitostí 
sloužících pouze pro rekreaci,  řešena individuální likvidací splaškových vod, a to 
i v navržených  rozvojových lokalitách. 

Srážkové vody budou odváděny stávajícím způsobem. Dešťové vody v nových  
lokalitách  budou  zneškodňovány na pozemcích investorů, popř. budou  pro jejich odvod 
využity stávající vodoteče a otevřené příkopy nebo stávající dešťová kanalizace. 
S budováním nové srážkové kanalizace se u rozvojových lokalit nepočítá.  

PRVK Ok (změna 2010) počítá s výstavbou splaškové kanalizace a odvedením 
splaškových vod na ČOV Jindřichov. 

 

Pusté Žibřidovice 

V této části existuje jedna větev oddílné splaškové kanalizace  zakončená čistírnou 
odpadních vod. Kanalizace je dlouhá cca 200 m a jsou do ní zaústěny odpadní vody 
z bytovky. Splaškové vody ve zbývající části jsou likvidovány v předčistících zařízeních 
a následně vypouštěny do horninového prostředí nebo do recipientů nebo akumulovány 
v jímkách na vyvážení.  

Vzhledem k rozptýlenosti stávající zástavby zůstane v návrhovém období  stávající 
stav odkanalizování zachován.  Ve výhledu lze uvažovat s vybudováním oddílné splaškové 
kanalizace s převedením splaškových vod na centrální ČOV v Jindřichově.  

Do doby vybudování oddílné kanalizace bude v  rozvojových plochách navrhován 
individuální způsob čištění odpadních vod u jednotlivých  producentů. Po vybudování 
splaškové kanalizace bude možné provést napojení stávajících nemovitostí i nemovitostí v 
rozvojových lokalitách na splaškovou kanalizaci.  

Srážkové vody budou odváděny stávajícím způsobem. Dešťové vody  budou  
zneškodňovány na pozemcích investorů, popř. budou  pro jejich odvod využity stávající 
vodoteče a otevřené příkopy. S budováním nové srážkové kanalizace se u rozvojových 
lokalit nepočítá.  

PRVK Ok ve výhledu počítá s výstavbou oddílné splaškové kanalizace zakončené 
ČOV. 
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Pekařov, Labe 

V ostatních částech funguje pouze částečná neúplná srážková kanalizace 
s vyústěními do recipientů. Do těchto kanalizací jsou mnohdy zaústěny přepady 
z předčistících zařízení jednotlivých producentů.  Technický stav těchto dílčích  kanalizací 
není znám, obec nemá vedenou  o těchto kanalizacích žádnou evidenci. Na výustech není 
prováděno sledování kvality vody, a dílčí úseky kanalizací nejsou rekolaudovány.   

Zůstane zde zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. Bude jen nutné 
zajistit nepropustnost a funkčnost stávajících objektů a kontrolovat jejich pravidelné 
vyvážení. 

Srážkové vody budou odváděny stávajícím způsobem. Dešťové vody  budou  
zneškodňovány na pozemcích investorů, popř. budou  pro jejich odvod využity stávající 
vodoteče a otevřené příkopy. 

PRVK Ok srážkové vody samostatně neřeší. 

 

 

Bilance množství splaškových vod přiváděných na ČOV Jindřichov včetně zahrnutých 
rozvojových ploch 

 

Výpočet množství splaškových vod na ČOV      

Jind řicho v, Nové Losiny, Ple če       

         

Počet obyvatel na ČOV 1164+100 nárůst  1 264   osob 

Produkce splaškových vod na 1 obyvatele  96   l/os/den 

Produkce splaškových vod - obyvatelstvo   121 344  l/den 

         

Vybavenost     15   l/os/den 

Produkce splaškových vod - vybavenost   18 960  l/den 

         

Denní průtok splaškových vod    140 304  l/den 

Balastní vody 
20 % z denního 
průtoku   12 618  l/den 

Denní produkce odpadních vod     152 922  l/den  

         

Průměrné množství splaškových vod Qp  1,77  l/s 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti 2,2     

Maximální průtok splaškových vod    3,89  l/s 

      14 018  l/hod 

         

Roční produkce odpadních vod    55 817  m3/rok 
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Znečišt ění odpadních vod        

         

Produkce odpadních vod    152 922  l/den 

na 1 EO      150  l/os 

počet EO      1 019  EO 

         

V ukazateli BSK5        

na 1 EO     60    

Produkce znečištění celkem    61 140  g/den 

Roční bilance     22,3  t/r 

         

 

V ukazateli NL        

na 1 EO     55    

Produkce znečištění celkem    56 045  g/den 

Roční bilance     20,5  t/r 

         

V ukazateli CHSK        

na 1 EO     120    

Produkce znečištění celkem    122 280  g/den 

Roční bilance     44,6  t/r 

. 

Obec má vydané stavební povolení na splaškovou kanalizaci zakončenou novou 
centrální čistírnou odpadních vod pro 1200 EO. Mechanicko-biologická ČOV byla 
vyprojektována pro tuto kapacitu: 

Qp 184,39 m3/den, 2,13 l/s. 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že navržená ČOV má dostatečnou návrhovou 
kapacitu pro vyčištění odpadních vod od  stávajících znečišťovatelů  včetně rozvojových 
lokalit v odkanalizovávaném území.  

 

Podmínky pro odkanalizování nových staveb v zastavěném území a zastavitelných plochách: 

 

 Do doby realizace splaškové kanalizace zakončené ČOV je stanovena povinnost 
odvádět splaškové vody do bezodtokových jímek (žump) na vyvážení. 

 Variantně je možné zřízení domovní ČOV nebo septiků s dočištěním s možností 
vypouštění předčištěné vody do: 

- recipientu (je-li v blízkosti pozemku), 

- vsaku na pozemku, umožňují-li to geologické poměry. 
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 Po vybudování splaškové kanalizace s vyústěním na ČOV je stavebník povinen (pokud 
je to technicky možné) připojit objekt na stokovou síť a žumpu nebo předčistící zařízení  
odpadních vod vyřadit z provozu a asanovat. 

 Stávající systém odvodu dešťových vod zůstává zachován. 

 V zastavitelných plochách ve všech sídlech správního území bude dešťová voda 
z komunikací přednostně zneškodňována vsakem v rámci veřejného prostoru, případně 
navazující krajiny. Přebytky dešťové vody, které není možno zneškodňovat výše uvedeným 
způsobem, budou odváděny do příkopů s vyústěním do místní vodoteče. 

 Dešťová voda z dílčích pozemků jednotlivých rodinných domů a občanských staveb 
bude přednostně zneškodňována vsakem na pozemku. 

 Zneškodňování nekontaminovaných dešťových vod z ploch zemědělských areálů 
a ploch výrobních staveb bude přednostně řešeno vsakem na pozemku, kontaminované 
dešťové vody budou čištěny a dále zneškodňovány v souladu s platnou legislativou. 

 

 Ochranná pásma 

Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), HLAVA VI Ochrana 
vodovodních řadů a kanalizačních stok, § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů 
a kanalizačních stok, odstavec 3a – u kanalizačních stok od vnějšího líce potrubí vodorovnou 
vzdáleností do průměru potrubí 500 mm včetně 1,5 m, odstavec 3b – nad průměr 500 mm 
2,5 m. 

 

 

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Zásobování řešeného území elektrickou energií je zajištěno systémem 22 kV. 
S energetickým systémem ČEZ spolupracují tři MVE o úhrnném el. výkonu 245 kW. MVE 
jsou situovány na k.ú. Labe, Habartice u Jindřichova a Pusté Žibřidovice. MVE situovaná na 
katastru Habartice u Jindřichova provozně spolupracuje s vedením 22 kV (VN 345)  ve 
spolupráci s TS 9100. V povolovacím řízení je žádost  na realizaci MVE na k. ú. Nové Losiny 
(parc. č. 1676/4).  MVE situované v prostoru k.ú. Labe a Pusté Žibřidovice  spolupracují se 
systémem NN. Provozovateli jsou soukromé osoby.  
 
majitel adresa Instalovaný výkon katastrální území 
Bětík Jindřich  Kroměříž-Postoupky 55 kW Labe 
Bábek Tomáš Bludov, Bludovská 50 KW Pusté Žibřidovice 
Ing Nováček Šumperk, Wolkerova 247 140 kW Habartice Jindřichova 
  
 
            V řešeném území je provozováno 22 el. stanic VN/NN (TS). V majetku ČEZ 
Distribuce, a.s., je 17 TS s instalovaným transformačním výkonem 3170 kVA. Podnikatelský 
odběr zajišťuje  5 TS instalovaným transformačním výkonem 870 kVA). Stanice č. 9156 
(Morpa) byla v době ověřování stavu mimo provoz. V následující tabulce je uveden přehled 
stávajících TS. 
 

Číslo  
stanice 

Název stanice 
 

Druh 
zařízení 

Rok 
výstavby 

Majitel 
 

553 Jindřichov – Rakousko příhradová 1950 ČEZ 
554 Jindřichov - Kozmálov příhradová 1987 ČEZ 
555 Jindřichov -  Pleče  u školy příhradová  1977  ČEZ 
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560 Jindřichov - u obchodu příhradová  1978 ČEZ 
561 Jindřichov - paneláky příhradová 1996 ČEZ 
562 Jindřichov - sídliště příhradová 1993 ČEZ 
556 Pusté Žibřidovice - u školy příhradová 1976 ČEZ 
557 Pusté Žibřidovice - statek příhradová 1976  ČEZ 
558 Pusté Žibřidovice – hotel Daniela příhradová 1992   ČEZ 
559 Pekařov příhradová  1938 ČEZ 
563 Nové Losiny - Labe příhradová 1938 ČEZ 
564 Nové Losiny – u zbrojnice příhradová 1976 ČEZ 
565 Nové Losiny - vodojem 2sl.-bet. 1988 ČEZ 
566 Nové Losiny - domov důchodců příhradová 1976 ČEZ 
567 Nové Losiny - u pekárny 1sl.-bet. 1965 ČEZ 
568 Nové Losiny - Františkov příhradová 1993 ČEZ 
591 Habartice - u obchodu příhradová 1977 ČEZ 

 
  

Číslo  
stanice 

Název stanice 
 

Druh 
zařízení 

Rok 
výstavby 

Majitel 
 

9025 Nové Losiny - Františkov - rekreační středisko  zděná 2009 cizí 
9100 Habartice MVE (ing. Nováček) 2sl.-bet. - cizí 
9156 Jindřichov - Morpa  mimo provoz cizí   
9158  Pusté Žibřidovice - farma příhradová -  cizí 
9160 Pusté Žibřidovice - EUROTEL 1sl.-bet. - cizí 
9161 Nové Losiny – Františkov bělidlo příhradová - cizí 

 
              Zásobování všech částí řešeného území (Jindřichov, Nové Losiny, Habartice 
u Jindřichova, Pusté Žibřidovice, Pleče, Pekařov a Labe)  el. energií je zajištěno. S ohledem 
na technické možnosti stávajících stanic lze současné výkonové požadavky obyvatelstva 
a podnikatelských aktivit zásobovaných ze sítě NN zajistit. V případě vyšších výkonových 
požadavků zvýšením instalovaného transformačního výkonu v TS. 
  
 Koncepce zásobování nadzemním rozvodem  22 kV zůstane i ve výhledu zachována. 
Systém 22 kV je výkonově orientován na TR 110/2 kV Hanušovice.  Pro zajištění  
průmyslového odběru fy Morpa Jindřichov bylo realizováno nadzemní vedení VN 346 na 
společných stožárech s vedením VN 68 z TR 110/22 kV Hanušovice. S ohledem na omezení  
vlivu ochranného pásma nadzemního vedení VN bylo připojení průmyslové stanice fy Morpa 
(TS 9156) v prostoru průmyslového závodu řešeno zemním kabelovým vedením VN. Vedení 
VN 68 zásobuje téměř veškerý odběr elektrické energie  v území. Odběr obce  Habartice 
u Jindřichova  zajišťuje vedení VN 345. S ohledem na členitost terénu je řešené území 
náročným prostorem pro nadzemní rozvod VN. Situaci v zásobování el. energií lze shrnout 
konstatováním, že řešené území je plošně pokryto. 
            
