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A. vyhodnocení koordinace vyuţívání území z hlediska
širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
A1. ŠIRŠÍ VZTAHY
A1.1. Situování řešeného území
Správní území města Hanušovice se nachází v severozápadní části okresu Šumperk
v podhůří Jeseníků; patří do horské skupiny Králického Sněţníku a horské skupiny
Hrubého Jeseníku. Město s rozšířenou působností Šumperk je od Hanušovic vzdáleno 16
km. Město Hanušovice je podhorské městečko, leţící na horním toku řeky Moravy v členité
krajině pod horskou skupinou Králického Sněţníku.
Správně pod Hanušovice spadají dále sídla Vysoké Ţibřidovice, Hynčice nad Moravou,
Potůčník a Ţleb. Společnou hranici má řešené území s následujícími obcemi.: Malá Morava
(k.ú Slené u Malé Moravy, Vysoká u Malé Moravy, Vojtíškov, Vlaské, Křivá voda),
Bohdíkov (k.ú. Raškov Ves, Raškov dvůr), Kopřivná, Velké Losiny (k.ú. Prameny u Ţárové,
Ţárová), Jindřichov (k.ú. Pusté Ţibřidovice, Pleče, Habartice u Jindřichova), Staré Město
(k.ú. Chrastice)
Řešené území se nachází na ploše 3681,8 ha. Z toho lesy se rozkládají na 1565 ha.
Území má charakter pahorkatiny, je charakterizováno členitým reliéfem se svahy a údolími.
Nadmořská výška města činí 400 m.n.m. Výškové rozdíly v řešeném území se pohybují od
400 m.n.m. do 850 m.n.m. Krajina má poměrně vysokou estetickou úroveň a je kvalitní z
hlediska ekologické stability.
Území je součástí Ramzovského nasunutí, oblasti významné hydrogeologické struktury.
Severní část území leţí v CHOPAV Ţamberk - Králíky (chráněné oblasti přirozené
akumulace vod).
Na východě do části řešeného území zasahuje OP II. stupně přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Velké Losiny.

A1.2. Vymezení řešeného území podle katastrálních území obce
Správní území města Hanušovice se skládá ze 5 katastrálních území: k.ú. Hanušovice, k.ú.
Vysoké Ţibřidovice, k.ú. Hynčice nad Moravou, k.ú. Potůčník, k.ú. Ţleb. V jednotlivých k.ú
leţí příslušná sídla.

A1.3. Dopravní návaznosti.
Silniční síť
Hanušovice leţí na silnicích II. třídy:
-

II/446 Olomouc – Hanušovice - Staré Město - st. hranice Polsko

-

II/369 Zábřeh na Moravě – Hanušovice – Dolní Lipová.

-

v západní části území na silnici II/446 navazuje silnice II/312 Brandýs nad Orlicí –
Králíky - Hanušovice.

Ţelezniční doprava
Územím prochází ţeleznice:
Celostátní dráhy:
-

č. 292 Sumperk – Jeseník

-

č. 025 Hanušovice - Lichkov
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Regionální dráha:
-

č. 294 Hanušovice – Staré město pod Sněţníkem

Na úseku trati Bludov-Hanušovice-Jeseník a trať Hanušovice-Lichkov je zpracovaná
technicko ekonomická studie zkapacitnění tratí a jejich elektrizace.

A2. Soulad s PÚR a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem
A2.1. - PÚR
Územní plán města Hanušovice respektuje poţadavky vyplývající z dokumentu PÚR;
respektuje zařazení území do specifické oblasti SOB 4 jako území charakteristické
významnými přírodními hodnotami, ale se slabým sociálním a ekonomickým rozvojem.
Územní plán podporuje rozvoj obytných, rekreačních ploch. Umoţňuje rozvoj
podnikatelských aktivit. Současně respektuje krajinné hodnoty.
Specifická oblast je charakterizovaná:
 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 nefungují. 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 využitelný rozvoj
území.
 PÚR stanoví v SOB 4 následující kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách
v území: vytvářet předpoklady pro dosažení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje
území v koordinaci s ochranou přírody a krajiny, vytvářet podmínky pro zlepšení a
stabilizaci životní úrovně obyvatel, zlepšit atraktivitu území pro investory, vytvářet
podmínky pro vyšší využití rekreačního potenciálu oblasti, zejména pro pobytovou a
dlouhodobou rekreaci a lázeňství, vytvářet podmínky pro ekonomický rozvoj zejména
v oblasti ekologického zemědělství a zpracování dřeva, zlepšit dopravní dostupnost
území, vytvářet podmínky pro zajištění jak zájmů ochrany přírody, tak zájmů
ekonomických a sociálních.

A2.2. - ÚP VÚC
Z nadřazené územně plánovací dokumentace se řešená oblast nachází na území, pro
které byl zpracován územní plán VÚC Jeseníky (dále ÚP VÚC Jeseníky), schválený
usnesením vlády ČR č. 613 ze dne 2. 11. 1994, jehoţ závazná část byla vyhlášena
nařízením vlády ČR č. 233/1994 Sb. a 1. změna ÚP VÚC Jeseníky, která byla schválena
usnesením vlády ČR č. 1042 ze dne 30. 10. 2002 a která byla vyhlášena sdělením
Ministerstva pro místní rozvoj č. 490/2002.
Z nadřazené ÚPD jsou respektovány:
-

existence soustavy NATURA 2000

-

navrhovaná ZCHÚ přírody

-

navrhovaný přírodní park Jeřáb a Rychlebské hory

-

výhledová vodní nádrţ Hanušovice,

-

Hanušovice - ochranné hráze (jsou již realizovány)
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plochy vymezené pro regionální a nadregionální systém ekologické stability (na
základě poţadavu OŢPZ a domluvy OŢPZ OK a OSR, odd. ÚP a SŘ OK, jsou nadreg. A
reg. ÚSES zapracovány dle řešení konceptu ZÚR OK)
-

loţiska NS , CHLÚ a prognózních zdrojů

-

ochranná pásma vodních zdrojů

- ochranné pásmo OP II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Velké
Losiny.
- výhledové řešení komunikace Hanušovice - Králíky II/312 s odbočením do Starého
Města II/446 - pak pouze v souvislosti s vodní nádrţí Hanušovice
- výhledové řešení jednokolejné ţeleznice Hanušovice – Králíky pak pouze
v souvislosti s vodní nádrţí Hanušovice
-

komunikace II/369 Hanušovice - Jindřichov

- řešení inţenýrských sítí včetně VN 110 KV a rozvodny (je již realizováno), VTL
plynovodu (je již realizováno), návrhu vodojemu a výhledu (územní rezervy)
vodovodního řadu skupinového vodovodu Pomoraví
-

začlenění území do CHOPAV Ţamberk – Králíky

Budou respektovány další programy zpracované krajem:
-

PRÚOK-Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

-

Program rozvoje vodovodů a kanalizací.

Olomoucký kraj má v současné době zpracován koncept Zásad územního rozvoje OK.
ZOK schválilo pokyny pro zpracování ZÚR. Řešení ÚP města Hanušovice není v rozporu
se schválenými Pokyny. Protoţe ale řešení ZÚR neobsahuje veškeré záměry, které jsou
v ÚP VÚC, bude nezbytné při aktualizaci ÚP města Hanušovice prověřit soulad se ZÚR a
ÚP Hanušovic případně upravit.

B. údaje o splnění zadání pro zpracování návrhu

-

ad A) Poţadavky vyplývající pro řešené území z územního plánu VÚC a
z programu rozvoje okresu a obce
Splněno
B) Poţadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
Splněno
C) Poţadavky na rozvoj území obce
Splněno
D) Poţadavky na plošné a prostorové uspořádání území, urbanistickou
koncepci a koncepci uspořádání krajiny
Splněno
E) Poţadavky na řešení veřejné infrastruktury
Splněno s tím, ţe:
samostatně nejsou navrhovány chodníky, jsou součástí veřejných prostranství
na základě prověření potřeby nejsou navrhovány nové sportovní plochy
návrhy VN 110 kV včetně rozvodny jsou zapracovány jiţ jako stav (jsou realizovány)
návrh VTL plynovodu je zapracován jako stav (je realizován)
F) Poţadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Splněno s tím, ţe:
jako protierozní opatření bude fungovat systém ÚSES, konkrétně biokoridory a
interakční prvky. Poţadavek na způsob obhospodařování je zapracován
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-

je zapracován návrh přírodního parku Staroměstsko a Jeřáb
území s archeologickými lokalitami není samostatně vymezeno, je zapracován
poţadavek na opatření v případě archeologických nálezů
G) Poţadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a
asanace
Splněno s tím, ţe níţe uvedené VPS z ÚP VÚC nejsou jiţ vzhledem k tomu,
ţe jsou realizovány, zapracovány v grafické části VPS
H1 – ochranné hráze
E3 – venkovní vedení VN 110 KV Šumperk-Hanušovice
E4 – venkovní vedení VN 110 KV Hanušovice-Branná
E20 – návrh VTL plynovodu
H) Další poţadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například
poţadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti
státu, ochrany loţisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany
před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy
Splněno s tím, ţe
- stavby vyšší neţ 30 m nad stávajícím terénem a stavby vyzařující elektromagnetickou
energii nejsou navrhovány
- do záplavového pásma je podmínečně navrhována 1 lokalita, po vymezení aktivních
zón a stanovisku vodohoprávního úřadu bude rozhodnuto o případných podmínkách
zástavby na této ploše
I) Poţadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
Splněno s tím, ţe:
- samostatně nejsou vymezovány pěší komunikace, tyto jsou chápány jako součást
veřejných prostranství
J) Poţadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem
na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo
rozvojové ose
Splněno
K) Poţadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloţeno
prověření změn jejich vyuţití územní studií
Splněno
L) Poţadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro
rozhodování o změnách jejich vyuţití stanoveny regulačním plánem
Bez poţadavků
M) Poţadavky na vyhodnocování vlivů územního plánu na udrţitelný rozvoj
území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil
poţadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na ţivotní prostředí
nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí
oblast
Bez poţadavků
N) Případný poţadavek na zpracování konceptu včetně poţadavků na
zpracování variant
Varianty nebyly zpracovávány, řešení konceptu nebylo poţadováno.
O) Poţadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na
uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a
problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Splněno, návrh územního plánu je zpracován v souladu s platným stavebním
zákonem č.183/2006 a vyhláškou č.501/2006.
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C. komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané
varianty včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto
řešení zejména ve vztahu k rozboru udrţitelného rozvoje území
C1. Význam a funkce sídla
Město Hanušovice bylo do začátku 90 let minulého století poměrně významným
průmyslovým městem v této oblasti jesenického regionu s bohatou nabídkou pracovních
míst a s poměrně intenzivní bytovou výstavbou. Počátkem 90. let došlo k poklesu výroby,
nicméně i dnes se zde nacházejí středně velké závody nabízející pracovní příleţitosti jako
ZKL Hanušovice s 300 zaměstnanci, pivovar Holba se 120 zaměstnanci nebo firma
SLEZAN Frýdek Místek, bývalý NOBLESLEN navazující na tradici zpracování lněné příze,
se 180 zaměstnanci.
Významný potenciál území představují rozsáhlé lesy. Hanušovická lesní a.s. , která
hospodaří v těchto lesích, zaměstnává 80 zaměstnanců.
V zemědělské výrobě byly neefektivní rostlinné výroby nahrazeny extenzivní
výrobou hovězího masa a produkcí skotu. V chovu hospodářských zvířat je preferován
pastevní odchov. Charakter rostlinné výroby je zcela zaměřen na produkci objemových
krmiv a zabezpečení krmivové základny. Rozvojový potenciál v zemědělství můţe
představovat pěstování ekologických plodin.
Hanušovice budou plnit funkci města nabízející nové moţnosti pro bydlení, kvalitní
občanskou vybavenost a pracovní příleţitosti pro okolní sídla a částečně i pro širší okolí.
Okolní sídla Vysoké Ţibřidovice, Hynčice na Moravě, Potůčník i Ţleb pak budou plnit funkci
obytně rekreační; sídla budou spádovat za vybaveností do Hanušovic.
Kvalitní krajina a bohatost lesů předurčují území pro rekreační funkci; rekreaci
individuelní, ale i hromadnou, představovanou především jednodenní rekreací. Lze
předpokládat i částečný rozvoj hromadné rekreace pobytové s ubytováním především
formou penzionů vzhledem k poloze území v předpolí rekreačně atraktivních turistických
cílů jako králický Sněţník, Ramzová, Červenohorské sedlo apod.

C2. Přírodní podmínky
C2.1. Klimatické podmínky
Z hlediska klimatu území Hanušovic spadá do oblasti mírně teplé, okrsek mírně
teplý, velmi vlhký, vrchovinný. Maximum sráţek bývá v letních měsících, průměrný roční
úhrn sráţek kolísá mezi 700-800 mm. Průměrná roční teplota se v posledních letech
pohybuje mezi 7-8°C.