            Rozvodný systém NN je provozován normalizovanou napěťovou soustavou 230/400 
V, 50 Hz, TN-C, AC. Systém NN je proveden z podstatné části nadzemní sítí. Po technické 
stránce s ohledem na terénní náročnost je řešen rozdílným způsobem. V rozvodném 
systému NN u nadzemního vedení převládá u okrajových rozvodů průřezově slabší 
dimenzování. V nové a ucelené zástavbě je uplatněna kabelizace sítě NN. Z hlediska 
současného odběru el. energie je stávající síť NN vyhovující. Výjimkou je současný stav NN 
sítě v obci Pekařov, která vyžaduje celkovou obnovu.  
 
            Stanovení současného příkonu řešeného území je řešeno odhadem vzhledem 
k tomu, že nejsou k dispozici měření o maximálním zatížení ve stávající TS. Příkon odběru 
obyvatelstva a služeb je odvozen z  podkladů provozovatele energetického systému, 
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stanovující současný odběr el. výkonu ve výši 1,24 kW/byt a 0,35 kW/byt pro služby. 
V celkové spotřebě obce má menší podíl el. vytápění v bytové sféře. 

            Dle statistických údajů je v obci 1403 trvale bydlících obyvatel s celkovým počtem 
500 obydlených bytů.  K individuální rekreaci je využíváno dalších 204 objektů. Vzhledem 
k této skutečnosti mohou  vzniknout sezónní nárazové situace s nárokem na vyšší el. příkon. 
Pro stanovení nesoudobého el. příkonu je předpokládáno  50 % využití objektů  individuální 
rekreace (rekreační objekt/bj).   Pro odhad současného  el. příkonu je uvažováno 
s   celkovým počtem 600 bytů. V podnikatelské činnosti,  výkonově zajištěné z vlastních el. 
stanic, je výrazným zemědělské středisko Zippe, turistické centrum Severomoravská chata 
a pila. V řešeném území se dále nacházejí   drobné provozovny a služby spojené s rekreační 
činností.  V  území je provedena částečná plynofikace (Rakousko, Kozmálov, Pleče, Stará 
a Nová Kolonie a Nové Losiny). El. vytápění využívá minimum  z trvale obydlených  bytů 
např. dva bytové domy v lokalitě Podlesí. Odhad nesoudobého maximálního příkonu odběru 
zásobovaného ze sítě NN: 

  
celkový maximální příkon řešeného 

území 
obyvatelstvo rekreace služby celkem 

Jindřichov (řešené území) 620 kW 130 kW 200 kW 950 kW 
 
          Maximální nesoudobý odběr elektrického výkonu řešeného území je odhadován na 
950 kW. Požadavky podnikatelského sektoru nelze pro nedostatek podkladů stanovit. 
               
              Současné požadavky odběru el. energie obyvatelstva a podnikatelských aktivit jsou 
plně zajištěny ze stávajících  stanic. Případný výkonový nárůst lze vykrýt zvýšením 
transformačního výkonu u podstatné části stávajících stanic. V případě vyšších výkonových 
požadavků přesahujících navrhovaný způsob zásobování elektrickou energií by bylo nutné 
řešit situaci výstavbou další TS. Koncepce zásobování systémem 22 kV zůstane i ve výhledu 
zachována. Rozvod systému VN, který je řešen nadzemním vedením, bude dle potřeby 
rozvoje území dále rozšiřován. Kabelizace VN systému se výhledově nepředpokládá.  

Návrh rozvoje řešeného území je zaměřen na   posílení bytové výstavby, rekreace  
a občanské vybavenosti. Vzhledem k tomu, že územní plán nestanovuje počet nových 
rodinných domků v jednotlivých rozvojových lokalitách, je návrh zásobování elektrickou 
energií zaměřen na zajištění způsobu zásobování a rozvoji energetického systému, případně 
na stanovení omezujících požadavků v souvislostí s platností zákona č. 458/2000 Sb., § 46. 
Z hlediska výhledové potřeby elektrické energie je rozhodující způsob vytápění. Vzhledem 
k tomu, že  území je částečně plynofikováno, převládá lokální způsob vytápění (dřevo). El. 
vytápění lze předpokládat  u rekreačních objektů. Zásobování el. energií  u podstatné části 
rozvojových ploch bude řešeno rozšířením místní sítě NN a výkonově zajištěno ze 
stávajících TS. Navrhovaný rozvoj obce se dotýká všech sídelních jednotek v řešeném 
území. 
 
k.ú. Nové Losiny 

          Rozvoj předmětného území je soustředěn podél hlavní komunikace směrem na 
Františkov a u místní komunikace ve východní části  současného zastavění. Zásobování el. 
energií bude řešeno ze stávajících  TS 567, TS 566, TS  564 a TS 565 a vyžádá si rozšíření,  
případně výkonové posílení místní sítě NN. U všech jmenovaných TS lze zvýšit 
transformační výkon.  

          Rozvojová plocha tělovýchovných a sportovních zařízení v prostoru Františkov je 
situována v  v souběhu s komunikací. Zásobování el. energií si vyžádá rozšíření sítě NN, 
případně zvýšení transformačního výkonu u TS 568. Výstavba lyžařského areálu, včetně   
zasněžování (100 kW), bude zajištěna z vlastní el. stanice T1. Napojení na VN systém bude 
řešeno nadzemním vedením 22 kV. 
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k.ú. Labe 

           Navrhovaná bytová výstavba je situována podél místní komunikace do vzdálenosti 
300 m od stávající TS 563. Zásobování el. energií bude řešeno ze stávající sítě NN. 
V případě vyšších výkonových požadavků bude místní síť výkonově posílena. V současné 
době je u TS 563 instalován transformátor 100 kVA. Výměna transformátoru je reálná. 

k.ú. Pusté Žibřidovice 

          Navrhovaná výstavba v severní části k.ú. je situována podél hlavní komunikace. Jedná 
se o plochy individuálního bydlení. Požadovaný el. příkon bude pokryt ze stávajících el. 
stanic TS 562, TS 561 a TS 560. Zásobování el. energií bude řešeno ze systému sítě NN. U 
všech TS lze zvýšit instalovaný transformační výkon. Nevylučuje se ani výkonové posílení 
sítě NN. Rozvojovou plochou Z102PŽ prochází vedení VN. Nutno dodržet ochranné pásmo 
od vedení VN (zák. č. 458/2000 Sb., § 46). 

            Rozvoj v jižní části k.ú. je soustředěn podél průjezdní komunikace současného 
zastavění. Bytová i rekreační výstavba bude zajištěna el. energií ze stávajících stanic TS 
556, TS 557 a TS 558. Pro případný podnikatelský rozvoj na ploše P2PŽ se navrhuje 
realizovat stanici T2. V těsné blízkosti rozvojové plochy Z69PŽ prochází stávající nadzemní 
vedení 2x110 kV TR Hanušovice – TR Česká Ves. V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., 
§ 46, je nutné dodržet ochranné pásmo.   

k.ú. Pleče 

          Rozvoj v tomto k.ú. nevyžaduje realizaci další el. stanice. Individuální výstavba je 
s ohledem na členitost terénu situována podél komunikace Pleče – Habartice u Jindřichova. 
Zásobování el. energií bude řešeno ze systému sítě NN a zajištěno ze stávajících TS 553, 
TS 554, TS 555 a zasáhne do kat. území Habartic u Jindřichova. Rozvojovou plochou Z65PL 
prochází vedení VN. V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., § 46, je nutné dodržet 
ochranné pásmo od vedení VN. 

k.ú. Habartice u Jindřichova 

          Rozvoj předmětného území je situován podél průjezdní komunikace v blízkosti 
stávající TS 591. Napojení nové výstavby na rozvodný systém bude řešeno ze sítě NN. 
Nevylučuje se posílení přenosové schopnosti systému NN. 

k.ú. Pekařov 

           Rozvojové plochy jsou situovány podél místní komunikace. Zásobování el. energií 
bude řešeno z místní sítě NN za předpokladu, že místní síť NN bude obnovena. Současný 
stav neumožňuje rozvoj území. Stávající  TS 559 (100 kVA) postačí na krytí výkonových 
požadavků. V případě vyšších výkonových nároků, lze u TS zvýšit instalovaný transformační 
výkon.  Rozvojovou plochou Z84PE prochází nadzemní vedení VN. V souladu s platnými 
zákony je nutné dodržet OP od vedení VN.    

 
            V souladu s požadavky provozní složky ČEZ Distribuce, a.s., budou při realizaci nové 
výstavby dodržována následující pravidla: 
-  napojení nových ojedinělých RD bude řešeno ze stávající NN sítě i za předpokladu její 
úpravy,  
-  u nové  soustředěné výstavby bude rozvod sítě NN řešen zemním kabelovým vedením. 
 
            Při zpracování projektové dokumentace u nově budovaných objektů bude v otázce 
zásobování elektrickou energií rozhodujícím partnerem provozní složka provozovatele 
energetického systému, která stanoví bližší podmínky připojení, případně další upřesňující 
požadavky s ohledem na změny způsobené časovým odstupem mezi tímto závěrem 
a vlastní realizací ve výše uvedených rozvojových plochách. 
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Ochranná pásma 

               Dle zákona č. 458/2000 Sb. s platností od 1. 1. 2001, § 46 a v souladu s § 98, odst. 
2, který potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma dle 
zákona č. 79/1957 Sb. a zákona č. 222/1994 Sb., §19 (s účinností od 1. 1. 1995) jsou pro 
zařízení v elektroenergetice platná následující OP: 

 
                        Zařízení Dle zákona 

č. 79/1957 
Dle zákona 
č. 222/1994 

Sb. 

Dle zákona 
č.458/2000 

Sb. 
nadzemní vedení nad 110 kV do 220 kV 20 15 15 
nadzemní vedení do 35 kV- vodiče bez izolace 10 7 7 
podzemní kabelové vedení do 110 kV,vč. 
měřicí  a zabezpečovací techniky 

 
1 

 
1 

 
1 

stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV 10 7 7 
elektrické stanice 30 20 - 
zděné elektrické stanice s převodem  do 52 kV - - 2 
 

Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě 
strany. OP pro podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV, včetně vedení řídicí, 
měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.  
 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM  

Do centrální části Jindřichova je přiveden plynovod od jihu přes Pusté Žibřidovice. 
Z regulační stanice VTL/STL je rozveden středotlaký plynovod podél říčky Branné a z něho 
jsou zásobovány plynem: jednou větví dolní a střední část Nových Losin a druhou větví dolní 
a střední část Plečí. 

Většinu zastavitelných ploch, které se nacházejí na trasách stávajících STL  
plynovodů, je možno napojit STL přípojkami plynu. V případě, že se stávající STL plynovod 
nachází v jejich blízkosti, bude nutné pro jejich zásobení provést prodloužení STL plynovodu. 

Plynofikace zbývajících částí obce by byla náročná z důvodu výrazné ekonomické 
nerentabilnosti. 

 
 
OP / BP plynárenských zařízení 
 

Pro plynárenská zařízení jsou v zákoně 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, stanovena ochranná pásma takto: 
 
 
ŠÍŘKA OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSEM VTL PLYNOVODŮ DO 40 bar (m) 

Druh pásma Datum 
uvedení 

plynovodu 
do provozu* 

DN 

≤100 >100 
≤250 

300 >300 
≤500 

>500 
≤700 

>700 

OCHRANNÉ  4 4 4 4 4 4 
BEZPEČNOSTNÍ Do 03.07.09 15 20 40 40 40 40 
BEZPEČNOSTNÍ Od 04.07.09 10 20 20 30 45 65 

 
* přesná formulace § 68 a § 69 ve smyslu zákona 458/2000 Sb. zejména ve znění zákona 158/2009 
Sb. 
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TELEKOMUNIKACE 

Dálkové kabely 

             Dle získaných podkladů prochází řešeným územím dálkový optický telekomunikační 
kabel provozovatele Telefónica O2, a.s., v ose sever-jih s propojením na centrální 
telekomunikační systém. Realizovaný rozvod dálkových kabelových vedení podchycuje 
osídlení řešeného území. Územím procházejí dálkové telekomunikační kabely propojující 
především elektronické komunikační zařízení. Provozovatelem těchto telekomunikačních 
kabelů  je Telefónica O2, a.s. Územím prochází dálkové telekomunikační kabelové vedení 
Českých Drah, a.s. Předmětné vedení je položeno v ochranném pásmu  drážního tělesa ČD.  

Zákon č.127/2005 Sb. určuje OP pro dálková kabelová vedení, které je stanoveno 1,5 
m na obě strany od krajních vedení. Vymezené OP je nutno respektovat. Před zahájením 
všech zemních prací je nutné si vyžádat stanovisko od provozovatele Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. (dokumentace liniových staveb sítí).            

Telefonní síť 

            Řešené území spadá do Olomouckého telefonního obvodu s předvolbou 58. Území 
je napojeno na digitální telefonní ústřednu Hanušovice.  Místní telefonní systém je proveden 
metalickými kabely a je ukončen v síťových rozvaděčích v Jindřichově. Provedená obnova 
spojových cest zahrnuje úplnou  digitalizaci telefonního zařízení. Kapacitně plně vykrývá 
potřeby obyvatelstva i podnikatelské sféry. Společně s telefonním rozvodem O2 je provedena 
kabelová TV. Obce Habartice, Labe a Pekařov jsou na telefonní systém napojeny 
radioreléovými spoji. OP a povinnost respektovat stávající trasy telekomunikačního vedení 
jsou shodné s podmínkami uvedenými v odstavci „Dálkové kabely“. V řešeném území je 
uplatněna činnost mobilních operátorů. 

Radioreléové spoje 

              Jižní částí řešeného území prochází rr trasa provozovatele Českých 
radiokomunikací, a.s., v trase RS Litický Chlum – RKS Praděd. Dále katastrální území obce 
protínají přístupové rr trasy z vysílače Telefónica  O2, a.s., situovaného v lokalitě Vysoká ve 
směru na vlastní elektronické komunikační zařízení uvnitř řešeného území. Jižní polovinu 
řešeného území ovlivňuje vymezené ochranné pásmo Ministerstva vnitra ČR. Zájmovým  
územím prochází rr trasa Českých radiokomunikací TVP Staré Místo p. Sněžníkem – TVP 
Hrabenov. V území je provozován televizní převaděč situovaný v prostoru Jindřichov – 
Kozmálov. Ochranné pásmo u převaděče je o poloměru 30 m. V rámci území jsou 
provozovány pomocí rr spojů  telefonní ústředny Telefonica O2 v prostoru Habartice u 
Jindřichova, Labe a Pekařov.   

           
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Obec Jindřichov má dlouhodobě vyřešeno nakládání s odpady. Způsob sběru, třídění 
a ukládání se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 1/2001 o nakládání s komunálním 
odpadem. Navíc v současné době funguje v obci dva dny v týdnu sběrna druhotných surovin. 
Obec má svoz odpadu, včetně  nebezpečného a objemového, zajištěn smluvně. Jeho 
ukládání a likvidace probíhá mimo území obce. Pro zkvalitnění sběru odpadu, resp. 
bioodpadu, se navrhuje plocha pro umístění kompostárny, která musí splňovat podmínky 
příslušných ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

Stabilizované plochy občanského vybavení využívané pro veřejnou infrastrukturu, 
komerční zařízení malá a střední, pro tělovýchovná a sportovní zařízení a plochy hřbitova 
budou respektovány. 



Územní plán Jindřichov – Odůvodnění  

 

      98 

Koncepce ÚP vymezuje plochy pro rozvoj jak v plochách občanského vybavení (OV, 
OM, OS, OS1) tak v plochách smíšených obytných – venkovských (SV) a plochách výroby 
(VZ, VS).  

Podrobně odůvodněno – viz kap. ad I.1.b) a ad I.1.c). 

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Všechny prostory přístupné každému bez omezení sloužící obecnému užívání, 
vymezené § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů, jsou součástí jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití vymezených v ZÚ 
(BH, SV, RI, OV, OM, OS, OH a DS). Samostatně jsou zastoupena stabilizovanými plochami 
veřejné zeleně, a to návrhem v k.ú. Habartice u Jindřichova plocha Z133HA, v k.ú. Nové 
Losiny plocha Z131NL a v k.ú. Pusté Žibřidovice plochy Z134PŽ, Z135PŽ a plocha přestavby 
P4PŽ. Důvodem samostatného vymezení ploch veřejných prostranství, přípustné využití 
v plochách ostatních je z důvodu dochování sídla, sídelních proluk a zeleně. 

 

ad I.1.e) 

USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

ÚP vychází při uspořádání krajiny z dochovalosti území, potřeb udržitelného rozvoje, 
potřeb místních občanů a podnikatelů. Zároveň zohledňuje historický vývoj sídel, technická 
opatření a okolní krajinu. Vše je pak zasazeno do rámce existujících územně analytických 
podkladů a právních norem. Pro uspořádání krajiny jsou to především § 12, a pro část 
území § 44 a celá hlava třetí zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 18 odst. 
4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a ZÚR OK.  

Krajinný ráz, dle zákona č. 114/1992 Sb., je zejména přírodní, kulturní a historická 
charakteristika určitého místa či oblasti a  je chráněn před činností snižující jeho estetickou 
a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, 
mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště 
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině. 
Zároveň je severovýchodní část řešeného území součástí Chráněné krajinné oblasti 
Jeseníky, jejíž poslání a ochranné podmínky jsou stanoveny v třetí části (hlavě) zákona 
č. 114/1992 Sb. V tomto území je zvýšená ochrana krajinného rázu obsažena 
v požadavcích jeho ochrany ve schváleném Plánu péče CHKO Jeseníky. 

Územní plánování, dle zákona č. 183/2006 Sb., ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického 
a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života 
obyvatel a základ jejich totožnosti. 

Řešené území leží v nadmořské výšce od  450 do 1 350 m n. m. (západní svahy kóty 
Vozka). Krajinný reliéf je vrchovinný, typický pro území v této části Krkonošsko – 
jesenického masivu. Podloží je tvořeno především metamorfovanými horninami 
starohorního až prvohorního stáří (granit, ortorula) nebo usazeninami (fylit, svor, ojediněle 
vápenec). Kvartérní pokryv je zastoupen  hlínami, nivními a svahovými sedimenty. Území je 
součástí Šumperského a Jesenického bioregionu. Pestré geologické složení 
a geomorfologické utváření regionu se odrazilo i v pestrosti biologické. V řešeném území je 
zastoupeno celkem 15 typů biochor od 4. do 6. vegetačního stupně.  

Dokladem geologického vývoje jsou evidované významné geologické lokality v obci 
Jindřichov, a to Habartice (ID 2062), Habartice – Paseka (ID 2065), Šerák – Keprník (ID 
1693, Pusté Žibřidovice u mostu (ID 2066) a Pusté Žibřidovice II (ID 2067). Podrobný popis 
těchto lokalit je přístupný na portálu České geologické služby. 

Dle ZÚR OK, které obsahují individuální členění Olomouckého kraje na Konvizuální 
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krajinné celky, leží převážná část Jindřichova v krajinném celku Hanušovické údolí a menší 
část v celku Jesenický masiv. Typologicky lze krajinu přiřadit k území výrazných svahů 
a skalních horských hřbetů, zaříznutých údolí a vrchovin Hercynica. V území převládá 
PUPFL (61 % rozlohy území) nad ZPF (33 % rozlohy území). V území, ač není ZÚR OK 
jednoznačně vymezen, mírně převládá lesní typ nad lesozemědělským typem krajiny 
(shodné zařazení je v Závěrečné zprávě VaV 640/01/03 Typologie české krajiny).  

Lesní krajinu lze charakterizovat jako území, které je lidskými zásahy méně 
pozměněné, lesní porosty zaujímají více než 70 % plochy (nelesní enklávy v podobě sídel, 
zemědělských ploch apod. tvoří menší, izolované a lesem zpravidla zcela obklopené plochy). 
Tento typ do území zasahuje na jižní a východní straně.  

Lesozemědělský typ lze charakterizovat jako přechodový typ mezi krajinou lesní 
a zemědělskou krajinou, typickou střídáním lesních a zemědělských ploch, jejichž vzájemný 
poměr je lokálně velmi proměnný, celkově však vyvážený; většina lesů je intenzivně 
hospodářsky využívána a s převahou stanovištně nepůvodních druhů jehličnanů, 
zemědělské pozemky jsou středně až méně úrodné, vyskytují se místa ovlivněná spodní 
vodou.  

     ZÚR OK charakterizuje krajinné celky a znázorňuje v grafické části (krátký popis) 
následovně: Jižní a západní část řešeného území  patří do skupiny E. Hanušovické údolí. 
Matrice  je  tvořena pozdně středověkou lesopolní krajinou, doplněnou zaříznutými údolími. 
Celé, málo úrodné území, bylo kolonizováno až v pozdním středověku.  Severní 
a severovýchodní část zasahuje do skupiny M. Jesenický masiv. Matrice je tvořena 
novověkou sídelní krajinou a až velehorským reliéfem tvořícím přirozenou hranici mezi 
Moravou a Slezskem. Až do novověku prakticky neosídlené, neúrodné území. 

 

Podíl způsobu využití území je znázorněno v následujícím grafu: 
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ZPF tvoří 33 % rozlohy obce a je o rozloze 1 712 ha. V této rozloze převažují trvalé 
travní porosty (1 207 ha) nad ornou půdou (486 ha), zahradami a sady (18 ha).  Ostatní 
plochy jsou o rozloze 246 ha. Zemědělské plochy byly v druhé polovině 20. století scelovány 
a později na části z nich byly budovány meliorační systémy. V současné době jsou tyto 
plochy zatravněny a zčásti jsou spásány. V řešeném území působí několik výzkumných 
subjektů se zaměřením na chov (Šlechtitelská stanice skotu, Výzkumný ústav včelařský).  

Lesnatost řešeného území je 61 %, což je vysoko nad celostátním průměrem (34 %) 
i vysoko nad průměrem Olomouckého kraje (34 %) i lesnatostí v ORP Šumperk (55 %). 
V celkové rozloze lesa, která činí 3 158 ha, výrazně převažuje kategorie lesa hospodářského 
(84 %) doplněná lesem zvláštního určení (10 %) a lesem ochranným (6 %). Druhová skladba 
lesa je v současné době  pozměněna. Ve věkové struktuře lesa jsou zastoupeny různověké 
porosty, přesto s převážně stejnověkou strukturou a zastoupením smrku, především ve 4. 
a 5. vegetačním stupni hospodářského lesa. V lesích ochranných a zvláštního určení je 
druhové složení pestřejší a na některých místech se blíží přírodně stanovištním podmínkám.   

Historické využívání krajiny se odráží v její současné ekologické stabilitě vyjádřené 
hodnotou KES. 

    KES představuje schopnost krajiny samovolnými vnitřními mechanismy vyrovnávat 
rušivé vlivy vnějších faktorů bez trvalého narušení přírodních mechanismů. Matematicky je 
vyjádřen poměrem ploch ekologicky stabilních (lesy, louky, pastviny, sady, rybníky, zeleň, 
atd.) a ploch ekologicky nestabilních (orná půda, zastavěné plochy, zpevněné plochy, atd.). 
Pro Jindřichov má hodnotu 5,83, což znamená krajinný typ C – krajina, kde technické objekty 
jsou roztroušeny na malých plochách při převaze relativně přírodních prvků. 