C2.2. Geomorfologické a geologické podmínky
Po stránce geomorfologické tvoří zájmová území součást horské skupiny Králického
sněţníku a Hrubého Jeseníku. Území má charakter pahorkatiny se středně aţ značně
členitým terénem, rozčleněným několika hlavními terénními depresemi, po jejichţ dně
protékají potůčky. Jiţní svahy Vysokých Ţibřidovic a Ţlebu jsou ohroţovány erozí. Zájmové
území se vyznačuje velkými výškovými rozdíly. Od 420 m.n.m. do 850 m.n.m.
Z geologického hlediska je území tvořeno horninami krystalinika a v nepatrné míře
čtvrtohorními sedimenty. V krystaliniku jsou zastoupeny pararuly, svory, fylity, ortoruly. Na
svahovinách jsou oglejené půdy. V nivě řeky Moravy překrývají místy nevápnité uloţeniny
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jiţ dříve uloţené čtvrtohorní štěrkopískové terasy z kyselého materiálu. Terasy leţící pod
naplaveninami jsou sloţeny z oblázků a valounů křemene a ţuly.

C2.3. Hydrologické podmínky
Území je součástí hlavního povodí řeky Moravy, dílčího povodí Horní Moravy.
Hlavním tokem území je Morava. Kolem toku Moravy je vyhlášené záplavové pásmo.
Dalším významným tokem je řeka Krupá a levobřeţní přítok Moravy Branná. Řeky jsou ve
správě Povodí Moravy s.p. V k.ú. Potůčník teče stejnojmenný tok. V k.ú. Vysoké
Ţibřidovice vedle Krupé je významnějším Prudký potok. Hydrologickou síť doplňují vodní
toky ve správě ZVHS Oblast povodí Moravy Brno a toky ve správě LHP.
Vodní nádrţe se v řešeném území vyskytují minimálně.
Severní část území leţí v CHOPAV Ţamberk - Králíky (chráněné oblasti přirozené
akumulace vod). Řešené území je součástí oblasti významné hydrogeologické struktury
ramzovského nasunutí; z tohoto důvodu je třeba klást důraz na zabezpečení ochrany
podzemních vod, vydatných vodních zdrojů nadregionálního významu. Především je třeba
zabezpečit důslednou ochranu vápencových ploch z důvodů potenciálních míst moţného
ohroţení.
Součástí koncepce protipovodňové ochrany Olomouckého kraje na řece Moravě je
návrh rozsáhlé výhledové vodní nádrţe Hanušovice na toku Krupá a Morava. Tato je
součástí řešení nadřazené územně plánovací dokumentace - ÚP VÚC Jeseníky a do
řešení ÚP Hanušovice je povinně zapracovaná.
Do řešeného území zasahují OP vod a ve východní části OP II. stupně přírodních
léčivých zdrojů lázeňského místa Velké Losiny.
C2.4. Biogeografické poměry
Hanušovická vrchovina představuje sosiekoregion vrchovin mezi horskými
sosiekoregiony Králického Sněţníku a Rychlebských hor, Hrubého Jeseníku a Orlických
hor na severu a níţinou Hornomoravského úvalu na jihu.
V území se uplatňuje :
- biochora chladných pahorkatin a vrchovin – v severní části sosiekoregionu
převaţuje orná půda a TTP, lesy jsou zastoupeny málo, převaţují kulturní smrčiny
s příměsí jedle, buku, břízy a jeřábu. Převáţně chybí kostra ekologické stability.
- biochora chladných horských svahů – ve skupině Kamenného vrchu, Jeřábu,
v části u Branné a Stříbrnic převaţují kulturní smrčiny, horské bučiny s příměsí jedle.
Na okraji jsou louky a pastviny. Kostra ekologické stability je převáţně vyhovující.
- biochora zaříznutých údolí – rozšířená v hlubokém údolí Moravy, Branné, dolní a
horní Krupé a Březné a Dlouhého potoka pod Kamenným vrchem, převaţují smíšené
lesy s převahou kulturních smrčin, hojný je výskyt javoru, buku, jedle a modřínu,
výjimečně se objevuje borovice. Rozsáhlejší přirozené porosty jsou na svazích údolí
Moravy.
- biochora vápencových výchozů – na náhorní plošině severně od Hanušovic

C2.5. Sesuvná území
Na jihovýchodě území jsou zaregistrovány 2 lokality sesuvných území. Jsou
zakresleny v grafické části. Jedná se o aktivní sesuvy č. 6440 v lokalitě Hynčice nad
Moravou a č. 6641 v lokalitě Hanušovice. Územní plán v těchto lokalitách nenavrhuje
rozvojové plochy.
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C2.6. Radonové riziko
Kategorie radonového indexu geologického podloţí v řešeném území je převáţně
střední a lokálně (především ve Vysokých Ţibřidovicích a Ţlebu) vysoká. Problematiku
radonu je třeba řešit v dalších stupních PD
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C3. ochrana hodnot území
C3.1. Ochrana přírody a krajiny
C3.1.1. Krajinný ráz a jeho ochrana
Území má charakter pahorkatiny se středně aţ značně členitým terénem. Řešené
území představuje krajinářsky hodnotné zalesněné horské pásmo s charakterem ploché
hornatiny s krásnými výhledy. Jihozápadní část území představuje lesní komplex v členité
Hanušovické vrchovině spadající strmě k severu do krajiny luk s hojnými potoky
s břehovými porosty.
Lesy se nacházejí na téměř polovině řešeného území. Zemědělsky jsou vyuţívané
rovinější plošiny nad údolími, většina zemědělských pozemků území je zatravněná.
Vzhledem k zachovalému a kvalitnímu rázu krajiny i zachovalému charakteru zástavby
v sídlech je u nových lokalit potřeba respektovat a vycházet z kvalitních prostorových
vztahů v krajině, respektovat harmonické měřítko krajiny, respektovat soulad měřítka
prostorové skladby území s měřítkem staveb. U Hanušovic respektovat tradiční obraz
města, stávající typ osídlení a historický půdorys města se zachovanou stávající
zástavbou, v okolních sídlech upřednostňovat sledování původní urbanistické stopy a
přizpůsobovat zástavbu charakteru staveb původní kvalitní architektury.
Respektovat kvalitní krajinu, veškeré ÚSES a chráněná území přírody. Systematicky
budovat kostru krajinné zeleně zajišťující zvyšování ekologické stability území. Zvyšovat
podíl porostů s přirozenou skladbou dřevin.
C3.1.2. ÚSES
Funkční nebo částečně funkční prvky jsou vymezeny na místech kde se alespoň
zčásti nachází krajinný porost s původní skladbou dřevin. V územním plánu jsou
specifikovány všechny prvky kostry ÚSES, především biocentra a biokoridory. Interakční
prvky člení monofukční produkční krajinu ve prospěsh zvýšení KES a mohou být spolu
s biokoridory základem protierozních úprav v území.
Případné zásahy do kostry ÚSES je třeba řešit v souladu s poţadavky orgánu
ochrany přírody.
Regionální a nadregionální ÚSES
Z nadregionálních prvků do vymezeného území zasahuje NRBC 64 Raškov, a to
v jihozápadní části k. ú. Hanušovice v prostoru Vršava a Spáleniště. Do k. ú. Vysoké
Ţibřidovice a částečně i Ţleb zasahuje nárazníková zóna mezofilní bučinné a horské osy
NRBK K 84. Tato osa sama však daným územím neprochází.
Z regionálních prvků prochází zpracovávaným územím z jihozápadu (od NRBC 64
Raškov) na severovýchod (k RBC 478 Jindřichov) regionální biokoridor RBK 834. Je
vymezen spolu s vloţenými lokálními biocentry na k. ú. Hynčice nad Moravou a Potůčník.
Další regionální biokoridor RBK 833 je vymezen z NRBC 64 Raškov západním směrem na
sousední k. ú. Vojtíškov, kde pokračuje do RBC 479 Kámen (k. ú. Malá Morava).
Lokální ÚSES
Generel LÚSES byl vypracován r. 1997 ing. Bauerem, nově byl v roce 2005
aktualizován RNDr. Burešem. Aktualizovaný LÚSES - síť lokálních biokoridorů a biocenter
- je zapracován v územním plánu Hanušovice v návaznosti na řešení ÚSES okolních obcí.
Z lokálních prvků ÚSES jsou ve zpracovávaném území důleţité luční a lesoluční
biocentra a biokoridory, vymezené především na katastrálním území Vysoké Ţibřidovice a
Ţleb. Na zbývajících katastrech převládají lesní prvky ÚSES.
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Parametry ÚSES
Pro lesní lokální biokoridory je předepsaná minimální šířka 15 m, pro luční LBK 20
m, pro lesoluční je tudíţ minimální šířka 35 m. Pro lesní RBK je minimální šířka 40 m.
Prvky ÚSES, označené v ÚP jako stávající, jsou z hlediska ÚSES buď zcela funkční a
odpovídající cílovému stavu (např. stávající bučiny na biotopech bučin), nebo částečně
funkční (např. druhotné smrčiny na biotopech původních bučin). Za nefunkční (v ÚP
navrhované) jsou pak označovány chybějící části prvků ÚSES, které je potřeba doplnit
(zrealizovat), např. navrhovaná část lesního LBK na stávající zemědělské půdě).
C3.1.3. NATURA 2000
Ptačí oblasti
Téměř celé území kromě malé části na jihu spadá do vyhlášené ptačí oblasti
Králický Sněţník, vyhlášené nařízením vlády ze dne 8.12.2004 č. 685/2004.
Lokalita Králický Sněţník o rozloze 31 000 ha zasahuje i na území Pardubického
kraje. Horský a podhorský charakter ptačí oblasti má velký význam pro ptactvo vázané na
subalpínské bezlesé pásmo, horské smrčiny, jedlobukové porosty a zejména podhorské
louky. Území je významným hnízdištěm řady ptáků: chřástala polního, čápa černého,
jeřábka lesního, výra velkého, kulíška nejmenšího a dalších.
Souhlas orgánu ochrany přírody mimo současně zastavěné a zastavitelné území je
třeba k těmto činnostem:
 provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní
vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast zřízena
 měnit druh pozemků a jejich vyuţití
Evropsky významné lokality - EVL
 Hadce a bučiny u Raškova - hodnotná jsou především unikátní společenstva v
oblasti výskytu hadců po obou stranách Raškovského potoka. Z hlediska oblasti
Moravy se jedná o významnou lokalitu. Území slouţí jako loviště početné letní
kolonie netopýra velkého
 Hanušovice kostel - velmi významná letní kolonie netopýra velkého
 Poláchovy stráně - jádro se nachází v louce nad zemědělskou usedlostí p. Polácha
č. p. 16, další část na okraji lesa nad kostelem v Horních Hanušovicích. Lokalita s
poměrně silnou populací střevíčníku pantoflíčku
 Výří skály - porosty ve svazích nad městem. V rámci ČR lokalita se slabší populací
střevíčníku pantoflíčku a ochrana další květeny
C3.1.4. Další přírodní systémy
Památné stromy
- k.ú. Hanušovice
 - ev. č. 17 – lípa velkolistá, p.č. 2036/
 - ev. č. 77 – lípa velkolistá, p.č. 2288/1
 - ev. č. 18 – lípa velkolistá, p.č. 483/1
- k.ú. Vysoké Ţibřidovice
 - ev. č. 84 – lípa malolistá, p.č. 384
 - ev. č. 81 – lípa malolistá, p.č. 260/2
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 - ev. č. 82 – lípa malolistá, p.č. 36
 - ev. č. 78 – lípa malolistá, p.č. 543


- k.ú. Ţleb
- ev.č. 84 – lípa malolistá, p.č. 348
k.ú. Potůčník



- ev.č. 18 - lípa malolistá, p.č. 483/3

Přírodní parky
 Severozápadní část území zasahuje navrhovaný přírodní park Staroměstsko. Jde
o krajinářsky hodnotné zalesněné horské pásmo s charakterem ploché hornatiny s
krásnými výhledy. Lesy jsou však částečně ovlivněny emisemi.
 Jihozápadní část území zasahuje návrh přírodního parku Jeřáb. Jedná se o lesní
komplex v členité Hanušovické vrchovině, spadající strmě k severu do krajiny luk
s hojnými potoky s břehovými porosty. Účelové lesy, nadprůměrné předpoklady pro
rekreaci.
Významné krajinné prvky - registrované
Alej u cesty na hřbitov a na hřbitově, p.č. 1498/1, alej javorů
ZCHÚ
ÚP VÚC Jeseníky navrhuje 2 maloplošná ZCHÚ:
 návrh CHÚ Potůčník – 6ha botanická lokalita
 návrh CHÚ Horní Hanušovice – 6ha botanická lokalita (v grafické části je hranice
totoţná s hranicí EVL)
C3.1.5. významné geologické lokality
Územní plán respektuje významné geologické lokality:
 2060 Hanušovice-Holba
 2061 Hanušovice-Spáleniště
 2064 Hanušovice-Potůčník