 

      Podíl ploch na celkové rozloze ZPF je znázorněn v následujícím grafu:  
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Zvláště chráněná území a památné stromy 

Do severovýchodního okraje řešeného území zasahuje CHKO Jeseníky, která byla 
vyhlášena v roce 1969 na rozloze 740 km². Území lze charakterizovat jako lesnaté hory se 
zaoblenými hřbety a  pramennou oblast ležící na evropském rozvodí. Geologický vývoj se 
odráží v krajinných charakteristikách jež se zde vyskytují, jako hluboká údolí, kamenná moře, 
ledovcové kary, horské bystřinné toky, rašeliniště, květnaté podhorské louky a do údolí 
zasazené dlouhé horské vesnice se starými chalupami. Celkově je to krajina harmonická 
s převládajícími přírodními až přírodě blízkými charakteristikami. Nejvyšším bodem je vrchol 
Pradědu s nadmořskou výškou 1492 m n. m. Území je z 80 % pokryto lesy, převážně 
druhotnými smrčinami nebo bučinami s mozaikovitě zachovalými zbytky přírodních lesů.  

Z evropského hlediska jsou v území lokality soustavy Natura 2000, a to tři EVL a dvě 
PO. 

EVL Keprník, kód  CZ0714075, byla vyhlášena v národním seznamu vydaném 
Nařízením vlády č. 371/2009 Sb. dne 26. 10. 2009. Předmětem ochrany jsou následující 
biotopy a druhy: aktivní vrchoviště, rašelinný les, acidofilní smrčiny, alpínská a boreální 
vřesoviště, silikátové alpínské a boreální trávníky, vlhkomilná vysokobylinná lemová 
společenstva nížin a horského až alpínského stupně, chasmofytická vegetace silikátových 
skalnatých svahů, lokalita střevlíka hrbolatého. 

EVL Pod Rudným vrchem, kód CZ0712189, byla vyhlášena v národním seznamu 
vydaném Nařízením vlády č. 371/2009 Sb. dne 26. 10. 2009. Předmětem ochrany je zde 
rostoucí střevičník pantoflíček.  

EVL Račinka, kód CZ0713004, byla vyhlášena v národním seznamu vydaném 
Nařízením vlády č. 371/2009 Sb. dne 26. 10. 2009. Předmětem ochrany je mihule ukrajinská. 
Do řešeného území zasahuje pouze zčásti, a to do k.ú. Pekařov. Celková rozloha území je 
3,224 ha.  

Ze severovýchodní strany zasahuje do území PO Jeseníky, kde je předmětem 
ochrany populace jeřábka lesního, chřástala polního a jejich biotopů. Ze západní strany PO 
Králický Sněžník, kde je předmětem ochrany chřástal polní a jeho biotop. 

Do řešeného území (k.ú. Nové Losiny) zasahuje NPR Šerák – Keprník, chránící 
horské bukosmrčiny, klimaxové smrčiny a travinobylinné bezlesí. Lesní porosty zde místy 
mají pralesový charakter. Ucelený ekosystém s reliktními druhy rostlin a živočichů je zároveň 
významnou geomorfologickou lokalitou.   Soustavu zvláště chráněných území v řešeném 
území doplňují PR Františkov (rozloha 10,5 ha, k.ú. Nové Losiny) chránící staré bukové 
porosty  a PR Pod Slunečnou strání (rozloha 14,9 ha, k.ú. Nové Losiny) chránící přirozené 
lesní porosty na suťových svazích.  

Pokud není stanoveno ve vyhlášce k NPR a PR zvláštní ochranné pásmo, platí 
zákonem stanovené, které je 50 m vně od hranice území a využití těchto území se řídí 
schváleným plánem péče a základními ochrannými podmínkami (zákon č. 114/1992 Sb.) 
a bližšími podmínkami stanovenými individuálně ve vyhlašovacím dekretu k příslušnému 
ZCHÚ, resp. památnému stromu. 

Dokladem historie krajiny a jejího vývoje jsou stromy. Ty nejzajímavější (věkem, 
habitatem, historií) bývají vyhlašovány za památné. Přestože jsou chráněné může dojít 
k jejich odumření. Následující tabulka obsahuje přehled všech vyhlášených památných 
stromů (včetně již neexistujících) k 15. září 2011. Zdrojem dat je Ústřední seznam ochrany 
přírody. 

Kód  Název Datum vyhlášení  Poznámka  
100103 Smrk na Josefově 24. 8. 1982 Pod hájovnou v Josefově, výška 

28 m, obvod 313 cm. 
100104 Lípa v Nových Losinách 22. 1. 1982 V blízkosti staré hasičské 

zbrojnice, výška 24 m, obvod 
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389 cm. 
100109 Habartická lípa 24. 8. 1982 Poblíž školy, výška 25 m, obvod 

696 cm. 
100128 Lípa v Pustých Žibřidovicích 24. 8. 1982 U domu č.p. 121, údajně v roce 

1953 ohořela při požáru, výška 
27 m, obvod 522 cm. 

104919 Jilm horský 24. 8. 1982 V ohybu cesty od Nových Losin 
přes Zbory k Labi, suchý, 
grafioza, žádost o zrušení  
z 24. 2. 1992. 

105175 Lípa malolistá 24. 8. 1982 Pod cestou k Novým Losinám 
u potůčku, strom zaniklý. 

105176 Lípa malolistá 24. 8. 1982 U potůčku v polesí Františkov, 
při vichřici strom zlomen, žádost 
o zrušení z 24. 2. 1992. 

105594 Lípa v Labi  24. 8. 1982 Na p.č. 132. 
 

Pokud není stanoveno jinak má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu 
o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí (Zákon 
č.114/1992 Sb.).  
 
 V roce  2008 byla v k.ú. Nové Losiny rozhodnutím Městského úřadu Šumperk 
vyhlášena přechodně chráněná plocha Letní stráň (rozhodnutí č.j. MUSP 17908/2008 ze dne 
4. 3. 2008). Toto rozhodnutí je platné do roku 2018. Tato plocha je významná z hlediska 
výskytu řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 
 
 
Plochy vodní a vodohospodářské (W) 
 
            Řešené území spadá do povodí řeky Moravy a dílčích povodí Krupé, Desné 
a Branné. 

            Říčka Branná odvádí vody z většiny území a protéká jej severojižním směrem. 
Pramení západně od Ramzové při hranici s Polskem a ústí do Moravy v Hanušovicích. 
Převážná část toku má horský charakter s kamenitým řečištěm, které je směrově upraveno 
v závislosti na vedení železnice a silnice, které vedou souběžně s tokem.  

      Pravobřežním přítokem Branné je potok Stařič, protékající přes Pleče. Levobřežní 
přítoky jsou Hučava, Novolosinský potok, Sklenná voda, Pekařovský potok a Potůčník. Do 
toku Branné samostatně ústí i několik bezejmenných vodotečí. 

      Potok Račinka pramení u obce Pekařov a v jihovýchodním směru odtéká mimo 
řešené území, kde se vlévá jako pravobřežní přítok do Desné. V severním okraji k.ú. 
Pekařov pramení Medvědí potok odtékající východním směrem mimo řešené území a ústící 
do toku Desné. 

      Západně od Habartic jsou drobné, bezejmenné vodoteče ústící do toku Krupé. 

      ÚP nenavrhuje žádná plošná opatření na těchto vodních tocích. Ponechává je ve 
stávajících plochách a připouští pouze dílčí opatření směřující ke zlepšování jejich 
vodohospodářských a ochranných funkcí (revitalizace, protipovodňová opatření).  

      Vodní plochy jsou v obci malého rozsahu a často jako součást jiných ploch a bez 
vlastního p.č.  

       ÚP nemění charakter stabilizovaných vodních ploch. Nové vodní plochy nenavrhuje, 
ale připouští je jako součást jiných ploch, a to jak v ZÚ, tak mimo ZÚ. Pro potřeby 
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vodohospodářské je v ÚP dopřesněna plocha R1 (převzata ze ZÚR OK) pro vodní dílo 
Hanušovice. 

 Správcem vodních toků VVT Branná, DVT Stařič a DVT Pekařovský potok, včetně 
drobných přítoků je Povodí Moravy, s.p., a DVT Hučava, Novolosinský potok, Sklená voda 
a Potůčník, včetně přítoků je ve správě Lesů ČR, s.p. 

 
 
Ochranná pásma vodních toků 

Veškeré stavby a činnost z hlediska vodohospodářského podléhají  
vodohospodářskému souhlasu dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů. 

Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné, v souladu se zákonem 
č. 254/2001 Sb., o vodách, § 49 odst. 2, zachovávat  po obou stranách vodních toků  volný 
nezastavěný  manipulační pruh, a to u významných vodních toků nejvýše 8 m a u drobných 
vodních toků do 6 m  od  břehové čáry. Pro ostatní vodní díla a meliorační odpady budou 
respektována ochranná pásma stanovená vodoprávním úřadem dle zákona č. 254/2001 Sb., 
§ 58. Dále je třeba souhlas vodoprávního úřadu (§17 zákona č. 254/2001 Sb.) ke stavbám, 
zařízením nebo činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry, a to ke stavbám a zařízením 
na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích  s takovými 
pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry nebo ke stavbám, 
k těžbě nerostů nebo terénním úpravám v záplavových územích. 
 

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (řádek 45 ÚAP dle přílohy 1 k vyhl. 500/2006 Sb.)  

Správní  území obce Jindřichov se nachází v těchto  chráněných  oblastech přirozené 
akumulace vod:  CHOPAV  Žamberk – Králíky a v CHOPAV  Jeseníky.  

 Součástí řešeného území je území hydrogeologické struktury Ramzovské nasunutí, 
které má nadregionální hydrogeologický význam. Většina rozvojových ploch je umístěna 
mimo tento útvar. Stanovené využití ploch s rozdílným způsobem využití by nemělo vést 
k ohrožení kvality podzemních vod, a to jak ve vyhlášených CHOPAV, tak i v území 
Ramzovského nasunutí. 

 
 
Plochy zemědělské (NZ) 

       Koncepce ÚP nadále zachovává ZPF v jeho prostorovém uspořádání a nenavrhuje 
změny v jeho využití. Zábor ZPF je navržen pouze pro zastavitelné plochy a v rámci 
zpracování návrhu byly jednotlivé požadavky na rozvojové plochy přehodnoceny s cílem 
minimalizovat zábor ZPF. Do plochy ZPF se žádný pozemek nenavrací. V rámci plochy 
zemědělské je hlavním využitím obhospodařování ZPF. Přípustná využití jsou charakteru 
ochrany území (protipovodňová a protierozní), podpory turistiky (turistické trasy, informační 
systémy), technické infrastruktury, zlepšení funkcí krajiny (vodní plochy do 0,2 ha a zeleň) 
a revitalizačních opatření. Ohrazování pozemků pro účely pastvy je možné, avšak jeho 
technické provedení nesmí výrazněji omezit biologickou prostupnost krajiny (např. kompaktní 
stěny apod.), především pro zemní savce (např. ježek), ptáky (např. křepelka, chřástal), 
obojživelníky a plaze. Mimo tato přípustná využití platí obecné využití a omezení plynoucí ze 
zákona o zemědělství (č. 385/2009 Sb.) a zákona o ochraně ZPF (č. 334/1992 Sb.). 

 

Plochy lesní (NL) 

      ÚP nemění strukturní ani funkční využití lesů a zachovává jejich funkce a plošné 
umístění. Pro rozvoj lesních ploch navrhuje plochy K5HA – K7HA a K8PŽ – K10PŽ. Tyto 
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plochy navazují na stabilizované lesní plochy. V souladu s lesním zákonem (č. 289/1995 Sb.) 
nezasahuje ÚP do zlepšení druhového složení lesů ani do prostorového uspořádání lesa, 
čímž umožňuje jeho druhové i prostorové zkvalitňování doporučených v Národním lesnickém 
programu a v dalších koncepcích. Nenavrhují se plochy, které by vedly k fragmentaci lesních 
pozemků. 

 

Plochy smíšené nezastavěného území – přírodního charakteru (NSp) 

      Stabilizované plochy tohoto charakteru ÚP důsledně chrání a využívá jejich hlavních 
funkcí v podobě přírodě blízkých ekosystémů a funkci ochranné (protierozní 
a protipovodňová). Plochy jsou stabilizované převážně na plochách ostatní neplodné půdy 
a přípustné využití je navrženo tak, aby nebyly oslabeny jejich hlavní funkce. Pro další rozvoj 
těchto přírodně – krajinářských ploch se navrhuje jejich rozvoj téměř ve všech řešených k.ú., 
vyjma Habartic u Jindřichova a Sklenné. Plochy K23LA – K33LA, K11NL, K13NL – K16NL, 
K44PE, K45PE, K22PŽ, K37PŽ – K43PŽ, K17PL – K21PL a K34PL – K36PL jsou navrženy 
k ochraně přírodě a krajinářsky cenných ploch buď ve volné krajině, kterou dotvářejí nebo 
v návaznosti na ZÚ, kde přispívají ke zjemnění přechodu mezi zastavěným územím 
a přírodními prvky krajiny.  

      

ÚSES 

 V rámci  ÚP byly jednotlivé prvky ÚSES dovymezeny a dopřesněny, a to na základě 
poskytnutých vstupních dat, leteckých snímků, vlastních terénních průzkumů a rozborů 
a v souladu s doporučenými metodikami (Löw a kol: Rukověť projektanta místního územního 
systému ekologické stability, Maděra, Zímová: Metodické postupy projektování lokálního 
ÚSES, Kosejk a kol.: Realizace skladebných částí územních systémů ekologické stability 
(ÚSES). 

Vstupní data byla převzata ze ZÚR OK a ÚAP, která byla na základě terénních 
průzkumu a nad mapovým podkladem dopřesněna. Administrativně bylo sjednoceno 
názvosloví odpovídající zákonu č. 114/92 Sb. a vyhlášce č. 395/92 Sb., avšak grafické 
a textové označení prvků místního významu zůstalo totožné s poskytnutými daty.  

      V řešeném území je systém téměř funkční a  prostorově dopřesněný. Pokud prochází 
ZÚ tak buď využívá nezastavěných ploch (zahrady, zeleň) nebo je v souladu s metodikami 
přerušen. Plochy funkčních prvků ÚSES – regionální biocentra RBC 476 Šerák – Keprník, 
RBC 478 Jindřichov, regionální biokoridory, RK 834, RK 837, RK 838 byly převzaty 
a zpřesněny dle platných ZÚR OK.  Místní biocentra LBC 222, LBC 230, LBC 231, LBC 232, 
LBC 233, LBC 234, LBC 236, LBC 237, LBC 238, LBC 239, LBC 241, LBC 242, LBC 243, 
LBC 244, LBC 502, LBC 503, LBC 504, LBC 505, LBC 513 a místní biokoridory LBK 163A, 
LBK 163B,  LBK 167, LBK 171, LBK 178, LBK 193, LBK 195, LBK 198, LBK 199, LBK 200, 
LBK 201, LBK 202, LBK 203, LBK 204, LBK 205, LBK 206, LBK 207, LBK 208, LBK 209, 
LBK 210, LBK 259, LBK 280, LBK 395, LBK 396, LBK 397, LBK 398, LBK 399 a LBK 400 
byly převzaty z ÚAP, dopřesněny a v případě prvku LBK 397 byla volena nová trasa. Pro 
plnou funkčnost ÚSES je třeba doplnit nefunkční úsek prvku LBK 396. Pro zlepšování 
funkčnosti, především pro jeho využívání dalšími organismy, je vhodné doplnit nelesní prvky 
o skupinovou až liniovou zeleň, v jejímž složení by měly být i plodonosné druhy stromů a 
keřů. V lesních  prvcích pak nahrazovat současné monokulturní porosty smrku stanovištně 
odpovídajícími druhy dřevin, včetně druhů vtroušených (např. třešeň ptačí). 

Celý ÚSES je v řešeném území plošně a funkčně provázaný a navazuje na sousední 
k.ú. Pro jeho trvalou a plnou funkčnost je nezbytné provádět průběžnou kontrolu jednotlivých 
skladebných prvků a v případě nutnosti provést jejich údržbu. Tu je třeba provádět v období 
nejvhodnějším pro jednotlivé typy těchto prvků a jejich poslání a po dohodě s orgánem 
ochrany přírody. Zaplocování pozemků v prvcích ÚSES je možné jen pro období nezbytně 
nutné (ochrana kultur, pasení, apod.), a to vždy tak, aby jednotlivé typy ochrany umožňovaly 
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průchod druhů, které neohrozí účel oplocení (např. pastvinu neoplocovat až k pevné zemi 
oproti oplocení zabraňujícímu okusu vysázených stromů). Při zapracování regionálních prvků 
ÚSES do ÚP byly respektovány zásady ZÚR OK, tj. minimální šířka biokoridoru 40 m 
a maximální dle individuálních podmínek.  

 

 

Skladebné prvky ÚSES 

    Regionální biocentrum RBC 476 Keprník - Šerák leží v severovýchodním okraji 
řešeného území, kam zasahuje ze sousedního území.  Součástí plochy je stejnojmenná 
NPR. Tato lesní část RBC je převážně se smrkovými porosty a není přímo systémově 
propojena s ostatními prvky v řešeném území. Hranice biocenter byla dopřesněna na 
parcelní hranice. Biocentra byla zpřesněna s maximální odchylkou hranic 100 m, při 
zachování jejich rozloh. 

 Regionální biocentrum RBC 478 Jindřichov  leží ve střední části řešeného území 
východně od soutoku Sklené vody a Branné na svazích těchto údolí. Funkční lesní 
biocentrum zčásti s přírodě blízkými porosty  a lesem zvláštního určení. Cílový stav porostů 
– jedlobučiny  5. vegetačního stupně. Dopřesnění biocentra bylo provedeno na hranice 
nejbližších parcel. 

    Regionální biokoridor RK 834 vstupuje do území od jihu po východních svazích nad 
říčkou Brannou a zakončen v RBC 478. Šířka koridoru je minimálně 40 m a maximálně 69 m,  
je funkční. Trasa koridoru byla upřesněna tak, aby  byla vedena buď po hranici jednotlivých 
parcel a nebo se alespoň spojovaly lomové body vlastnických parcel a jeho vytyčení při 
projektech bylo jednoznačně nezpochybnitelné jak z odborného, tak legislativně právního 
pohledu. Z těchto důvodů je maximální šířka 69 m. Součástí koridoru jsou lesní porosty, 
převážně se smrkem nebo smíšené porosty s bukem, klenem, břízou. Cílový stav porostů – 
bučiny, jedlobučiny, javorové bučiny. 

 Regionální biokoridor RK 837 zasahuje pouze malou částí do jihovýchodního cípu 
řešeného území (východně od Pekařova). Šířka koridoru je minimálně 40 m a maximálně 49 
m , je funkční. Trasa koridoru byla upřesněna tak, aby  byla vedena buď po hranici 
jednotlivých parcel a nebo se alespoň spojovaly lomové body vlastnických parcel a jeho 
vytyčení při projektech bylo jednoznačně nezpochybnitelné. Z těchto důvodů je maximální 
šířka 49 m. Koridor je veden lesními porosty. Cílový stav porostů – dubobučiny, bučiny, 
jedlobučiny a bukosmrčiny. 

Regionální biokoridor RK 838 vede z RBC 478 východním směrem za hranici 
řešeného území. Zčásti je veden údolím Sklené vody.  Šířka koridoru je minimálně 40 m 
a maximálně 65 m, je funkční. Trasa koridoru byla upřesněna tak, aby  byla vedena buď po 
hranici jednotlivých parcel a nebo se alespoň spojovaly lomové body vlastnických parcel. 
Z těchto důvodů je maximální šířka 65 m. Koridor tvoří lesní porosty zčásti v balvanitých až 
suťových polohách a vodní tok. Cílový stav porostů – bučiny, jedlobučiny, bukosmrčiny 
a smrkojedliny. 

 Místní prvky ÚSES (biocentra a biokoridory) navazují na prvky regionální a propojují 
funkčně zbylé území. Zároveň navazují na sousední území. V rámci upřesnění byla 
přeložena trasa LBK 397, která původně končila u ZÚ a dále nepokračovala. Nová trasa 
vede východně od ZÚ přes luční porosty a rozptýlenou krajinnou zeleň. Pro plnou funkčnost 
je nezbytné převést část prvku LBK 396 z ploch orné půdy do ploch travních porostů a osít 
stanovištně vhodnou travní směsí. Přehled všech prvků a jejich základních charakteristik je 
uveden v následující tabulce a znázorněn v grafických přílohách.  
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Přehled prvků územního systému ekologické stability 
V následující tabulce jsou uvedena v jednotlivých sloupcích tato data: 

 
Číslo  - označení prvku v mapové příloze 

Název  - název prvku  

Význam - význam a typ prvku 
                význam:  R - regionální              typ:  C - biocentrum 
           M - místní            K - biokoridor                                      
Typ plochy:  ZPF- zemědělský půdní fond, PUPFL – pozemky pro plnění funkce lesa, VP – 
vodní plochy a toky, K- kombinovaný (smíšený) 
 
Rozloha – rozloha prvku, odečtena z GIS podkladu 
 
Popis - stručný popis prvku 
 
Číslo    Název    Význam   Typ plochy  Rozlo -

ha (v 
ha)   

Popis  

RBC 475 Šerák-
Keprník 

R,C PUPFL 161,02
8 

Převážně smrčiny, pomístně buk, klen. Cílový 
stav bučiny, bukosmrčiny a smrčiny 6. až 7. v. s. 

RBC 478 Jindřichov R,C PUPFL 84,287 Pozměněná vegetace podhorských bučin (smrk, 
klen, buk, jedle – v části obnovné paseky) 

RK 834  R,K PUFL 10,068 Převážně smrčiny s bukem, klenem, břízou.  
RK 837  R,K PUPFL 2,888 Převážně lesní porosty se smrkem, modřínem, 

lípou, klenem. Druhově pozměněné louky. 
RK 838  R,K PUPFL 5,309 Převažují smrčiny nad bučinami, část porostů na 

balvanitých a suťových polohách. 
LBC 222  M,C PUPFL 9,247 Převážně SM porosty, vtroušeně BK 
LBC 230  M,C PUPFL 5,500 Převážně SM porosty, vtroušeně BK, MO 
LBC 231  M,C PUPFL 3,643 Převážně SM porosty, vtroušeně BK,KL,BR,JS,  
LBC 232  M,C PUPFL 3,248 Převážně SM porosty,  vtroušeně BK, MO,  BO 
LBC 233  M,C PUPFL 4,200 Převážně SM porosty,  vtroušeně BK, MO, BR 
LBC 234  M,C PUPFL 4,328 Převážně SM porosty,  vtroušeně  BK, KL, OL 
LBC 236  M,C PUPFL 4,514 Převážně SM porosty,  vtroušeně BK, KL, JS  
LBC 237  M,C PUPFL 3,732 Převážně SM porosty,  vtroušeně BK, MO 
LBC 238  M,C PUPFL 5,283 Převážně SM porosty,  vtroušeně KL, BK, MO 
LBC 239  M,C PUPFL 3,065 Převážně SM porosty, vtroušeně MO, BK 
LBC 241  M,C 90% PUPFL 6,876 Převážně SM porosty vtroušeně, BK, KL, 