C3.2. Ochrana kulturních památek a archeologie
C3.2.1.Kulturní památky
Ve správním území města Hanušovice se nachází několik památkových objektů
zapsaných do Ústředního seznamu kulturních památek. Památkové objekty jsou
respektovány.
k.ú. Hanušovice
 28426/8-882Farní kostel sv. Mikuláše se sochou sv. Jana Nepomuckého a
sochou Panny Marie, p.č. 109,1201 - v jádru pozdně renesanční architektura z
roku 1656 se dvěma bočními kaplemi, která nahradila původní dřevěný kostel z
doby předbělohorské. V roce 1783 byl kostel barokizován. V jeho areálu se nachází
barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1748, empírový mariánský sloup z
roku 1825 a pomník obětem první světové války.
 45392/8-882 Fara č.p. 57, parc. č. 106 - areálu kostela náleţí téţ fara, empírová
architektura z 30. let 19. století se starším barokním jádrem z let 1719-1720.
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 28136/8-2120 Bývalá rychta čp. 58 v Hanušovicích, parc. č. 105 - volně stojící
přízemní zděný dům s valbovou střechou a deštěnýmí trojúhelníkovými štíty. V
interiéru jsou zachovány valené klenby s lunetami a trámový strop v průjezdu. Jde o
lidovou architekturu z první poloviny 19. století se starším barokním jádrem.
 21658/8-884 Kaple Obětování P. Marie s kříţem, parc. č. 141 a p. č. 871 - drobná
barokní architektura z r. 1725 s kříţem před kaplí, kamenická práce z r. 1827 –
součást areálu kaple
k.ú. Vysoké Žibřidovice
 34141/8-1232 Kostel sv. Linharta s areálem, kříţem, ohradní zdí s bránou a
márnicí, parc. č. 77, 718- hřbitov , 1612 – kříţ - typologicky cenná barokní
architektura z let 1714-1721 s ohradní zdí a kaplemi, která nahradila starší dřevěný
kostel z doby předbělohorské. V presbytáři kostela jsou barokní nástěnné malby z
roku 1757. Součástí areálu kostela je empírový rustikální kříţ z roku 1839 se dvěma
klečícími anděly a s reliéfy Zjevení Páně, sv. Jana Evangelisty a sv. Maří Magdaleny
 38526/8-1233, Socha Krista na Olivetské hoře u polní cesty směrem na
Vysokou , parc. č. 992/1 - (dříve Nová Ves, dnes místní část Malé Moravy) ikonograficky ojedinělá klasicistní socha z roku 1780, pořízená nákladem děda
hudebního skladatele Franze Schuberta. Ten se zaslouţíl téţ o vybudování pozdně
barokní kaple Nejsvětější Trojice ve Vysoké, která patří do farností Vysoké
Ţibřidovice.
 27601/8-2154 boţí muka, parc. č. 629/1 – kaplička v obci asi 250 metrů od
zemědělského areálu a cca 500 metrů od kostela., Boţí muka z počátku 19. století
k.ú. Hynčice nad Moravou
 14723/8-883 Kaple navštívení P. Marie, parc. č. 26 - Rustikální pozdně barokní
kaple z r. 1754 s přistavěnou předsíní z 2. poloviny 19. století
Památná místa
V řešeném území jsou vytipována následující památná místa:
 Areál pivovaru Holba – zaloţen 1866- původní průmyslová architektura
 Roubenka, p.č. 353, naproti sídlišti Holba
 Lidová roubenka v Horních Hanušovicích, p.č. 18
 Lidová roubenka v Hynčicích na Moravě, p.č. 10/21
 Kaplička ve Ţlebu na návsi při místní cestě
 Roubenka v horní části Potůčníku
C3.2..2. Archeologické lokality
V řešeném území nejsou vymezeny konkrétní archeologické lokality. Na případné
lokality nálezů se vztahují příslušná opatření podle zákona o státní památkové péči, které
zajišťuje jejich ochranu.
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C3.3. Ochrana nerostných surovin
Respektovat výhradní loţiska nerostů ČR ve vlastnictví ČR:
 výhradní loţisko stavebního kamene Hanušovice-Ţleb, č. loţ. 3 023800, pokryté
Dobývacím prostorem DP Hanušovice (č. 7 0606) a chráněným loţiskovým území
Hanušovice-Ţleba DP– jsou řešením respektovány
 dříve těţené výhradní loţisko stavebního kamene Hanušovice, č. loţ. 3 067100,
pokryté Dobývacím prostorem DP Hanušovice I (č. 7 0878) a chráněným
loţiskovým územím Hanušovice
 nebilancované loţisko vápenců ostatních Branná (N5051600)
 evidovaný prognózní zdroj stavebního kamene Vysoké Ţibřidovice (Q 9078800)

C4. Poţadavky na tvorbu a ochranu ţivotního prostředí
C4.1. Ochrana ovzduší
Na základě vymezování oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, kterou provádí
MMR, vyplynulo z dat r. 2005 překročení hodnoty imisního limitu na území Hanušovic u
poloţky PM10, to je u suspendovaných částic velikostní frakce PM10. K překročení ovšem
došlo pouze na 0,4% správního území. Největší problém zatíţení těmito imisemi způsobuje
doprava, dále lokální topeniště na pevná paliva a na území Hanušovic těţba.
V Programu sniţování emisí a imisí OK z r. 2001 byl Kamenolom Hanušovice ČR s.
r. o. zařazen mezi největší zdroje znečištění emisemi tuhých látek kategorie REZZO 2 –
technologické zdroje v OK.
V Programu ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje vydaným Nařízením OK
z roku 2004, jehoţ cílem je dosaţení a plnění imisních limitů pro zdraví, ekosystémy a
vegetaci znečišťujících látek v ovzduší, nebyly Hanušovice zařazeny do oblastí se
zhoršenou kvalitou ovzduší.
Z programu sniţování emisí a imisí OK je jednoznačnou prioritou sníţení emise
tuhých znečišťujících látek. Z hlediska ochrany ovzduší je důleţitá plynofikace Hanušovic a
postupné napojování maximálního počtu domácností na vytápění plynem. U okolních sídel
je důleţitý rozptyl emisí především z lokálních topidel na tuhá paliva; díky poloze sídel
mimo průjezdní komunikace zatíţení z provozu vozidel zde není významné.

C4.2. Ochrana vod
Zdrojem znečištění vod mohou být nečištěné odpadní vody. Hanušovice mají
vybudovanou kanalizaci, postupně je třeba napojovat veškeré objekty na tuto kanalizaci.
V ostatních sídlech důsledně dbát na likvidace odpadních vod v ţumpách a septicích. V
Hynčicích nad Moravou u nové zástavby uvaţovat s napojením objektů na domovní ČOV.
Území leţí v oblasti významné hydrogeologické struktury Ramzovského nasunutí,
rovněţ je třeba respektovat CHOPAV Ţamberk - Králíky (chráněná oblast přirozené
akumulace vod), která zasahuje severní část řešeného území. Z těchto důvodů je třeba
klást důraz na zabezpečení ochrany podzemních vod - vydatných zdrojů vod
nadregionálního významu, především zabezpečit důslednou ochranu vápencových ploch,
coby ploch moţného potenciálního znečištění. Z tohoto důvodu je třeba:
-

odstranit deponie odpadních materiálů v místech tektonických poruch a zkrasovatělých
vápenců (např. starý lom v Hanušovicích)

-

zamezit skládkování odpadů v opuštěných vápencových lomech
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-

zamezit ohroţení kvality podzemních vod ze zemědělské výroby v severním okolí
Hanušovic

Pro údrţbu toků ponechat nezastavěné manipulační pásy v š. 8 m u významného vodního
toku a u ostatních min. 6m.

C4.3. Protipovodňová ochrana
Součástí koncepce protipovodňové ochrany Olomouckého kraje na řece Moravě
jsou vybudované protipovodňové hráze a zdi v Hanušovicích, chránící zastavěné území.
Součástí této koncepce je i návrh rozsáhlé výhledové vodní nádrţe Hanušovice na
toku Krupá a Morava. Vodní nádrţ Hanušovice je součástí řešení nadřazené územně
plánovací dokumentace - ÚP VÚC Jeseníky a do řešení ÚP Hanušovice je povinně
zapracovaná.
V grafické části je zapracováno záplavové území řeky Moravy. V záplavovém území
je podmíněně navrţena jedna plocha hromadného bydlení; na základě vymezení aktivních
zón a stanoviska vodoprávního úřadu bude rozhodnuto o podmínkách zástavby na této
ploše
Erozní činnosti vody je třeba zabránit prostřednictvím co největšího zadrţování vod
z dešťů v krajině. K tomu přispívá zatravnění pozemků a budování ÚSES, především
biokoridorů a interakčních prvků.

C4.4. Odpadové hospodářství, skládky
V ÚP je respektována Koncepce odpadového hospodářství Olomouckého kraje,
který ve své závazné části přináší přehled cílů pro období do roku 2013 a 2020.
Město Hanušovice má zpracován Program odpadového hospodářství. Zajišťuje
podmínky pro třídění odpadů a jejich odvoz prostřednictvím odborné firmy. TKO je
skládkován na skládce v Rapotíně s objemem 166 000 m3, zaručující ţivotnost do r. 2013
– doplňkově i průmyslového odpadu.
Nebezpečné a průmyslové odpady jsou ukládány mimo území okresu na skládce
Boršice a Oslavany.

C4.5. Ochrana proti nadměrnému hluku
Je nutno respektovat nařízení vlády 148/2006. Jde především o sníţení hlučnosti
průtahu komunikace II/369 na přípustné limity v obytném území města. Územní plán
navrhuje vymístění komunikace II/369 i část II/446 mimo obytné území, čímţ bude
eliminován uvedený problém. V případě vyšších neţ limitních hodnot u stávajících objektů
kolem neupravované komunikace II/ 446 je nezbytné problém řešit technickými opatřeními

C4.6. Ochrana půd
Je součástí kapitoly ochrany ZPF.

C5. Poţadavky vyplývající ze základních
sociálních a ekonomických údajů obce a výhledů

demografických,

C5.1. Obyvatelstvo
Vývoj počtu obyvatel za poslední léta měl klesající tendenci. Pro další moţný nárůst
počtu obyvatel chce město připravit plochy pro moţnost výstavby především v RD.
Zlepšováním bytového standardu, kvalitní občanskou vybaveností a podporou pracovních
příleţitostí především v terciérní sféře se město bude snaţit obrátit klesající trend vývoje
16.

počtu obyvatel.
Přehled trvale bydlících obyvatel
Rok
počet obyvatel celkem
1994
3699
2004
3512
2005
3472
2006
3390
Počet obyvatel v roce 2006 je 3390. V produktivním věku je 2340 obyvatel.
Věková skladba obyvatel (údaje roku 2004)
Věkové rozmezí
Počet obyvatel

0 – 19
750

19 – 59
2026

59 a více
614

prům.věk
38,22

Vyjíţdějící do zaměstnání
Vyjíţdějící do zaměstnání

z toho

1403
v rámci obce

887

v rámci okresu

298

v rámci kraje

49

do jiného kraje

115

vyjíţdějící do zam. denně mimo obec

329

C5.2. hospodářské podmínky
Město Hanušovice bylo do začátku 90 let minulého století poměrně významným
průmyslovým městem v této oblasti jesenického regionu s bohatou nabídkou pracovních
míst a s poměrně intenzivní bytovou výstavbou. Počátkem 90. let došlo k poklesu výroby,
nicméně i dnes se zde nacházejí středně velké závody nabízející pracovní příleţitosti jako
ZKL Hanušovice s 300 zaměstnanci, pivovar Holba se 120 zaměstnanci nebo firma
SLEZAN Frýdek Místek, bývalý NOBLESLEN navazující na tradici zpracování lněné příze,
se 180 zaměstnanci
Významný potenciál území představují lesy. Hanušovická lesní a.s. zaměstnává 80
zaměstnanců.
V zemědělské výrobě byly neefektivní rostlinné výroby nahrazeny extenzivní
výrobou hovězího masa a produkcí skotu. V chovu hospodářských zvířat je preferován
pastevní odchov. Charakter rostlinné výroby je zcela zaměřen na produkci objemových
krmiv a zabezpečení krmivové základny. Rozvojocvý potenciál v zemědělství můţe
představovat pěstování ekologických plodin.
Přehled hospodářské činnosti:
Hospodářská činnost (údaje roku 2004)
Počet podnikatelských subjektů celkem
Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů
Průmysl - počet podnikatelských subjektů
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů
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716
90
122
108

C.6. Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného
území a dalších vymezených ploch.
C6.1. Plochy bydlení
V současné době je v Hanušovicích 1352 bytů v 503 domech. Stávající bydlení se
uplatňuje v bytových domech - HROMADNÉ BYDLENÍ a v rodinných domech - PLOCHY
SMÍŠENÉ OBYTNÉ.
Statistické údaje z roku 2001
Domy
Trvale obydl domy
470
Stáří domů

RD
345

bytové domy
106

do 1919
domy
postavené

Neobydl. domy
33
82

1920-1945

147

1946-1980

141

1981-2001

94

Návrh
V územním plánu jsou nově navrţeny samostatné rozvojové plochy pro hromadné
bydlení. Pro zástavbu v RD jsou navrhovány PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ, kdy se bude
jednat o smíšené plochy bydlení a individuelní rekreace.
Přestavbové plochy nejsou navrhovány.
Rozvojové lokality
Hanušovice

počet RD+b.j.

počet obyv.