břehový porost  a tok Branné 
LBC 242  M,C PUPFL 8,595 Převážně SM porosty, vtroušeně BK, KL 
LBC 243  M,C PUPFL 8,018 Převážně SM porosty, vtroušeně BK, KL 
LBC 244  M,C PUPFL 4,956 Převážně SM porosty, vtroušeně BK, KL 
LBC 502  M,C PUPFL 3,248 Převážně SM porosty, vtroušeně BK, MO 
LBC 503  M,C PUPFL 6,743 Převážně SM porosty, vtroušeně BK, KL, BR 
LBC 504  M,C PUPFL 5,064 Převážně SM porosty, vtroušeně BK, KL, BR 
LBC 505  M,C PUPFL 3,161 Převážně BK porosty, vtroušeně SM, KL, JD, JS 
LBC 513  M,C PUPFL 4,252 Převážně SM porosty, vtroušeně, KL, BR, JS 
LBK 163A  M,K PUPFL / ZPF 2,658 Převážně SM porosty a luční porosty 
LBK 163B  M,K PUPFL 0,376 Smrkové porosty 
LBK 167  M,K PUPFL 0,140 Převážně SM porosty,  vtroušeně BR, BK 
LBK 171  M,K PUPFL 0,446 Převážně SM porosty,  vtroušeně BK, KL 
LBK 178  M,K PUPFL 1,386 Převážně SM porosty, vtroušeně  KL, JS, BK 
LBK 193  M,K PUPFL 2,513 Převážně SM porosty, vtroušeně BK, KL, BR 
LBK 195  M,K PUPFL / ZPF 2,486 Převážně SM porosty, vtroušeně BK, OL, KL 
LBK 198  M,K PUPFL 1,709 Převážně SM porosty, vtroušeně  KL, BK 
LBK 199  M,K PUPFL I ZPF 1,517 Převážně SM porosty, luční porosty 
LBK 200  M,K PUPFL / ZPF 3,094 Převážně SM porosty, luční porosty 
LBK 201  M,K PUPFL / ZPF 2,712 Převážně SM porosty, omezeně luční porosty 
LBK 202  M,K PUPFL / ZPF 1,371 Převážně SM porosty, luční porosty 
LBK 203  M,K PUPFL / ZPF 1,602 Převážně SM porosty, ekotony a luční porosty 
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Číslo    Název    Význam   Typ plochy  Rozlo -
ha (v 
ha)   

Popis  

LBK 204  M,K PUPFL 0,393 Převážně SM porosty, vtroušeně  KL, BR, BK 
LBK 205  M,K PUPFL 3,413 Převážně SM porosty, vtroušeně BK, KL, JS 
LBK 206  M,K PUPFL 3,034 Převážně SM porosty, vtroušeně BK, KL, BR, JS 
LBK 207  M,K PUPFL 1,724 Převážně SM porosty,  vtroušeně BK, KL, BR 
LBK 208  M,K PUPFL 3,599 Převážně SM porosty, vtroušeně BK, BR, OL 
LBK 209  M,K PUPFL 2,167 Převážně SM porosty, vtroušeně BK, KL, JD, JS 
LBK 210  M,K PUPFL 1,346 Převážně SM porosty, vtroušeně BK, KL,  JS 
LBK 259  M,K PUPFL 0,552 Převážně SM porosty, vtroušeně BR, BO, BK 
LBK 280  M,K PUPFL 0,574 Převážně SM porosty, vtroušeně BK, KL 
LBK 395  M,K PUPFL 3,380 Převážně SM porosty, vtroušeně BK, BO, KL 
LBK 396  M,K PUPFL / ZPF 2,646 Převážně SM porosty, luční porost, pole 
LBK 397  M,K PUPFL / ZPF 2,167 Převážně SM porosty, druhově chudší louky 
LBK 398  M,K PUPFL 1,532 Převážně SM porosty, vtroušeně BK, KL BR 
LBK 399  M,K PUPFL / ZPF 0,616 Převážně SM porosty, druhotné louky 
LBK 400  M,K PUPFL 2,180 Převážně SM porosty, vtroušeně BK, KL, BO, JS 

 

Liniové stavby dopravní a technické infrastruktury budou projektovány a umisťovány 
tak, aby neohrozily trvalou funkčnost jednotlivých prvků ÚSES. Především se jedná o volbu 
vhodné trasy. Přednostní využití již stávajících tras technické infrastruktury. Přednostně, 
pokud lze, umisťovat tyto prvky pod zem. Volit období realizace do doby, kdy bude daný 
prvek nejméně ohrožen. Na  plochách ÚSES a v jejich blízkosti je nutné vyloučit činnosti, 
které by mohly vést k trvalému ochuzení druhové bohatosti, ke snížení ekologické stability 
a narušení funkčnosti. Především se jedná o trvalé změny v dochovaných prvcích krajiny 
a způsobu obhospodařování nebo umisťování takových činností, které mohou svým 
dopadem omezit využívání daného prvku – např. hlukem, odpadními látkami apod. Veškeré 
zásahy v prvcích ÚSES musí být podřízeny zájmu o jejich trvalou funkčnost a musí být 
koordinovány. Při výsadbě a obnově prvků ÚSES používat výhradně původní druhy rostlin 
odpovídající stanovištním podmínkám, což je nedílný předpoklad udržení a zlepšování 
funkčnosti těchto prvků.  
 
 Celková rozloha prvků ÚSES na ZPF v obci Jindřichov je 7,07 ha. Plochy jednotlivých 
prvků na ZPF a jejich kultura je uvedena v následující tabulce: 
 
Tab. Přehled rozlohy prvků ÚSES na ZPF s jejich kulturou. 
 
Číslo prvku Rozloha na ZPF (v ha) Kultura 
RK 834 1,05 TTP 
RK 838 0,34 TTP 
LBK 203 0,52 TTP 
LBC 241 0,76 TTP 
LBK 396 0,33 TTP 
LBK 163 0,49 TTP 
LBK 399 0,98 TTP 
LBK 199 0,66 TTP 
LBK 397 1,16 TTP 
LBK 201 0,13 TTP 
LBK 200 0,34 TTP 
LBK 202 0,08 TTP 
LBK 396 0,21 Orná 
LBK 195 0,02 TTP 
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PROSTUPNOST KRAJINY 

Dopravní prostupnost krajiny (včetně nemotorové) je zabezpečena systémem silnic 
a ostatních komunikací včetně jejich doplnění v návaznosti na ZÚ i v rámci zastavitelných 
ploch. Tento systém je doplněn sítí stabilizovaných účelových komunikací. Je také doplněn 
stabilizovanou železniční dopravou. 

ÚP neruší stávající cesty a pěšiny, které lze využívat v souladu s jejich posláním 
a tradicí. Tím umožňuje jejich úpravy, přehodnocování, ale i využití pro rozšíření různých 
netypických nebo atraktivních typů dopravy nebo zážitkové turistiky 

Biologická prostupnost krajiny je v řešeném území velmi dobrá. Pro zvýšení migrace 
v otevřené, zemědělsky využívaných částech, krajiny se v obecné rovině doporučuje 
doplňování rozptýlené krajinné zeleně, a to jak solitérní, tak skupinové a liniové.  Pro udržení 
a zlepšení migrace ve vodním prostředí je nezbytné nevytvářet umělé bariéry v toku 
a umožnit migraci přes stávající překážky v korytě říčky Branné a jejích přítoků. Specifická 
opatření jsou pak nezbytná na toku Račinky, která je součástí stejnojmenné EVL.  

 
 
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ  

ÚP tato opatření nenavrhuje samostatně. Toto opatření plní v různé míře plochy 
jiných funkcí, při jejichž stanovování se přihlíželo k jejich multifunkčnímu poslání. Tuto funkci 
plní především část ploch ÚSES a plochy smíšené nezastavěného území. Tato opatření 
však nemohou být vymáhána prostřednictvím územního plánu. Jedná se především 
o pěstování rozličných typů plodin na sousedních pozemcích, osevní postup včetně směru, 
hloubi a období orby, ponechání mezí mezi jednotlivými pozemky, ponechání části 
rozptýlené zeleně apod. Budování protierozních opatření ÚP připouští na plochách ležících 
mimo ZÚ, ale přímo je neumisťuje ani neurčuje způsoby provedení, čímž ponechává určitou 
volnost pro jiné úpravy v krajině, např. pozemkové úpravy a v rámci nich umístění 
společných zařízení. 
 
 
OCHRANA PŘED POVODNĚMI  

ÚP návrhem koncepce uspořádání území nezvyšuje současné riziko povodňových 
stavů. Přispívá naopak k jeho snížení. V obecné rovině připouští realizaci protipovodňové 
ochrany v nezastavěném území a v souladu s jejich projektem i v ZÚ a zastavitelných 
plochách. 

ÚP respektuje vyhlášené záplavové území a  aktivní zónu na toku Branné, které bylo 
stanoveno  opatřením obecné povahy Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství č.j. KÚOK 49320/2013 ze dne 4.6.2013 . Nově se stanovuje rozsah 
záplavového území významného vodního toku Branná v říčním kilometru 0,000 – 21,669 (dle 
TPE 0,000 – 24,250), včetně vymezení aktivní zóny. Ve stanoveném záplavovém území ÚP 
umisťuje plochy nezbytné pro rozvoj území (TI, TO, DS) a plochy, které pro charakter jejich 
využití nelze umístit mimo rovinatou část nivy (OS – plochy pro tělovýchovu a sport, VX – 
malá vodní elektrárna). V záplavovém území jsou vymezeny plochy změn v krajině (NSp) 
a zastavitelná plocha Z140PŽ (ZP), které svým využitím zvyšují protipovodňový efekt.  

Ostatní plochy jsou umístěny ve stanoveném záplavovém území z následujících 
důvodů: 

Plocha Z104NL (OM) je vymezena jako funkční celek, a proto ji nelze zcela vymezit 
mimo záplavové území. Lze však technicky nebo organizačně řešit ochranu části plochy do 
něj okrajově zasahující a její využití v období zvýšeného povodňového nebezpečí. 

Plocha Z38PL (SV) je situovaná uvnitř ZÚ mezi stabilizované plochy s tím, že 
ochranu části plochy zasahující okrajově do záplavového území lze řešit terénními úpravami.  
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Plocha Z1PŽ (BH) – jedná se o  plochu malé rozlohy navazující na stabilizovanou 
plochu stejného využití a sloužící pouze pro  umístění doplňkových staveb. 

Plocha 117PŽ (VS) – funkčně  rozvíjí stabilizovanou plochu SV, na kterou navazuje a 
 pro charakter jejího využití  ji nelze umístit mimo rovinatou plochu nivy. Lze však řešit 
technická a organizační opatření, včetně možného plánování staveb tak, aby byla plocha 
volná v případě povodňového nebezpečí. 

  Ve všech případech umístění rozvojových ploch z části ve stanoveném záplavovém 
území, resp. aktivní zóně je nezbytné dodržet  podmínky OOP o jejich stanovení a vodní 
zákon. Ve všech plochách lze technicky řešit jejich ochranu před  zvýšenou vodní hladinou 
(zvýšení základové desky, ochranné hráze nebo plochy bez nadzemních staveb apod.). 

ÚP umožňuje realizaci opatření uvedených ve Studii ochrany před povodněmi na 
území Olomouckého kraje (zkapacitnění koryta a stabilizace břehů Novolosinského potoka). 

ÚP umožňuje realizaci opatření, která vzejdou ze Studie proveditelnosti k realizaci 
přírodě blízkých protipovodňových opatření v obci Jindřichov.   

 
 

REKREACE 

Stávající plochy rekreace je možno považovat za stabilizované.  

Rekreační využití je přípustné v plochách RZ, SV a k rekreačnímu využití slouží 
i stabilizované plochy rekreace – zahrádkové osady. Samostatně se plochy rekreace 
vymezují jako plochy rodinné rekreace v šesti k.ú. Důvodem vymezení těchto ploch je 
podpora rekreačního využití území v souladu s požadavky ZÚR OK a zároveň velikost 
jednotlivých možných ploch neumožňuje výstavbu větších rekreačních areálů. Rozmístění 
návrhových ploch RI plně respektuje limity území a nenarušuje výrazněji krajinné ani jiné 
hodnoty území.  Pro podporu diferenciace rekreačních aktivit se nově vymezila plocha 
K12HA. Tato plocha bez trvalých staveb a oplocení je určena pro airsoftové a paintballové 
aktivity a bude nadále zemědělsky využívána. 

 
 

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

      Plochy pro dobývání nerostů se v území nevyskytují. V minulosti zde byla prováděna 
na několika místech těžba nerostů, po níž se zachovaly zbytky v krajině – poddolovaná 
území. Seznam těchto ploch (zdroj. registr ČGS) je uveden v následující tabulce: 
 
Hlavní důlní díla  
 
Název Lokalita  Surovina  Druh díla  Aktualizace  Katastrální 

území 
 Rok 
ukon čení 
provozu  

Štola Nová Branná Měděná 
ruda 

Štola 2001 Nové 
Losiny 

Do 19. 
století 
včetně 

Jáma 
2  

Kutiště Měděná 
ruda 

Šachta 2001 Nové 
Losiny 

Do 19. 
století 
včetně 

Jáma 
1 

Kutiště Měděná 
ruda 

Šachta 2001 Nové 
Losiny 

Neznámé 
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Poddolovaná území bod 
 
Název Surovina   Rok po řízení 

záznamu 
 Stáří  

Nové Losiny-Františkov 
1 

Měděná ruda ojedinělá 1988 Do 19. století 

 
 
Poddolovaná území plocha 
 
Název Surovina   Rok po řízení 

záznamu 
 Stáří  

Nové Losiny Františkov 
2 

Měděná ruda Ojedinělá 1988 Do 19. století 

Habartice u Jindřichova Železné rudy - 
grafit 

Ojedinělá 1988 Do 19. století 

Pleče Železné rudy - 
grafit 

ojedinělá 1988 Do 19. století 

 
 Na území obce se v k.ú. Habartice vyskytuje evidované ložisko  stavebního kamene 
(D 5278000 – Habartice) a dva prognózní zdroje vápenců (Q 5051600 Branná a Q 9079000 
Habartice – Pleče). 
 
     ÚP přehodnotil možnost návrhu ploch pro těžbu nerostů a hornin a na základě 
terénního průzkumu, odborných konzultací a dostupných odborných podkladů nenavrhuje 
žádné plochy pro možnost těžby nerostů a hornin. Zároveň nebyl vznesen požadavek ze 
strany pořizovatele, obce ani potencionálních investorů takovou plochu vyhledat a navrhnout. 
  
      
 
CIVILNÍ OCHRANA A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ, OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU 

Současný systém civilní ochrany obyvatelstva je stabilizován. V souladu s koncepcí 
ÚP budou řešeny požadavky ochrany dle § 20 vyhlášky č. 380/2000 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva v těch bodech, které danému území přísluší dle 
havarijního plánu a krizového plánu Olomouckého kraje. 

 
 Na části území obce (k.ú. Peka řov) se vyskytuje zájmové území elektronického 
komunika čního za řízení Ministerstva obrany.  V zájmovém území (dle ustanovení § 175 
odst. 1 SZ) lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na 
základě závazného stanoviska ČR – Ministerstva obrany, VUSS Brno. 
 
 
 
ad I.1.f) 
 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
 

Pro využití jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou 
stanoveny v souladu s metodikou MINIS Olomouckého kraje (aktuální verze) se stanovuje 
s ohledem na současný charakter jejich užívání a s ohledem na optimální rozvoj  
urbanistické kompozice hlavní (převažující) využití, přípustné využití, nepřípustné využití, 
podmíněně přípustné využití a podmínky prostorového uspořádání. Pro hlavní (převažující) 
a přípustné využití se nestanovují obecně žádné podmínky. Využití neuvedené jako hlavní, 
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přípustné či podmíněně přípustné je obecně považováno za nepřípustné (tzv. pozitivní 
vymezení). V  ÚP stanovené podmínky využití jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem 
využití upřesňují a doplňují podmínky obsažené v příslušných ustanoveních vyhlášek 
o obecných požadavcích na využívání území a o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, obě v platném znění. V plochách NZ, NL, NSp se připouští i umístění vodních 
ploch.  

Jednotlivým typům ploch odpovídá i nastavení podmínek prostorového uspořádání. 
Intenzita využití stavebních pozemků se stanovuje jak pro celou vymezenou plochu (ať 
stabilizovanou či plochu změny – zastavitelnou plochu či plochu přestavby a plochu územní 
rezervy), tak pro jakýkoliv z ní v budoucnu oddělený stavební pozemek, aby byla zachována 
hustota zástavby, a tím i stanovená urbanistická kompozice obce. Toto se netýká ploch 
změn v krajině, které jsou nezastavitelné. Výšková regulace zástavby určuje výšku 
nejvyššího bodu stavby nad nejnižším stavbou dotčeným bodem neupraveného (rostlého) 
terénu, aby byla zachována silueta zástavby dle stanovené prostorové kompozice.  

Doplňující podmínky pro využití vybraných ploch s rozdílným způsobem využití jsou 
stanoveny pro jednotlivé plochy či skupiny ploch tak, aby byly vytvořeny co nejlepší územní 
předpoklady pro rozvoj obce, případně na základě požadavků uplatněných ve stanoviscích 
dotčených orgánů. V plochách s funkčním využitím pro bydlení a jiných, pokud v nich mohou 
teoreticky vznikat chráněné prostory, ležící v hlukem zasaženém území, se proto vylučuje 
umístění staveb pro bydlení a ostatních staveb obnášejících chráněné prostory, pokud 
nebude prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem 
v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Hygienické limity hluku pro chráněný 
venkovní prostor a chráněný vnitřní i venkovní prostor staveb upravuje § 11 Nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v souladu s § 30 
zákona č. 258/2000 Sb. V plochách změn zasahujících do vzdálenosti 50 m od okraje lesa 
se obecně umožňuje umisťování staveb již v poloviční vzdálenosti. 

Povinnost respektování požadavků obecně platných právních předpisů v navazujících 
řízeních, ve kterých bude rozhodováno o využití ploch v území obce, není stanovením těchto 
podmínek dotčena. Je pouze zpřesněna v míře dohodnutých k Zadání ÚP uplatněných 
stanovisek dotčených orgánů.  

Stanovení základních podmínek ochrany krajinného rázu je řešeno obecně pro celé 
území obce pro zachování současného charakteru a struktury krajiny – podrobněji viz část 
ad I.1.e) této kapitoly. Pro část území ležící v CHKO jsou relevantní podmínky ochrany 
krajinného rázu převzaty ze schváleného Plánu péče CHKO Jeseníky, resp. stanoviska DO, 
tj. Správy CHKO Jeseníky. 
 
 
ad I.1.g,h) 

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

  
V návaznosti na ZÚR OK vymezuje ÚP plochy pro přeložku silnice II/369 jako plochy 

pro veřejně prospěšnou stavbu. V souladu s požadavkem obce se jako plocha pro veřejně 
prospěšnou stavbu vymezuje i plocha pro ostatní komunikaci. 

V  ÚP nejsou další VPS, VPO, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu a plochy pro asanaci vymezeny, protože se nepředpokládá potřeba uplatnění 
vyvlastnění či předkupního práva pro realizaci jiných záměrů ve veřejném zájmu. 
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ad I.1.i) 

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

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

 

 

II.1.k) Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území 
a vyhodnocení pot řeby vymezení zastavitelných ploch 

 

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  
 

Využívání ZÚ je ve shodě s požadavky ÚP o respektování a základních hodnot 
venkovského prostředí. 

S ohledem na dlouhodobou orientaci má využití a ochrana civilizačních a kulturních 
hodnot území vedle využití a ochrany přírodních hodnot mimořádný význam.  

Základem ochrany civilizačních a kulturních hodnot je urbanistická koncepce území, 
vycházející z jeho historické struktury. 

Řešení obsažené v platné ÚPD je v souladu s kulturně historickou hodnotou 
příslušných ZÚ. Části těchto ZÚ s historicky dochovanou urbanistickou strukturou byly 
zařazeny mezi stabilizované bez dalšího územního rozvoje. 

Obec leží v kulturní krajinné oblasti Hanušovická vrchovina, kde platná ÚPD již před 
vydáním ZÚR OK respektuje prostorové uspořádání krajiny a sídel. Nově je tato podmínka 
dána v bodě 78.2. vydaných ZÚR OK. 

Vydané ZÚR OK, včetně jejich aktualizace zařazují území obce do tří krajinných 
celků, pro něž se stanovuje rozvoj  jejich rozhodujících atributů.  

Stávající urbanistická koncepce zachovává původní charakter obce diferencovaně 
v jednotlivých ZÚ, jako jednu z významných kulturních hodnot. Charakteristika jednotlivých 
ZÚ je rozdílná, především v závislosti na geomorfologických podmínkách. Obecně však 
v území převažuje typ horské lánové obce. Pomyslné středy těchto obcí se vytvářely 
postupně a ne vždy jsou u sakrální stavby. Typické pro téměř všechna ZÚ, vyjma zástavby 
v údolí  toku Branné, je rozvolněnost zástavby s dostatkem zelených ploch a vzrostlou 
zelení, ležící mimo hlavní dopravní tahy. Tato ZÚ tak působí klidným otevřeným a vzdušným 
dojmem. ZÚ v údolí Branné je naopak kompaktně uzavřené  podél komunikace, toku 
a železnice s minimem zeleně, která jej obklopuje na svazích vně ZÚ. Tato část působí 
uzavřeně, zhutněle a rozporuplně, a to i ve spojitosti s typem příměstské až městské 
zástavby.   

Civilizační a kulturní hodnoty, jež se v ZÚ  vyskytují především v podobě půdorysu 
jednotlivých sídel, typu staveb a jejich provázaností s volnou krajinou,  jsou v dosud platném 
ÚP respektovány. 

Z hlediska krajinného rázu patří obec do krajinných celků D – Šumperské údolí 
(Pekařov a okolí), E – Hanušovické údolí (jihozápadní část území) a M – Skupina 
jesenického masivu (severovýchodní část území). Z hlediska krajinného rázu a existujících 
limitů v území je výstavba uvnitř ZÚ omezena. Především se jedná o  existenci významných 
ploch zeleně oddělující jednotlivé stavby a dotvářející tak krajinný ráz podhorské až horské 
krajiny a stanovených záplavových pásem znemožňujících výstavbu v údolí toku Branné. 
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Dosud platná ÚPD vyčerpala možnost umisťování nových staveb do ZÚ, a to jak 
z důvodů existujících hodnot a limitů, tak i z důvodu nepřístupnosti  volných zelených ploch 
v ZÚ. Vymezené ZÚ dosud působí vzdušným a zklidňujícím dojmem, nenarušeným 
kompaktností zástavby sídel. Svojí rozvolněností umožňuje migrační prostupnost celým 
územím, včetně zastavěných částí. V něm je migrace umožněna dík existujícím volným 
plochám bez bariér bránících prostupnosti územím. Tyto plochy slouží i obyvatelům pro 
snadný pohyb ze zastavěných míst do volného prostoru . 

Pro uchování kulturních hodnot spočívajících v urbanistickém uspořádání 
a charakteru sídel, odrážející spjatost a provázanost s okolní krajinou je nevhodné umisťovat 
novou výstavbu do ZÚ, a tím ji neúměrně zahušťovat. Zároveň tak vytvářet ucelenou 
urbanistickou hradbu bránící migraci a zvykovému pohybu místních osob. V neposlední řadě 
se zahuštěním zástavby vzrůstá riziko  snížení zastoupení zelených ploch a vzrostlé 
krajinotvorné zeleně, a tím i celkovému snížení příjemného vjemu sídel. 

Z urbanistického hlediska by nárůstem počtu domů v ZÚ ztratila obec  a její jednotlivá 
ZÚ ráz podhorských až horských vsí, převážně lánového typu a spíše by se přiblížila svojí 
hustotou zástavby typu lánových vsí Hané nebo  Podkrkonoší. 

Pro zachování charakteru obce a umožnění jejího dalšího rozvoje je tak nezbytné 
nabídnout nové rozvojové plochy v návaznosti na ZÚ, a to jak v rozdílné velikosti, tak 
různých místech obce. 