B1 ha

34rd

102

B2 ha*

60bj

180

B3 ha

32rd

96

B4 ha

19rd

57

B6 ha

17rd

51

B7 ha

3rd

9

celkem

165

495

Lokalita B2 ha se nachází v záplavovém území. Na základě stanovení aktivních zón a
vyjádření vodoprávní úřadu budou stanoveny podmínky pro zástavbu
Vysoké
Žibřidovice

počet RD

počet obyv.

B1vţ

3rd

9

B2 vţ

4rd

12

B3 vţ

5rd

15

B4 vţ

2rd

6

B5 vţ

5rd

10

B6 vţ

3rd

9

B7 vţ

3rd

9

celkem

25

70
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Žleb

počet RD

počet obyv.

B1 ţl

3rd

9

B2 ţl

3rd

9

B3 ţl

1rd

3

celkem

7

21

Hynčice nad
Moravou

počet RD

počet obyv.

B1 hy

4rd

12

B2 hy

4rd

12

celkem

8

24

C6.2. Plochy rekreace
Rekreace se uplatňuje především v okolních sídlech jako rekreace individuelní
formou chalupaření v rámci stávajících ploch bydlení. Tento trend bude i nadále
pokračovat.
Hromadnou rekreaci představuje několik stávajících objektů ubytoven či penzionů v
Hanušovicích. Tyto objekty jsou součástí ploch bydlení či občanské vybavenosti. Poloha
Hanušovic, především pak okolních částí, by mohla hrát určitou roli v rozšíření ubytovacích
moţností coby výchozího místa pro turistiku, cykloturistiku či lyţařskou turistiku v okolních
a přilehlých atraktivních částech Jeseníků. Na severovýchodě je menší lyţařský vlek.
Příměstská, krátkodobá rekreace
Specifickou formou rekreace je zahrádkaření. Zahrádkáření je v území
respektováno, je povaţováno za stabilizované. Zahrádkářské osady jsou vymezeny jako
plochy INDIVIDUÁLNÍ REKREACE – ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY
Návrh
Nově není navrhováno rozšíření zahradních kolonií.

C6.3. Plochy občanské vybavenosti
Občanská vybavenost se v podobě základní a částečně i vyšší občanské
vybavenosti soustřeďuje do Hanušovic. Město Hanušovice plní a dále bude plnit funkci
občanského a kulturního zázemí pro okolní sídla
Veřejná vybavenost
Plochy veřejné vybavenosti jsou vymezeny jako plochy VEŘEJNÁ VYBAVENOST,
představuje ji základní škola 1.-9. ročník, mateřská škola, základní umělecká škola, dům
s pečovatelskou sluţbou, zdravotní středisko, kino, kulturní zařízení, knihovna, městský
úřad, sakrální stavby a hřbitov, úřad práce, pošta, poţární zbrojnice.
Komerční vybavenost
Z komerční vybavenosti - KOMERČNÍ VYBAVENOST- je zastoupena řada obchodů
potravin, peněţní ústavy, sluţby jako kadeřnictví, krejčovství, autoopravny, malířství,
restaurace apod.
Tělovýchova a sport
Uplatňuje se prostřednictvím sportovních areálů v obci (hřiště, stadion, tělocvična,
střelnice apod.), jsou zahrnuty do ploch občanské vybavenosti - TĚLOVÝCHOVA A
SPORT.
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Veřejné pohřebiště
Samostatně je vymezena plocha VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ
Návrh
Veřejná vybavenost města Hanušovice zůstane zachována; dostačuje potřebám
města i okolních sídel. Návrhy na rozšíření nejsou uvaţovány.
Komerční vybavenost je otázkou poptávky a nabídky a moţnost vzniku nových
objektů je dána přípustností v příslušných vymezených plochách.
V okolních sídlech nejsou navrhovány plochy občanské vybavenosti.

C6.4. Plochy veřejných prostranství
Veřejná prostranství – plochy VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - tvoří náměstí, trţiště,
uliční prostory v zastavěném území. Součástí prostranství jsou veřejná zeleň, parky,
chodníky. Chodníky v Hanušovicích jsou stabilizované. .
Návrh
Samostatná nová veřejná prostranství nejsou navrhována. Nová veřejná
prostranství vzniknou v závislosti na řešení přístupových komunikací k lokalitám a v rámci
těchto lokalit. V rámci nově navrhovaných ploch bydlení v Hanušovicích poţadovat
vymezení adekvátních veřejných prostranství.

C6.5. Plochy dopravní infrastruktury
Plochy dopravní infrastruktury tvoří plochy SILNIČNÍ DOPRAVY - silnice, řadové
garáţe, plocha čerpací stanice, plocha Správy a údrţby silnic a plochy DRÁŢNÍ DOPRAVY
- ţeleznice a nádraţí.
Návrh
Nové plochy dopravní infrastruktury nejsou samostatně vymezovány kromě nových
tras či úprav silnic II/369 včetně kříţení s ţeleznicí, II/ 446, jako rezerva pak trasa silnice
II/312 a ţeleznice Hanušovice-králíky. Dále jsou navrhovány přístupové komunikace
k lokalitám.

C6.6. Plochy technické infrastruktury
V řešeném území jsou PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY zastoupeny
plochou vodojemu, plochou ČOV, plochou rozvodny 110/22kV Hanušovice. Technická
infrastruktura (vedení elektro, plyn, voda, trafostanice, vodojemy apod.) je vymezena
zákresem v rámci ostatních ploch.
Návrh
Územní plán nenavrhuje nové plochy technické infrastruktury, liniové prvky
technické infrastuktury popř. trafostanice, čerpací stanice apod. jsou zakresleny
(významnější) a jsou součástí ostatních vymezených funkčních ploch.

C6.7. Plochy výroby a skladování
Jedná se o plochy PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADY. Tyto plochy představují
středně velké závody jako ZKL Hanušovice, pivovar Holba, firma SLEZAN Frýdek Místek,
bývalý NOBLESLEN, Dřevostav apod.
V zemědělské výrobě byly neefektivní rostlinné výroby nahrazeny extenzivní
výrobou hovězího masa a produkcí skotu. V chovu hospodářských zvířat je preferován
pastevní odchov. Součástí ploch ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ VÝROBA jsou plochy pro
zařízení a objekty zemědělské ţivočišné a rostlinné výroby /kapacitní chov dobytka, sklady,
mechanizační areály, zpracování zeměd. produktu a pod./
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Návrh
Nové výrobní plochy ani areály nejsou navrhovány.

C6.8. Plochy smíšené výrobní
Samostatně jsou vymezeny PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ; jedná se o
plochy, kdy nebylo účelné je zařazovat do samostatné funkce. Jako plochy tohoto
charakteru jsou označeny plochy menších výrobních nebo podnikatelských aktivit, které se
těsně váţí na plochy bydlení a nemají negativní vlivy na okolí.
Návrh
Nové plochy nejsou navrhovány

C6.9. Plochy vodní a vodohospodářské
Jsou vymezeny VODNÍ PLOCHY A TOKY, jedná se o plochy vodních toků a
vodních nádrţí. Samostatně jsou vymezeny VODOHOSPODÁŘSKÉ PLOCHY protipovodňové hráze na řece Moravě
Návrh
Nově je navrhována výhledová vodní hádrţ Hanušovice.
menší vodní nádrţe.

Dále jsou navrţeny 2

C6.10. Plochy zemědělské
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ tvoří všechny plochy zemědělského půdního fondu, pokud
nejsou zařazeny do jiné funkční plochy (např.zahrady v zastavěném území v plochách
obytných). Převaţuje zemědělské vyuţívání. Součástí jsou stavby, zařízení a opatření pro
zemědělství.
Návrh
Nové plochy nejsou navrhovány

C6.11. Plochy lesní
PLOCHY LESNÍ jsou tvořeny plochami PUPFL – pozemky určenými k plnění funkcí
lesa. Součástí jsou stavby a zařízení lesního hospodářství. Hospodaření v lesích se řídí
LHP.
Návrh
Nové plochy nejsou navrhovány

C6.12. Plochy přírodní
PLOCHY PŘÍRODNÍ jsou vymezené za účelem ochrany krajiny. Součástí jsou
pozemky soustavy NATURA-EVL, biocentra – bez rozliţení druhů pozemků.
Návrh
Nově jsou navrhovány plochy ZCHÚ.

C6.13. Plochy smíšené nezastavěného území
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ jsou plochy v krajině bez rozlišení
převaţujícího způsobu vyuţití. Jedná se o ZPF, PUPFL, vodní a vodohospodářské plochy,
pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů.
Návrh
Nově nejsou plochy samostatně navrhovány.

C6.14. Plochy těţby
PLOCHY TĚŢBY NEROSTŮ představují pozemky lomů, ploch pro ukládání dočasně
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nevyuţívaných nerostů a odpadů –odvalů, pozemky staveb a technologických zařízení pro
těţbu. Jedná se o lom u Hanušovic.
Návrh
Nově nejsou plochy samostatně navrhovány.

C7. Návrh
infrastruktury

koncepce

dopravní

infrastruktury,

technické

C7.1. návrh koncepce dopravy
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Přehledná mapa silniční sítě

1.

Ú V O D - základní komunikační síť.
Dopravní infrastruktura správního území města Hanušovice respektuje stávající
uspořádání průjezdných úseků silnic II. a III. tř. obcemi, s přihlédnutím k vyšším záměrům
úprav silniční sítě. Katastrem obce procházejí tři silnice II. třídy. V obcích na ně navazují
silnice III. tř. a místní komunikace. Mnohé MK pokračují mimo zastavěné území jako
účelové komunikace. Nadřazená silniční síť neprochází katastry řešených obcí.
2.

P O D K L A D Y.
Pro zpracování dopravního řešení územního plánu
pouţito následujících výchozích podkladů :
1. Silniční mapa 1:50 000 /1982/
22.

sídelního útvaru (obce)

bylo

2. Vyhledávací studie sil. Mohelnice – Petrov n/D (1996).
3. Výsledky sčítání intenzity dopravy 2005 – ŘSD
4. Územní generel cyklotras Střední Morava
3.

NÁVRH
3.1

Doprava silniční

3.1.1 Řešení komunikační sítě
Katastrálním územím obce procházejí silnice II. a III.třídy:
Silnice II. třídy:
II/369 Dolní Lipová – Hanušovice - Zábřeh
II/446 Olomouc – Šumperk – Staré Město – státní hranice
II/312 Brandýs n.Orlicí – Králíky – Hanušovice
Silnice III. třídy:
III/36912 Hanušovice – Habartice – Vikantice
III/36913a Hanušovice – příjezdná
III/36913 Hanušovice – Hynčice n.Moravou
III/31241 Vlaské – Vysoká
III/31242 Vlaské – Ţleb
Silnice II/369 a II/446 tvoří hlavní komunikační kostru obce. Předpokládá se úprava
do kat. S9,5/60 (50) mimo zastavěné území, v souladu s ČSN 73 6101 u sil. II/369, pro sil.
II/446 a II/312 pak S 7,5/60 (50).
Silnice III. tř., které doplňují a obsluhují zájmové území jsou navrţeny v trase mimo
zastavěnou část v kat. S 7,5/50, S6,5/30
V průtahu obcí budou silnice zatříděny do f.s. B (II/369) a C (ostatní) a
předpokládaná kategorie je v souladu s ČSN 73 6110 MS2 16,5/8/50, MO2p 14,5/11/50
(40), MO2 11/7,5/40 a MO2k 6/6/30 (-/5,5/30).
Trasy průtahů silnic jsou stabilizované a nepředpokládá se jejich zásadní směrová
úprava, s vyjímkou sil. II/369 a II/446 v průtahu Hanušovicemi. Trasa II/369 je řešena
podél ţeleznice od pivovaru Holba s mimoúrovňovým kříţením ţeleznice a dále ve
„východní variantě“ od křiţ. s II/446, vč. mimoúrovňového kříţení s tratí ČD. Pro upřesnění
řešení je nezbytné vypracovat územní studii.
Jsou navrţeny dílčí směrové úpravy trasy sil. II/369 na jiţním okraji kú. Součástí
návrhu je i úprava trasy II/446 ve směru západ od kříţení.
V dokumentaci jsou dále respektovány územní rezervy pro výhledové úpravy trasy
II/446 s vazbou na II/312.
Na silnicích v průtahu obcemi doporučujeme úpravy v příčném řezu, jeţ zajistí vyšší
bezpečnost chodcům, cyklistům a budou stimulovat řidiče k bezpečnějšímu chování na
silnicích v obci. Jedná se o provedení úprav v souladu s nově vydanou ČSN 73 6110 a TP
132, TP 145. Samozřejmostí je, vzhledem k technickému stavu všech průtahů sil. III. tř,
předpoklad postupného provádění rekonstrukcí celého uličního prostoru. Pro správnou
předprojektovou přípravu je nutné zpracování studie úpravy uličního prostoru.
Místní komunikace ostatní
Místní komunikace ostatní jsou zařazeny do dopravní kostry jako obsluţné f.tř. C
resp D, lze je zařadit, resp.
upravit do kategorie MO2 10/6,5/30, MO2p 16,1/12,6/30,
případně MO1p 9/5,5/30 resp. MO1 7/3,5/30 a MO1k 4/4/30. Jedná se většinou o
komunikace se smíšeným provozem, jeţ po doplnění výhyben a minimálního pásu pro
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pěší provoz, lze zařadit do f.tř. D1, jako komunikace zklidněné (obytná zóna,
obytná ulice). Na stávající síť budou připojeny úseky nově navrţených
větví, jeţ
souvisí s nově navrhovanou výstavbou, případně vyuţitím území. Při jejich návrzích je
nutno v plné míře respektovat ČSN 73 6110, TP 132 a TP 103.
3.1.2 Zatíţení dopravní sítě
číslo

číslo silnice rok

úseku

T

k

voz/24

O
voz/24

k

M
voz/24

k

S
voz/24

7-0962 II/369

2005 597

1,000 3416

1,000 31

1,000 4044

7-0967 II/369

323

1917

17

2257

7-0956 II/369

243

910

12

1165

7-0976 II/446

489

1793

12

2294

7-0997 II/446

430

1850

15

2295

7-1830 II/446

200

708

4

912

7-3280 II/312

1320

Intenzita dopravy na trasách sil. III. třídy není v celostátním sčítání ŘSD z r. 2005
obsaţena. Jedná se totiţ o silnice s velmi malým dopravním významem a zatíţením.
3.1.3 Silniční ochranná pásma
Ve výkresové části jsou zakreslena ochranná pásma silnic dle
pozemních komunikacích 13/1997 Sb. 30 ve znění pozdějších předpisů.

zákona

o

Hranice ochranných pásem jsou :
- silnice II.tř. 15 m od osy vozovky, pro trasu mimo zastavěné území.
-

silnice III.tř. 15 m od osy vozovky, pro trasu mimo zastavěné území.

V zastavěném území je třeba respektovat stanovené uliční a stavební čáry s ohledem
na okolní zástavbu a charakter komunikace. Neopominutelným prvkem jsou plochy
rozhledových trojúhelníků stanovené v souladu s ČSN 73 6110, resp. 73 6101 délka
rozhledu pro zastavení, s přihlédnutím k návrhové rychlosti a úpravě předností v jízdě
v průjezdu křiţovatkou.
3.1.4. Doprava v klidu
V řešeném území je třeba v souladu s ČSN 73 6110 zajistit parkování a odstavení
vozidel. Při bilancování má být dodrţen stupeň motorizace 1 : 2.5. V současné době je
situace v odstavení vozidel obyvatel i občanské vybavenosti vybilancovaná. Vzhledem ke
způsobu zástavby a šířkám komunikací a ploch lze konstatovat, ţe na zpevněných
plochách obcí jsou dostatečné rezervy pro krátkodobé parkování vozidel IAD.
Dále předpokládáme, ţe nárůst počtu motorových vozidel bude plně pokryt vznikem
nových odstavných stání v rámci soukromých pozemků a staveb. V rámci návrhu je
počítáno se stavbou rodinných domů, kde bude plně řešeno odstavení automobilů
IAD v garáţích resp. na vlastním pozemku. Se stavbou jakékoliv občanské vybavenosti je
třeba zajistit zároveň i výstavbu potřebného mnoţství parkovacích stání dle ČSN 73 6110.
ÚPD předpokládá vybudování parkovišť na veřejných plochách v mnoţství, které je
technicky pro kaţdou lokalitu únosné, ke zlepšení stávajícího stavu, případně jako rezervu.
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Podélně lze parkovat na všech obsluţných komunikacích pokud jsou pouze
přístupové, v provedení slepých komunikací. Na průtazích st. silnic jsou šířkové parametry
dostatečné, ve většině případů lze uvaţovat se zastavovacími, resp nouzovými pruhy. Je
třeba vzít v úvahu, ţe všechna zařízení obč. vybavenosti mají pouze místní význam. Při
zřizování parkovacích stání je třeba respektovat rovněţ vyhl. 369/2001 o obecných
technických poţadavcích zabezpečujících uţívání staveb osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace.
3.1.5 Hromadná doprava osob
Hromadná doprava osob je zajišťována linkovými autobusy a osobní vlakovou
dopravou ČD. V současné době je území obslouţeno linkami, které mají v obcích
obousměrné zastávky. V mapovém podkladě je zakreslena s vyznačením maximální
docházkové vzdálenosti dle ČSN 73 6110 (500 m). Je třeba v cílovém stavu řešit
zastávky MHD v uspořádání dle ČSN 73 6425 na zvláštních pruzích mimo průjezdný
profil komunikací s nástupišti a pěším napojením v souladu s ČSN 73 6425 Autobusové,
trolejbusové a tramvajové zastávky a s vyhl. 369/2001 Sb (bezbarierové úpravy).
Doporučujeme vybavit zastávky přístřešky pro cestující.
Autobusové linky MHD jsou součástí integrovaného dopravního systému Olomouckého
kraje (IDSOK).
3.1.6 Dopravní zařízení
Do této skupiny lze zařadit čerpací stanice pohonných hmot, manipulační plochy a
rozptylové plochy. Plocha pro čerpací stanici pohonných hmot je stabilizována na
křiţovatce sil. II/369 a III/36912 v obci Hanušovice. Manipulační plochy vznikly u
průmyslových a zemědělských podniků. Rozptylové plochy jsou situovány v
místech větší koncentrace pěších, jedná se zejména o plochy v centrální části obce.
3.2

Doprava ţelezniční.

Řešeným územím prochází jednokolejná neelektrifikovaná ţelezniční trať, zařazená do
kategorie celostátní dráhy:
292

Šumperk – Jeseník

025

Hanušovice - Lichkov

Dále regionální trať č. 294 Hanušovice – Staré město p. Sněţníkem
Doprava po ţeleznici má své nezastupitelné místo v hromadné dopravě osob a plní rovněţ
úkoly v přepravě nákladní.
3.3

Doprava letecká.

Kromě
význam.
3.4

provozu

vrtulníků

záchranné

sluţby

nemá letecká

doprava pro obec

Doprava lodní.

Není tento druh dopravy v lokalitě zastoupen.
3.5 Účelové komunikace.
Účelové komunikace v k.ú. obcí slouţí téměř výlučně zemědělské a lesní dopravě.
Řešení tras ÚK v návrhu vychází z rozloţení pozemků zemědělské a lesní výroby a
stávajících polních a lesních cest. Trasy účelových komunikací budou navrţeny v souladu
s ČSN 73 6109. Kategorie hlavních polních cest se
předpokládá P6/40 (30), resp.
P4/30 u méně zatíţených.
3.6

Doprava pěší a cyklistická.

Pěší provoz bude veden po chodnících podél hlavních místních komunikací, v
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okrajových částech obcí je pěší provoz ponechán spolu s dopravou motorovou na
jednom tělese - zklidněné komunikace, obytné ulice.
Při provádění úprav a údrţby bude dbáno na to, aby postupně všechny
přechody a přístupy byly v bezbarierové úpravě v souladu s ČSN 73 6110. Zastávky
budou upraveny rovněţ v souladu s vyhl..369/2001 Sb. vč., respektování podmínek pro
pohyb nevidomých a slabozrakých lidí dle metodických poznámek /2002/ (signální pásy ze
slepecké reliéfní dlaţby,…).
Cyklistický provoz je veden po síti místních komunikací, případně po stezkách se
smíšeným provozem. Je respektováno trasování regionálních a nadregionálních cyklotras.
významnými jsou zejména trasy I. tř. č. 51,52,53

tr.51 Olomouc – Hanušovice
tr. 52 Českomoravská (po sil. II/312 a II/446)
tr. 53 Hanušovice - Písečná
Je vypracovaná studie Cyklotrasa Bohdíkov-Hanušovice z r. 2002. V území jsou
nově navrţené cyklostezky ve zpracované dokumentaci „Návrh nových cykloturistických
stezek Svazku obcí Regionu Ruda nad Moravou“.
4.

VLIV DOPRAVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Doprava můţe výrazně ovlivnit okolní území nepříznivými účinky, zejména
hlukovými emisemi z dopravy silniční. Hlavní MK a průtahy sil. II. tř. svým provozem
mohou zasáhnout negativně do ţivotního prostředí. Provoz po komunikacích není třeba
povaţovat za zdroj hluku dle platné metodiky výpočtu, pokud průměrná hodinová
intenzita nepřesáhne 30 vozidel.
V souladu s nařízením vlády 148 z 15.03.2006, § 11, příloha 3 je hygienický limit
pro chráněné venkovní prostory staveb 50 + 5 = 55 dB v denní době a 55 -10 = 45 dB
v době noční. Pro území v okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy je převaţující a
v ochranném pásmu drah, lze pouţít korekci +10 dB, potom přípustná hl. hluku je 50+10 =
60 dB resp. 50dB. Tyto limity jsou pro venkovní prostor stavby pro bydlení a ostatní
nepřekročitelné. Je bezpodmínečně nutné při dalším podrobnějším řešení rozvojových
lokalit tuto skutečnost prokázat příslušným výpočtem.
5. ZÁVĚR
Řešení dopravní problematiky ovlivní rozvoj obce. I kdyţ se nejedná o zásadní
změny proti stávajícímu stavu v dopravní kostře obce, bude doprava spolupůsobit při
řešení nových lokalit rozvoje území. Bez ohledu na to je třeba pomocí drobných úprav a
korekcí v rámci údrţby zlepšovat stávající nepříznivý stav na místních komunikacích.
V souladu s platnými předpisy je nutno zlepšit stav komunikačního prostoru s ohledem na
bezpečnost všech účastníků, humanizaci prostoru a přiměřeně i společenskou a pobytovou
funkci.

C7.2. návrh koncepce technické infrastruktury
C7.2.1 Vodní hodpodářství
C7.2.1.1. Vodovod
Řešení vodovodu v Hanušovicích i okolních sídlech je v souladu s řešením PRVKOK.
Stávající stav města Hanušovice
První vodovod v Hanušovicích (385 - 584 m n.m.) byl vybudován v roce 1926, a
slouţí svému účelu dodnes. Zdrojem pro tento vodovod slouţí jímací zářezy, ze kterých je
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voda svedena do tří zemních vodojemů označených jako VDJ Hanušovice I, II, III.
V osmdesátých letech minulého století bylo postaveno nové sídliště v jiţní části Hanušovic,
pro které byl zajištěn nový zdroj vody. Jsou jím čtyři hloubkové vrty o celkové kapacitě 29,5
l/s, z nichţ dva jsou dnes trvale vyuţívány pro zásobení jiţní části města. Voda je
akumulována v zemním vodojemu VDJ Zetor o kubatuře 1 000 m3 (455,00/450,50 m
n.m.). Z tohoto vodojemu se voda přivádí do sítě veřejného vodovodu potrubím DN 300,
které se v prostoru sídliště Holba napojuje na stávající páteřní řad městského vodovodu
DN 150.
Vzhledem k výškovému členění města Hanušovice je spotřebiště rozděleno na 2
tlaková pásma. Horní tlakové pásmo zásobuje cca 30% potřeby města, dolní pásmo
zbývajících cca 70%. Hranice tlakových pásem vodovodu Hanušovice není provozovatelem
zakreslena.
Horní tlakové pásmo zahrnuje oblasti, které jsou zásobeny třemi VDJ.
VDJ Hanušovice I.
VDJ Hanušovice II.
VDJ Hanušovice III.
Dolní tlakové pásmo je zásobováno z VDJ Hanušovice Zetor aţ po ČS PHM Benzina (po
šoupák HA – 13)
Vodovodní síť města je budována od roku 1926 dodnes. Tvoří ji původní litinové řady i
nové úseky z PVC. Kromě toho je zde i potrubí azbestocementové a ocelové v dimenzi DN
300, 150, 125, 100, 80, 60, 50 a 40. Celková délka vodovodní sítě je zhruba 20,474 km.
Výtlačné potrubí od vrtů v novém prameništi je vybudováno v dimenzi DN 200,
výtlačný řad DN 300 a dolní část páteřního řadu v DN 150 jsou budovány z tlakového PVC.
Hlavní vodovodní zásobovací řad DN 150 je převáţně z trub litinových, uliční větve
menších světlostí jsou provedeny z trub litinových, osinkocementových nebo ocelových. U
řadů z trub ocelových a některých starých částí rozvodu v horní části města je nutno
uvaţovat s jejich opravou nebo výměnou z důvodu poruchovosti a následným únikům vody.
Vodní zdroje
Horní tlakové pásmo :
Název
Horní prameniště
Prameniště
Louka
Prameniště
č.p.23
Prameniště
Cykrit

Vydatnost
1,0 l/s
1,0 l/s
0,60 l/s
3,0 l/s

Zásobuje VDJ
VDJ Hanušovice I –
(horní)
VDJ Hanušovice II
– (střední)
VDJ Hanušovice III
– (dolní)

Objem VDJ m3
25 m3
60 m3
2 x 80 = 160 m3

Dolní tlakové pásmo :
Název

Vydatnost

Vrt HV14

10 l/s

Vrt HV17

12 l/s

Zásobuje VDJ
VDJ
Zetor

Hanušovice

Objem VDJ m3
1000 m3

(údaje o vydatnosti zdrojů jsou z platných rozhodnutí na odběr vody ze zdrojů)
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Celková vydatnost zdrojů : 27,60 l/s
Celková kapacita zdrojů plně vyhovuje, neboť kryje špičkovou potřebu vody. U všech
uvedených zdrojů je vybudováno ochranné hygienické pásmo I. stupně. Kvalita vody ve
všech zdrojích vyhovuje ČSN 757111 bez úpravy, provádí se pouze chlorování vody ve
vodojemech.
Vodojemy – VDJ
Název
VDJ Hanušovice
I - (horní)
VDJ Hanušovice
II – (střední)
VDJ Hanušovice
III – (dolní)
VDJ Hanušovice
Zetor

Objem VDJ m3

Kóta dna

Kóta hladiny

25 m3

585,00 m n.m.