 V dosud platné ÚPD obce jsou vymezeny zastavitelné plochy především pro 
individuální bydlení a rekreaci, občanské vybavení včetně tělovýchovy a sportu a výrobu 
a skladování. Na základě požadavku na přijetí nového ÚP bylo provedeno vyhodnocení 
využitelnosti těchto ploch. Dle tohoto vyhodnocení a následně provedených analýz 
demografického vývoje  a geografických souvislostí byly navrženy nové rozvojové plochy 
s cílem optimálního využití ZÚ, zkvalitnění životního prostředí a minimalizace dopadů 
(záborů) na okolní krajinné prostředí ZÚ částí obce. 
 
Plochy individuálního bydlení a rekreace 
 

Lokality v dosud 
platné ÚPD 

Míra naplnění  Způsob zapracování do ÚP 

bS1 0 Z89SK 
bS2 0 Z90SK 
bS3 0 Z91Sk, Z92SK, 
bS4 0 Z93SK 
bPE13 0 Z80PE 
bPE11/3 0 Zmenšeno do Z83PE 
bPE1 0 Z85PE 
bPE2 0 Z86PE 
bPE3 0 Z94PE 
bPE4/2 0 Z96PE 
bNL4/3 0 Část do Z103NL 
bNL3 0 Z4NL 
bNL2/3 0 Z5NL 
bJV2/2 50 % Z35PL 
bNL1 100 % 0 
bJV1/4 0 Z37PL 
bPl4/33 0 Vypuštěna 
bPl5 100 % 0 
bPl1 100 % 0 
bPL8 0 Z65PL 
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bPl17/2 0 Z64PL 
bPl16/2 0 Z63PL 
bH5 0 Z52HA 
bH4 0 Z53HA 
bH3 0 Z54HA 
bH2 0 Součást plochy Z56HA 
bH1 0 Z57HA 
bH6 0 Z60HA 
bPE5 0 Z96PE 
bPE6 0 Z97PE 
bPE7 0 Z98PE 
bPE8 0 Z99PE 
bPE9 0 Z100PE 
bPE10 0 Z101PE 
bPZ1 0 Z69PŽ 
bPZ2 0 Zmenšena do Z70PŽ 
bPZ5 100 % 0 
bPZ6 0 Zvětšena do Z75PŽ 
bPZ7 100 % 0 
bPZ8 0 Z76PŽ 
bPZ9 0 Zrušena 
bPZ10 0 Zrušena 
bPZ11 0 Z78PŽ 
bPZ12 0 Z79PŽ 
bNL5 0 Zvětšena do Z7NL 
bNL6 0 Z8NL 
bNL7/3 50 % Zbytek Z9NL 
bNL31/2 0 Z12NL 
bNL9 0 Zmenšena do Z15NL 
bNL11 0 Z16NL 
bNL10 100 % 0 
bNL13 100 % 0 
bNL14 0 Z18NL 
bNL15 100 % 0 
bNL17/6 60 % Zbytek Z20NL a Z21NL 
bNL30 0 Z22NL 
bNL19/2 100 % 0 
bNL20 0 Z23NL 
bNL22/2 0 Zrušena 
bNL21 0 Zrušena 
bNL23 0 Z26NL 
bNL24 0 Z28NL 
bNL26 0 Součást Z31NL  
bNL27 0 Součást Z31NL 
bNL29 0 Z34NL 
bL11 100 % 0 
bL12 100 % 0 
bL9 0 Vypuštěna 
bL8 0 Z49LA 
bL7 0 Rozdělena na Z47LA a Z48LA 
bL6 0 Z45LA 
bL5 0 Z46LA 
bL4 0 Z44LA 
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bL3 0 Z43LA 
bL2 0 Zvětšeno do Z42LA 
 
 

Ze všech zastavitelných ploch (75) pro individuální bydlení a rekreaci, vymezených 
dosud platnou ÚPD, zbývá  k využití 45 ploch v původní rozloze, pět ploch je zmenšeno, 
zbylé plochy jsou zvětšeny a staly se součástí jiných ploch, plošně doplněny do nového ÚP 
(viz tab. výše). Celková plocha pro využití bydlení (SV) je na území obce 7,875 ha, což při 
průměrné velikosti plochy 1 500 m2 pro 1 RD (včetně komunikací a veřejných prostranství) 
teoreticky umožňuje výstavbu cca 53 RD. Tento počet se zdá na první pohled nadsazený, 
avšak při bližším vyhodnocení demografického vývoje (nutnost zastavení poklesu obyvatel), 
geografické polohy sídla (ve specifické oblasti SOB3, v dosahu větších měst s průmyslem 
a službami a v atraktivním přírodním prostředí) a požadavků na ochranu přírody a ochranu 
krajinného rázu, se může blížit realitě – návrhový horizont ÚP 2027. 
 
 
Plochy občanského vybavení 

 Zastavitelné plochy pro občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury 
i charakteru komerčního, včetně ploch tělovýchovy a sportu, vymezené dosud platnou ÚPD 
obce, jsou v  ÚP přehodnoceny a z části redukovány. 

 Na základě demografické analýzy a geografické polohy lze konstatovat, že obec má 
odpovídající návrh veřejné infrastruktury, kterou je třeba v rámci vymezených ploch 
především doplňovat a zkvalitňovat. 
 
Lokality v dosud platné ÚPD Míra naplnění  Způsob zapracování do ÚP 

oPZ1 0 Z106PŽ 
rJ2 0 Z108PŽ 
rJ3 100 % 0 
sF1 100 % 0 
Z1-1 100 % 0 
oF1 0 Vypuštěna 
 

 Plochy sjezdových tratí v dosud platné ÚPD, sNL1, sNL2 a sPZ1 byly v Návrhu 
nového ÚP vypuštěny. 

 

 

Plochy pro výrobu 

 Zastavitelné plochy výroby a skladování, vymezené platnou ÚPD obce, jsou 
přehodnoceny. 
 
Lokalita v dosud 
platné ÚPD 

Míra naplnění  Způsob zapracování do ÚP 

vtP1 0 Změna funkce a převod do Z129PL 
 
      Pro plochy výroby a skladováni se nově vymezují plochy Z111NL, Z112PE, pro plochy 
smíšené výrobní Z115NL, Z141PL, Z117PŽ a dále pro plochy přestavby P2PŽ a P3PŽ. 
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Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 

 Návrhový horizont ÚP pro stanovení kapacit ploch – rok 2027. V následujících 15 
letech se tedy očekávají: 
 

- požadavky vyplývající z demografického vývoje    20 b.j. 
- požadavky vyplývající z nechtěného soužití       8 b.j. 
- požadavky vyplývající z polohy obce   
- (v rozvojové ose nadmístního významu)     12 b.j. 
- požadavky vyplývající z kvality ŽP a přírodních hodnot území města 12 b.j. 

Celkem         52 b.j. 
Odhad potřeb ploch pro bydlení je podložen dílčími odbornými analýzami, 

předpokladem velikosti cenzovní domácnosti v uvažovaném období 2,5 a předpokladem 
mírně podprůměrné rozvodovosti se zájmem o setrvání v místě a zlepšením sociálních 
podmínek vedoucích k mírnému zvýšení porodnosti. 
 

Závěr: 
 Pro obec je vypo čtena očekávaná celková pot řeba 78 000  m 2 zastavitelných 
ploch pro bydlení v  rodinných domech . 

Celková rozloha zastavitelných ploch bydlení v rodi nných domech – 
venkovských, vymezených v ÚP činí cca 78 750 m 2, což pokrývá 102 % vypo čtené 
pot řeby. S ohledem na stanovenou míru využití (zastav ění) ploch pro bydlení (SV – 40 
%) je očekáván celkový, ÚP p ředpokládaný maximální zábor ZPF nižší – pouze 31 70 0 
m2. 

Celkový rozsah zastavitelných ploch všech zp ůsobů využití (v četně technické 
infrastruktury, ploch vodohospodá řských, zelen ě atd.) je 17,25 ha. Tyto zastavitelné 
plochy činí cca 0,34 % z celkové rozlohy území obce. 
 
  

 

II.1.l) Rozhodnutí o námitkách uplatn ěných k návrhu územního 
plánu a jejich od ůvodn ění 

 

Námitky proti návrhu územního plánu dle § 52 odst.2) stavebního zákona vlastníci 
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor ani zástupce veřejnosti 
nepodal. 

 

II.1.m) Vyhodnocení p řipomínek uplatn ěných k návrhu 
územního plánu 

 

Připomínky k návrhu územního plánu dle § 52 odst.3) stavebního zákona v zákonné 
době nebyly podány. 
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Seznam zkratek a symbol ů 
 
 

BPEJ   bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ČD   České dráhy 
ČEZ, a.s.          České energetické závody, a.s. 
ČOV   čistírna odpadních vod 
ČSÚ   Český statistický úřad 
ČR   Česká republika 
ČSN                 česká státní norma 
DN   diametr nominál 
DO   dotčené orgány 
DP   dobývací prostor 
EIA   posuzování vlivů na životní prostředí 
el.   elektrický 
EO   ekvivalent obyvatel 
EU   Evropská unie 
EVL   evropsky významná lokalita 
GIS   geografický informační systém 
ha   hektar 
CHKO   chráněná krajinná oblast 
CHLÚ   chráněné ložiskové území 
CHOPAV  chráněná oblast přirozené akumulace vod 
CHSK   chemická spotřeba kyslíku 
KES   koeficient ekologické stability  
KKO   kulturní krajinná oblast 
KN   katastr nemovitostí    
k.ú.   katastrální území 
kV   kilovolt 
kVA   kilovoltampér 
kW   kilowatt 
LAPV   lokalita vhodná pro akumulaci povrchových vod 
LBC   lokální biocentrum 
LBK   lokální biokoridor 
MINIS   minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS 
mm   milimetr 
MO   ministerstvo obrany 
MVE   malá vodní elektrárna 
MZCHÚ  maloplošná zvláště chráněná území 
MŽP   ministerstvo životního prostředí   
Natura 2000  soustava chráněných území evropského významu 
NN   nízké napětí 
NPR   národní přírodní rezervace 
OP   ochranné pásmo 
ORP   obec s rozšířenou působností 
OÚ   obecní úřad 
p.č.   parcelní číslo 
PHM   pohonné hmoty 
PO   ptačí oblast 
P + R   Průzkumy a rozbory 
PR   přírodní rezervace 
PRVK Ok  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje 
PUPFL  pozemky určené k plnění funkce lesa 
PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky 
PVC   polyvinylchlorid 
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RBC   regionální biocentrum 
RD   rodinný dům 
RK   regionální koridor 
rr  radioreléová trasa 
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 
Sb.   sbírka 
SLDB   sčítání lidu, domů a bytů 
SOB3   Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník 
SO ORP  správní obvod obce s rozšířenou působností 
STL   středotlaký 
SWOT posouzení podnikatelských projektů na základě identifikace silných i 

slabých stránek a příležitostí i očekávaných ohrožení 
SZ   stavební zákon 
ŠN   štěrbinová nádrž 
TR   transformovna 110/35 kV 
TS   elektrická stanice pro transformaci VN/NN 
TTP   trvalý travní porost 
TV   televizní 
ÚAP  Územně analytické podklady pro území správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Šumperk 2012 
ÚP   územní plán 
ÚPD   územně plánovací dokumentace 
ÚSES   územní systém ekologické stability 
ÚSKP   ústřední seznam kulturních památek 
VDJ   vodojem 
VN   vysoké napětí 
VPO   veřejně prospěšná opatření 
VPS   veřejně prospěšné stavby 
VUSS   Vojenská ubytovací a stavební správa 
VVN   velmi vysoké napětí 
VTL   vysokotlaký 
WMS   serverový produkt určený pro zpracování GIS dat 
ZPF   zemědělský půdní fond 
ZÚ   zastavěné území 
ZÚR OK  Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
ŽP   životní prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