587,00 m n.m.

60 m3

539,50 m n.m.

542,00 m n.m.

2 x 80 = 160 m3

470,00 m n.m.

473,00 m n.m.

1000 m3

450,50 m n.m.

455,00 m n.m.

Potřeba vody
Počet obyvatel s trvalým pobytem – 3 097
Počet obyvatel zásobených – 3 035 (odhad asi 98 % z trvalého počtu obyvatel)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------denní průměrný odběr
725,81 m3d-1
denní max. odběr
1016,13 m3dV návrhu se uvažuje s nárustem :
Lokalita B1ha
34 RD
Lokalita B2ha
60 b.j.
Lokalita B3ha
32 RD
Lokalita B4ha
19 RD
Lokalita B6ha
17 RD
Lokalita B7ha
3 RD
Celkem
105 RD +60b.j. tj. cca
Nárust potřeby vody
denní průměrný odběr
denní max. odběr 66,95 x 1,4

495 obyvatel

66,95m3/d-1
93,73 m3/d-1

Návrh
Zásobení pitnou vodou pro lokality navrţené bytové výstavby bude zajištěno
vybudováním nových vodovodních řadů, napojených na stávající distribuční síť. Podle
dané situace se jedná o nové větve, případně zokruhované. Bude slouţit i pro poţární
účely Jednotlivé rodinné domy se na uliční řady napojí krátkými domovními přípojkami.

28.

Hynčice nad Moravou
Stávající stav
Hynčice nad Moravou má vybudovaný samostatný vodovod zásobený z vlastního
zdroje vody. Čerpací stanice, vybudovaná na jiţním okraji zástavby, dodává vodu do
zásobovacího vodojemu objemu 25 m3, situovaného nad obcí na kótě 590 m.n.m.
Z vodojemu pokračuje zásobovací řad k jednotlivým domům. Výtlačné potrubí do vodojemu
je provedeno z polyetylénových trub Js 50, vodovodní potrubí v obci z trub
osinkocementových.
Návrh
Návrhová lokalita pod vodojemem bude zásobena vodou ze stávajícího vodovodu,
lokalita na západní straně obce z prodlouţeného úseku vodovodní sítě.
Dále se předpokládá pouze běţná údrţba stávající vodovodní sítě včetně objektů na
vodovodní síti.

Vysoké Ţibřidovice
Ţleb
Potůčník
Zásobení vodou je zajištěno z domovních studní. Současný stav zůstane zachován

C7.2.1.2. Odkanalizování a čištění odpadních vod
Řešení kanalizace v Hanušovicích i okolních sídlech je v souladu s řešením
PRVKOK.

Stávající stav města Hanušovice
Kanalizace v městě Hanušovice byla budována od 60.let minulého století. Do 80. let bylo
vybudováno 6 oddělených kanalizací s třinácti zaústěními do toku. Kanalizační systémy
byly budovány jako jednotné a navzájem spolu nesouvisely. Jednotlivé stoky tvořily
samostatná navzájem nezávislá odkanalizovaná povodí bez jakéhokoliv čištění.
I později byla kanalizace budována nekoncepčně a různého typu. Od roku 1994 je
budována kanalizace s napojením na mechanicko-biologickou ČOV, která byla vybudována
původně podnikem Moravskoslezské pivovary, a.s. Přerov (dnes Pivovar Holba) pro
společné čištění průmyslových odpadních vod z pivovaru a splaškových a průmyslových
odpadních vod z města Hanušovice.
Kanalizační systém města tvoří dvě hlavní stoky: stoka A a stoka B. Stoka B slouţí k
odvedení průmyslových odpadních vod z pivovaru a vede v souběhu se stokou A od ČOV
aţ k podjezdu pod tratí ČD. Od šachty vede stoka B podél ţelezniční trati do areálu
pivovaru a je jeho majetkem. Stoka A je majetkem pivovaru od ČOV po šachtu u podjezdu
pod tratí ČD. Dále je jiţ stoka A majetkem společnosti VHZ a.s.
Na hlavní páteřní stoku A navazují jednotlivé stoky kanalizačního systému města včetně
výtlačného řadu napojeného na stoku A hned před čistírnou z jediné čerpací stanice celého
systému. Do čerpací stanice jsou odváděny odpadní vody ze zástavby situované na
levobřeţní části zastavěného území.
Stávající kanalizace vybudovaná v ulice Příčné a Krátké je řešena jako jednotná a odvádí
do stoky A splaškové i dešťové vody.
S ohledem na společnou konstrukci šachet stok A i B není moţné striktně oddělit vody
z pivovaru od odpadních vod z města. Při zvýšeném průtoku odpadních vod v kmenové
stoce dochází k přelití odpadních vod společnými revizními šachtami do stoky z pivovaru.
Na území města jsou vybudovány dva lokální splaškové systémy zakončené domovní
čistírnou. První čistírna je pro městský úřad a úřad práce a druhá je v průmyslovém areálu
situovaném na levém břehu říčky Branná.
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Návrh
Převáţná část kanalizačního systému ve městě je řešena jako oddílná, splaškové odpadní
vody jsou odváděny stokovým systémem na centrální čistírnu odpadních vod a dešťové
vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do přilehlých recipientů. Oddělení dešťových a
splaškových vod vyţaduje dobudování nových úseků splaškové kanalizace. Jedná se o
lokalitu v sídlišti Zábřeţská a v okolí ulice Příčná, včetně dalších samostaných větví
vyznačených v grafické části dokumentace.
Sídliště Zábřeţská je odkanalizována systémem, který je jednotný. Veškeré dešťové
průtoky jsou tedy odváděny na ČOV stokou A.
Druhou lokalitou, kde je kanalizační systém provozován jako jednotný je okolí ulice Příčné.
Zástavba v okolí ulice Příčné je tvořena hlavně panelovými bytovými domy a celou řadou
zpevněných ploch. Kanalizační systém je zde vybudován jako jednotný a je napojen do
splaškové stoky A.
V obou lokalitách je proto nově navrţena splašková kanalizace napojená na stoku A,
stávající kanalizace bude slouţit jako kanalizace dešťová s vyustěním v recipientu.
Problém stoky B, která odvádí průmyslové odpadní vody z pivovaru je mimo jiné, ţe odvádí
kromě technologických vod i odpadní vody splaškové z přilehlých nemovitostí.
Na území města se dále nachází několik menších lokalit, kde není vybudován ţádný
kanalizační systém nebo pouze kanalizace zaústěná do recipientu. V těchto lokalitách je
nutné dobudovat splaškovou kanalizaci a propojit na stávající stoku A.
Dle pasportu kanalizace Hanušovice je převáţná část stok poměrně nízkého stáří, a proto
je moţné budoucí rekonstrukce zaměřit pouze na oblasti, kde bude potřeba vytvořit oddílný
systém.
Čistírna odpadních vod
Čištění odpadních vod probíhá v mechanicko biologické ČOV, provozovatelem čistírny je
Pivovar HOLBA, a.s.
 Velikost ČOV:
Projektovaná kapacita ČOV:
31 000 EO
Skutečný počet napojených obyvatel:
2 200 EO
Skutečné zatíţení ČOV:
12 710 EO
Maximální odtok:
26,75 l/s, 2 311 m3/den
 Technologie ČOV:
Jedná se o mechanicko biologickou ČOV určenou k likvidaci odpadních vod z města
Hanušovice a místního Pivovaru HOLBA, a.s. Odpadní vody jsou přiváděny dvěma
samostatnými stokami přes hrubé česle, lapák štěrku a písku. Biologický stupeň tvoří dvě
shodné linky s nízkozátěţovou aktivací a oddělenou regenerací kalu. Kaţdá linka
biologického čištění je tvořena pěti selektorovými komorami, aerační nádrţí, dosazovací
nádrţí, nádrţí pro regeneraci kalu. Přebytečný kal je přečerpáván do zahušťovací a dále
uskladňovací nádrţe, která je provzdušňována středněbublinnou aerací. Kal je odvodňován
na pásovém kalolisu a je odváţen ke skládkování.
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Výpočet mnoţství odpadní vod, produkce znečištění
Převzato z PRVKOK Olomouckého kraje
2000
Počet
trval. obyv.
2353
bydl.
obyv.
napoj
na
kanalizaci .
Počet
trval. obyv.
2353
bydl.
obyv.
napoj. na ČOV
Počet EO
EO
3305
3
Produkce
m /d
393,95
odpad. vod
BSK5
kg/d
198
NL
kg/d
184
CHSKcr
kg/d
397

2015
3045

3045

3356
400,82
201
187
403

Kapacita ČOV v městě Hanušovice postačuje k čištění předpokládaného nárustu
odpadních vod splaškových z navrţených lokalit bytové zástavby.

Hynčice nad Moravou
V obci není v současnosti vybudována splašková kanalizace. Likvidace odpadních vod se
děje v ţumpách a septicích.
Pro novou zástavbu se uvaţuje s vybudováním nové kanalizační větve ukončené na
západním okraji obce na domovní ČOV. Vyčištěné odpadní vody budou svedeny do
recipientu Moravy.

Vysoké Ţibřidovice
Ţleb
Potůčník
V obcích není vybudována splašková kanalizace. Likvidace odpadních vod se děje
v ţumpách a septicích. Tento stav zůstane zachován.
C7.2.1.3. Vodní toky a plochy
k.ú. Hanušovice
Katastrální území Hanušovice se nachází v povodí Horní Moravy, přičemţ hlavním tokem
katastru je řeka Morava, která protéká katastrem převáţně ve směru sever - jih a místy
tvoří katastrální hranici, dalším významným tokem je řeka Krupá přitékající od severu a je
zaústěna levobřeţně cca v km 330 do Moravy. V km 328 staničení Moravy je do ní zaústěn
levobřeţní přítok, řeka Branná, přitékající od severozápadu. Tyto řeky jsou ve správě
povodí Moravy s.p.
Hydrologickou síť doplňují drobné vodní toky ve správě ZVHS Oblast povodí Moravy Brno
a toky ve správě LČR.
V řešeném katastru jsou v areálu pivovaru Holba dva rybníky a v Horních Hanušovicích u
zemědělské farmy rybník - malá vodní nádrţ. Ve VÚC Jeseníky se počítá s výstavbou
přehrad na Moravě a Krupé. V rámci protipovodňové ochrany byly provedeny
protipovodňové hráze v Hanušovicích na Moravě na obou březích.
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Odtokové poměry a protipovodňová ochrana
V mapové části dokumentace je zakreslena čára rozlivu z povodně roku 1997, kterou
poskytlo pracoviště Povodí Moravy a.s. Dále byl proveden zákres ohrazování toku řeky
Moravy.
Záplavové území vymezil Krajský úřad Olomouckého kraje Stanovením záplavového území
významného vodního toku Morava ř.km 296,255 - 325,176 (pravý břeh) - 328,019 (levý
břeh) čj. KUOK/49835/04/OŢPZ/7206 dne 10.7.2006, č.h.p. 4-10-01. Spolu s podmínkami
platnými pro stavby, terénní úpravy, zařízení a činnosti v záplavovém území je i stanovení
rozlivů pro Q5, Q20,Q100.
Aktivní zóna záplavového území stanovena nebyla, pro stavby, terénní úpravy, zařízení a
činnosti v záplavovém území nutno zajistit souhlas dle ust. § 17 zákona
č. 254/2001Sb. (vodní zákon), veškerá výstavba musí být projednána se správcem Povodí,
tj. Povodí Moravy, s.p. Brno.
Stávající ochranná pásma vodních toků
V zájmovém území nejsou vyhlášena, dle §49 odst.2 zákona 254/2001 Sb. zákona o
vodách jsou oprávněni správci vodních toků z důvodu péče o koryta uţívat u splavných
toků pás šíře max. do 10,0 m od břehové linie a u ostatních významných toků 8,00 m a u
drobných vodních toků do 6,00 m.
k.ú.Hynčice nad Moravou
Katastrální území Hynčice nad Moravou se nachází v povodí Horní Moravy, přičemţ
severní hranici katastru tvoří řeka Branná, která je levobřeţním přítokem Moravy, ta tvoří
západní hranici katastru. Obě řeky jsou ve správě Povodí Moravy s.p. Do Branné i Moravy
jsou zaústěny bezejmenné vodní toky ve správě ZVHS, Oblast povodí Moravy a LČR.
Samostatným rozhodnutím OkÚ Šumperk č.j. Voda 3591/98-Kl-231/2 ze dne 21.12.1998 je
stanoveno a vyhlášeno zátopové území toku Branná, jedná se o zátopové území povodně
z července 1997.
Aktivní zóna záplavového území stanovena nebyla, pro stavby, terénní úpravy, zařízení a
činnosti v záplavovém území nutno zajistit souhlas dle ust. § 17 zákona
č. 254/2001Sb. (vodní zákon), veškerá výstavba musí být projednána se správcem Povodí,
tj. Povodí Moravy, s.p. Brno.
k.ú. Potůčník
Katastrální území Potůčník se nachází v povodí Horní Moravy. Páteřním tokem katastru je
potok Potůčník protékající katastrem ve směru jih - sever a před zaústěním do Branné tvoří
severní hranici katastru. Do Potůčníku je zaústěno několik drobných vodních toků.
k.ú. Vysoké Zibřidovice
Katastrální území Vysoké Ţibřidovice se nachází rovněţ v povodí Horní Moravy. Východní
hranici katastru tvoří řeka Krupá, do které je zaústěn Prudký potok, tvořící severní hranici
katastru. Do Prudkého potoka a Krupé jsou zaústěny potoky a drobné vodní toky ve správě
LČR a ZVHS.
V katastru je na bezejmenné vodoteči navrţena malá vodní nádrţ.
Ve VÚC Jeseníky se počítá s výstavbou přehrady na Krupé, jejíţ zátopa by zasáhla část
katastru podél toku..
k.ú. Ţleb
Katastrální území Ţleb se nachází rovněţ v povodí Horní Moravy. Jiţní hranici katastru
tvoří řeka Morava a jihovýchodní hranici katastru vymezuje řeka Krupá. Osu katastru tvoří
drobný vodní tok č.132 a, který je levobřeţním přítokem Moravy.
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Ve VÚC Jeseníky se počítá s výstavbou přehrady na Moravě, jejíţ zátopa by zasáhla jiţní
část katastru podél Moravy .
Revitalizace říčních systémů - ekologická stabilita krajiny
Opatření, jeţ jsou promítnuta v územním plánu, mají za cíl je podporovat a zvyšovat
retenční schopnost krajiny (zvyšování podílu drnového fondu, zpomalovat povrchový i
podzemní odtok, zvyšovat infiltrační vlastnosti a retenční schopnosti půdního profilu,
zachycovat vodu v rybnících, mokřadech a malých vodních nádrţích), coţ povede ke
zvýšení okamţitého objemu výskytu vody v území.
Dále je třeba napravovat negativní důsledky v minulosti nevhodně provedených
pozemkových úprav, nevhodného obhospodařování půdy a velkoplošného odvodnění,
obnovovat přirozené funkce vodních toků a jejich koryt, včetně doprovodných porostů a
ochranných pásů, odstraňovat nevhodné úpravy toků, zvyšovat přírodními prostředky
odolnost břehů koryt vodotečí proti erozi, jejich stabilitu při povodních a členitostí dna i
břehu podporovat samočisticí schopnost vody, stabilizovat hladiny, zajistit minimální
průtoky a podmínky pro přirozené biologické oţivení toků.
Výše uvedené principy jsou shrnuty do následujících bodů:
Obnova původních koryt vodních toků, vybudování nových, přírodě blízkých koryt vodních
toků, změna vinutí trasy, odstranění zatrubnění toků, odstranění nevhodných úprav koryt
(betonové prvky apod.), vybudování a obnova prvků sniţujících rychlost odtoku a
zvyšujících morfologickou pestrost koryta aj.
Technické úpravy vlastních odvodňovacích soustav za účelem zadrţení vody v území při
zachování jejich funkce a zásad tvorby ekologicky stabilní krajiny.
Obnova hydrologického reţimu odstavených ramen vodních toků, obnova porostní
struktury podél odstavených ramen vodních toků.
Obnova vodních nádrţí a zakládaní nových vodních nádrţí v místech geomorfologicky,
hydrogeologicky a hydrologicky vhodných za účelem zvýšení retenční schopnosti území,
směřující k vytvoření ekologicky stabilního prvku v krajině (hl. biocentrum, významný
krajinný prvek).
Biotechnické a technické zásahy směřující k zachování biologicky cenných přirozených
úseků vodních toků, udrţování přirozených tůní a stupňů v korytech vodních toků,
morfologické členitosti břehů, dna apod.
Zakládání a obnova břehových porostů, zejména s ohledem na jejich zdravotní stav a
druhové a konfigurační členění, zakládání a obnova doprovodných porostů v návaznosti na
břehové porosty a další porostní struktury v území.
Zakládání a obnova prvků systémů ekologické stability směřující k posílení vodního reţimu
daného území vytvořením ekologicky stabilního prvku - biocentrum, biokoridor, významný
krajinný prvek apod.
Obnova hydrologické a prostorové struktury mokřadních ekosystémů a vytváření podmínek
pro vznik nových mokřadních systémů.
Obnova a zakládání prvků systému protierozní ochrany ve vazbě na posílení a ochranu
vodního reţimu daného území, nad rámec agrotechnických protierozních opatření - obnova
a zakládaní mezí, remízků, průlehů apod., s jednoznačně prokazatelným revitalizačním
efektem a jejich napojení na další protierozní a porostní struktury v území.
Zakládání a obnova prvků s retenčními vlastnostmi v území - př. suché poldry, občasné
rozlitím apod.
Technické, biotechnické a biologické zásahy, směřující k ochraně a obnově zásob
podzemní vody.
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C7.2.2 Elektrická energie
4.3.1. Elektrická energie
1. Rozsah řešeného území :
Řešené území zahrnuje katastr města Hanušovice a obcí Potůčník, Hynčice nad Moravou,
Vysoké Ţibřidovice a Ţleb.
2. Popis současného stavu :
Rozvody VVN 110 kV
V řešeném území je umístěna rozvodna R110/22 kV „Hanušovice“, která je napojena
dvojitým vedením VVN 110 kV č. 5601/5602 na rozvodny R110/22 „Česká Ves“ a R110/22
„Zábřeh na Moravě“.
Rozvodna je umístěna na jiţním okraji města, vedení je provedeno vodiči AlFe na
příhradových stoţárech, trasa vedení musí být respektována včetně ochranného pásma.
Rozvody VN 22 kV
Z rozvodny 110/22 kV do řešeného území vycházejí tato vedení :


VN 22 kV č.345 jednoduché vedení



VN 22 kV č.347 jednoduché vedení



VN 22 kV č.348 jednoduché vedení



VN 22 kV č.68/346 dvojité vedení.

Z těchto vedení jsou napojeny všechny trafostanice v městě a řešených obcích. Velká
většina tras vedení je provedena vodiči AlFe6 na betonových podpěrách, podpěrné body s
velkým mechanickým namáháním jsou provedeny mříţovými podpěrami. Pouze malá část
vedení je kabelová.
Podle sdělení ČEZ Distribuce a.s. jsou stávající vedení VN 22 kV provozuschopná,
přenosová kapacita vedení je schopna pokrýt předpokládaný rozvoj města i integrovaných
obcí.
Popis trafostanic – Hanušovice - distribuční
označení

typ

transformátor

název dle ČEZ.

DTS 583

stoţárová

400 kVA

U pekárny

DTS 584

stoţárová

160 kVA

U holubáře

DTS 585

zděná

2x400 kVA

U domu sluţeb

DTS 586

zděná

400 kVA

U obchodu

DTS 587

stoţárová

400 kVA

U kulturáku

DTS 588

stoţárová

400 kVA

U benziny

DTS 589

stoţárová

250 kVA

U kostela

DTS 590

stoţárová

250 kVA

U bytovek

DTS 592

stoţárová

400 kVA

Bytovky směr Potůčník

DTS 601

stoţárová

160 kVA

Na vinici

DTS 602

stoţárová

100 kVA

U Moravolenu

DTS 921

stoţárová

160 kVA

ŠPVS studny
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DTS 922

zděná

2x400 kVA

Sídliště Holba

DTS 923

stoţárová

250 kVA

Pod lipami

CELKEM

4.930 kVA

Popis trafostanic – Hanušovice – velkoodběratelské
označení

typ

transformátor

název dle ČEZ.

DTS 90254

stoţárová

100 kVA

Státní lesy - dílny

DTS 90256

zděná

1.000 kVA

Moravolen

DTS 90257

stoţárová

160 kVA

Statek - dílny

DTS 90258

stoţárová

250 kVA

Habartice MVE

DTS 90259

stoţárová

250 kVA

Jandrt

DTS 90261

stoţárová

400 kVA

Moravolen MVE

DTS 90263

zděná

800 kVA

Pivovar

DTS 90264

stoţárová

100 kVA

ČD ţelezniční stanice

DTS 90265

stoţárová

900 kVA

Lom - bagr

DTS 90266

stoţárová

250 kVA

Lom

DTS 90364

zděná

3x1.500 kVA

Zetor

DTS 90365

stoţárová

100 kVA

ČOV

Popis trafostanic – Potůčník - distribuční
označení

typ

transformátor

název dle ČEZ.

DTS 593

stoţárová

250 kVA

Chaty

DTS 594

stoţárová

160 kVA

Rekreační středisko Univa

DTS 552

stoţárová

100 kVA

Jindřichov Potůčky

CELKEM

510 kVA

Popis trafostanic – Potůčník – velkoodběratelské
označení

typ

transformátor

název dle ČEZ.

DTS 90255

stoţárová

400 kVA

Rekreační středisko MILO

DTS 90260

zděná

250 kVA

Ligra

DTS 90365

stoţárová

100 kVA

ČOV

Popis trafostanic – Hynčice nad Moravou - distribuční
označení
DTS 582

typ
stoţárová

transformátor

název dle ČEZ.

100 kVA

Hynčice obec

Popis trafostanic – Vysoké Ţibřidovice - distribuční
označení

typ

transformátor

název dle ČEZ.

DTS 618

stoţárová

160 kVA

U obchodu

DTS 619

stoţárová

100 kVA

U kostela

DTS 620

stoţárová

250 kVA

Obec + Marwin

CELKEM

510 kVA
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Popis trafostanic – Ţleb - distribuční
označení

typ

DTS 617

stoţárová

transformátor

název dle ČEZ.

160 kVA

Ţleb obec

3. Návrh systému zásobování elektrickou energií :
Pro dimenzování sítí a trafostanice a pro stanovení odběrů návrhových ploch je uvaţováno
u bytů se stupněm elektrizace „A“ (50%) a „B“ (elektrické vaření 50%), Pro rodinné domy je
uvaţováno se stupněm elektrizace „B“ (60%) a „C“ (elektrické topení 20%).
Ze zpracování návrhu ÚPn obce vyplývají následující úpravy nebo přeloţky tras vedení VN
22 kV a úpravy a rekonstrukce trafostanic. Jedná se o tyto úseky a trafostanice, jejichţ
úpravy spadají do návrhového období :
-

pro napojení lokality B1ha (34RD/152kW) je navrţena rekonstrukce stávající
trafostanice DTS 923 pro zvýšení výkonu. Stoţárová trafostanice bude
nahrazena trafostanicí kompaktní do 630 kVA. Napojení bude novým
kabelovým vedením, které se připojí na stávající venkovní vedení v místě
stávající odbočky pro DTS 923.

-

pro moţnost vyuţití lokality B2ha (60 b.j./168kW) bude nutno provést přeloţku
části stávajícího venkovního vedení VN do kabelu. Napojení bude provedeno
ze stávající trafostanice DTS 922. Podle skutečného zatíţení v době výstvby
můţe být řešeno zvýšení výkonu této DTS výměnou stávajících
transformátorů 400 kVA za 630 kVA.

-

pro lokalitu B3ha (32RD + moţná vybavenost/145kW + 250kW) je navrţena
výstavba nové kompaktní trafostanice (v grafické části označena DTS 1N) o
výkonu do 630 kVA. Napojení bude novým kabelovým vedením, které se
připojí na stávající venkovní vedení v místě stávající odbočky pro DTS 90261.

-

pro lokalitu B4ha (19RD/85kW) je navrţena výstavba nové stoţárové
trafostanice (v grafické části označena DTS 2N) o výkonu do 400 kVA.
Napojení bude novou venkovní přípojkou VN na stávající venkovní vedení.

-

pro lokality B6ha (17RD/76kW) je navrţena výstavba nové stoţárové
trafostanice (v grafické části označena DTS 3N) o výkonu do 400 kVA.
Napojení bude novou venkovní přípojkou VN na stávající venkovní vedení.

Ve výhledu je v územním plánu řešena realizace vodní nádrţe. Tato vodní plocha vyvolá
rozsáhlou rekonstrukci a přeloţky stávajících venkovních vedení VN 22 kV. Řešení táto
rekonstrukce je mimo rozsah tohoto územního plánu, protoţe musí být provedeno
v souladu s poţadavky na dispečerské řízení provozu sítě.
4. Alternativní zdroje elektrické energie :
V řešeném území jsou dva alternativní zdroje elektrické energie. Jedná se o malé vodní
elektrárny (MVE), které jsou v majetku tří různých subjektů.
-

MVE na řece Morava je umístěna u soutoku řek Morava a Krupá. MVE
provozuje firma Nobleslen (Moravolen). Zdrojem energie jsou dvě turbíny
s celkovým instalovaným výkonem 360 kW. Roční výroba z tohoto zdroje je
cca 960.000 kWh.

-

MVE na řece Branná je umístěna v lokalitě Potůčník. MVE provozuje ing.
Babek. Zdrojem energie jsou dvě turbíny s celkovým instalovaným výkonem
60 kW. Roční výroba z tohoto zdroje je cca 335.000 kWh.
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Mimo řešené území v jeho těsné návaznosti existuje 3.MVE na řece Krupá, která je
umístěna v lokalitě „Na Šlajfce“. MVE provozuje firma Vodní elektrárna Habartice spol.
s r.o. Zdrojem energie jsou dvě turbíny s celkovým instalovaným výkonem 150 kW. Roční
výroba z tohoto zdroje je cca 730.000 kWh.
5. Rozvody NN 0,4 kV :
Rozvody NN jsou převáţně provedeny jako venkovní vedení vodiči AlFe6 nebo AES
různých průřezů na různých druzích podpěr. Nová zástavba rodinných domů a bytové
domy v Hanušovicích mají provedeny rozvody NN kabelové. Přípojky pro rodinné domy i
jiné objekty jsou provedeny závěsnými kabely nebo kabely v zemi.
Popis řešení pro jednotlivé lokality – Hanušovice :
-

B1ha (34 RD) budou napojeny novými kabelovými rozvody NN na rekonstruovanou
trafostanici DTS 923. Předpokládaný poţadovaný výkon cca 152 kW zde bude po
rekonstrukci k dispozici.

-

B2ha (60 b.j.) bude napojena novými kabelovými rozvody na stávající trafostanici DTS
922. Předpokládaný odběr lokality cca 168 kW zde bude k dispozici. Podle potřeby je
moţno vyměnit stávající transformátory 400 kVA za 630 kVA.

-

B3ha (32 RD + vybavenost) bude napojena novými kabelovými rozvody na novou
kompaktní trafostanici DTS 1N. Předpokládaný odběr lokality cca 145 + 250 kW zde
bude k dispozici.

-

B4ha (19 RD) bude napojena novými kabelovými rozvody na novou stoţárovou
trafostanici DTS 2N. Předpokládaný odběr lokality cca 85 kW zde bude k dispozici.

-

B6ha (17 RD) bude napojena novými kabelovými rozvody na novou stoţárovou
trafostanici DTS 3N. Předpokládaný odběr lokality cca 76 kW zde bude k dispozici.
Popis řešení pro jednotlivé lokality – Hynčice nad Moravou :

-

B1hy, B2hy (8 RD) budou napojeny novými vývody AES na stávající stoţárovou
trafostanici DTS 582 (100 kVA). Předpokládaný odběr lokality cca 40 kW. Podle
aktuálního zatíţení v době realizace případně řešit zvýšení výkonu trafostanice.
Popis řešení pro jednotlivé lokality – Ţleb :

-

B1ţl, B2ţl a B3ţl (7 RD) budou napojeny novým vývodem AES na stávající stoţárovou
trafostanici DTS 617 (160 kVA). Předpokládaný odběr lokality cca 35 kW. Podle
aktuálního zatíţení v době realizace případně řešit zvýšení výkonu trafostanice.
Popis řešení pro jednotlivé lokality – Vysoké Ţibřidovice :

-

B1vţ a B2vţ (7 RD) budou napojeny novým vývodem AES na stávající stoţárovou
trafostanici DTS 620 (250 kVA). Předpokládaný odběr lokality cca 35,- kW. Podle
aktuálního zatíţení v době realizace případně řešit zvýšení výkonu trafostanice.

-

B3vţ a B4vţ (7 RD) budou napojeny přípojkami na stávající síť NN vedenou zea
stávající stoţárové trafostanice DTS 620 (250 kVA). Předpokládaný odběr lokality cca
35,- kW. Podle aktuálního zatíţení v době realizace případně řešit zvýšení výkonu
trafostanice.

-

B5vţ, B6vţ a B7vţ (11 RD) budou napojeny novými vývody AES na stávající
stoţárovou trafostanici DTS 618 (160 kVA). Dále bude provedeno propojení do stávající
sítě NN vedení z DTS 620 (100 kVA). Předpokládaný odběr lokality cca 50 kW. Podle
aktuálního zatíţení v době realizace případně řešit zvýšení výkonu jedné nebo obou
trafostanic.
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6. Elektrické vytápění :
V řešené lokalitě je v současné době instalováno elektrické vytápění v cca 20%
domácností. Jedná se převáţně o systémy akumulačního vytápění.
Pro navrhované lokality je do bilancí zahrnu stejný podíl (20%) domácností s elektrickým
vytápěním (stupeň elektrizace „C“). Je však předpoklad, ţe nově postavené RD budou
vyuţívat modernější a úspornější systémy přímotopného vytápění v kombinaci s tepelnými
čerpadly. Tento systém vytápění ve srovnání s akumulačním vytápěním je úspornější aţ o
60%.
7. Veřejné osvětlení :
Veřejné osvětlení je provedeno samostatnými stoţáry VO s výloţníky a svítidly VO nebo
výloţníky se svítidly, které jsou upevněny na stoţárech sítě NN, v místech kde je
provedena kabelová síť NN je VO řešeno silničními stoţáry a kabelovým rozvodem.
Napájení a automatické ovládání rozvodů VO je přes rozvaděče RVO.
V návrhu je uvaţováno s výstavbou VO ve všech lokalitách ve shodném provedení, jako je
řešeno stávající VO na které návrhové lokality navazují.
8. Charakteristika ochranných pásem :
Ochranná pásma vedení a trafostanic jsou stanovena zákonem č.458/2000 sbírky. Tento
zákon také stanoví činnosti, které je zakázáno v ochranném pásmu provádět. Výjimky z
ochranných pásem můţe udělit pouze provozovatel příslušné přenosové nebo rozvodné
soustavy.
Venkovní vedení nad 35 kV do 110 kV včetně
Venkovní vedení VVN 110 kV mají stanoveno ochranné pásmo na 15 (12) m na kaţdou
stranu od krajního vodiče.
Venkovní vedení napětí nad 1 kV do 35 kV včetně
-

Pro vodiče bez izolace

7 (10) m

-

Pro vodiče se základní izolací

2 (--) m

-

Pro závěsná kabelová vedení

1 (--) m

Kabelová vedení VN do 110 kV, NN a telefon )
Kabelová vedení mají stanoveno ochranné pásmo na 1 (1) m od vnějšího povrchu kabelu
(od krajního kabelu, je-li uloţeno více kabelů ve společné trase ).
Elektrické stanice ( transformovny )
-

Stoţárové transformovny s převodem napětí z úrovně větší neţ 1 kV a menší neţ 52 kV
na úroveň nízkého napětí mají stanoveno ochranné pásmo na 7 (20/30) m od
konstrukce stanice

-

Kompaktní a zděné transformovny s převodem napětí z úrovně větší neţ 1 kV a menší
neţ 52 kV na úroveň nízkého napětí mají stanoveno ochranné pásmo na 2 (20/30) m od
konstrukce stanice.

Venkovní vedení NN 0,4 kV
Venkovní vedení NN nemá stanoveno ochranné pásmo ve smyslu zákona č.458/2000 Sb.
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Minimální vzdálenosti, které musí být od vedení NN dodrţeny jsou stanoveny v
ČSN 33 2000.
Pozn. Ochranná pásma dle zákona 458/2000 Sb. platí pouze pro vedení a transformovny
vybudovaná po nabytí platnosti tohoto zákona. Pro vedení a zařízení z dřívější doby platí
ochranná pásma podle zákona 79/57 případně 222/94. Ochranná pásma podle
předchozích zákonů jsou uvedena v závorkách. Podle tohoto výkladu jsou ochranná pásma
kreslena i v grafické části.
Podrobný popis prací a činností v ochranných pásmech a v blízkosti ochranných pásem je
stanoven zákoně č.458/2000 Sb.

C7.2.3 Spoje a telekomunikační zařízení
1. Telefonizace :
Majitel a provozovatel pevné telefonní sítě (Telefónica O2) v současné době zaujal
stanovisko, ţe veškeré podklady o telefonní síti předá (za úplatu) pouze pořizovateli
územně plánovací dokumentace, nikoliv zpracovateli. Protoţe v době zpracování této ÚPn
údaje o sítích operátora (Telefónica O2) nebyly k dispozici, je tato část převzata
z dřívějšího zpracování ÚPn města Hanušovice.
Toto se týká jak místních telefonních kabelů (přístupová síť), tak i dálkových telefonních
kabelů (přenosová síť) a radioreléových spojů.
2. Kabely dálkové (přenosová síť) :
Katastrem obce prochází trasa dálkových optických kabelů (DOK), které jsou majetkem
Telefónica O2. Tyto trasy jsou zakresleny a jsou chráněny ochranným pásmem 1,5 m na
kaţdou stranu od trasy kabelů. Trasy stávajících kabelů DOK se okrajově dotýkají nově
navrţených lokalit B1ha, B3ha a B6 ha v Hanušovicích. Při návrhu zastavovacího plánu pro
tyto lokality trasy DOK musí být respektovány.
Trasy DOK jsou převzaty z digitálních podkladů poskytnutých firmou Telefónica O2
pořizovateli ÚPn.
3. Kabely místní (přístupová síť) :
V řešeném území je provedena místní kabelová telefonní síť ve všech lokalitách. Veškeré
rozvody jsou napojenu na blok digitální ústředny (RSÚ) umístěný v Hanušovicích.
Stávající rozvody jsou řešeny zemními kabely, pouze v okrajových částech katastru a pro
realizaci přípojek jsou pouţita venkovní vedení závěsnými nebo samonosnými kabely.
Kapacita kabelové sítě i telefonních ústředen umoţňuje 100% pokrytí poţadavků na zřízení
pevných telefonních linek. Je zde i rezerva pro pokrytí případných nároků z nové výstavby.
V současné době je patrný trend, který mění způsob provozování místní telefonní sítě,
protoţe díky expanzi mobilních operátorů ubývá účastníků poţadujících hlasové sluţby
(„klasický“ telefon) a sítě jsou stále více uţívány pro sluţby datové (internet a televize).
4. Sluţby operátorů mobilních telefonů :
Řešené území je dostatečně pokryto sítí všech tří současných operátorů mobilních sítí,
tedy Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone. Kvalita signálu (a tím i rozsah sluţeb) je silně
ovlivněn členitostí terénu. V řešeném území jsou místa, která nejsou pokryta vůbec nebo
kde není moţno zajistit rychlé připojení na internet.
5. Rozhlas po drátě :
V řešeném území není proveden rozhlas po drátě a s jeho zavedením se neuvaţuje.
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6. Radioreléové spoje :
Nad katastrem obce Hanušovice prochází více tras radioreléových spojů, které jsou v
majetku a správě Českých radiokomunikací a.s. (ČRA). Dále se zde nachází TV převaděč,
který je také provozován firmou ČRA a.s. Trasy RR spojů jsou převzaty z informativních
podkladů předaných ČRA a.s. zpracovateli ÚPn. Trasy RR spojů jsou chráněny ochranným
pásmem o velikosti 25 m na všechny strany od osy RR trasy.
Dále na katastrem obce procházejí RR trasy, které patří firmě Telefónica O2. Trasy RR
spojů jsou převzaty z digitálních podkladů poskytnutých firmou Telefónica O2 pořizovateli
ÚPn. Trasy RR spojů jsou chráněny ochranným pásmem o velikosti 25 m na všechny
strany od osy RR trasy.
7. Příjem rozhlasových a televizních signálů :
Televizní signál pro uvedené území je šířen ze základního televizního vysílače Praděd.
Tento vysílač vysílá v současné době:
- signál ČT 1 - 36. kanál
ČT 2 - 50. kanál
NOVA - 53. kanál
Kvalita signálu je v řešeném území dobrá.
Podle místních podmínek a konfigurace terénu je moţno přijímat i signály z jiných
pozemních vysílačů. Jedná se o následující kanály :
Brno – Kojál :
- signál ČT 1 - 29. kanál
ČT 2 - 46. kanál
NOVA - 9. kanál
Televizní převaděč Hanušovice „Na Vinici“ s převody :
- signál ČT 1 - 36/26. kanál
ČT 2 - 50/43. kanál
NOVA - 53/7. kanál
Okrajově je moţno přijímat i signály polské televize (TVP1, TVP2, Polsat) a slovenské
televize (STV2).
Z VKV vysílačů je v řešeném území moţno přijímat stanice vysílající z vysílače Jeseník Praděd a případně signály regionálních vysílačů Jeseník – město a Vrbno pod Pradědem –
Anenský vrch.
Kabelový rozvod televize a rozhlasu není v současné době proveden. Vzhledem na malou
hustotu zástavby a tím pádem vysokým pořizovacím nákladům na jednu přípojku, nebude
kabelová televize ani v následujícím období zavedena.
V celém řešeném území je moţno zajistit individuální příjem satelitních TV a rozhlasových
stanic. Dostupných je několik desítek českých i cizojazyčných stanic.
8. Jiná slaboproudá zařízení :
V Hanušovicích je proveden rozvod místního rozhlasu (MR). Tato síť je průběţně
udrţována (poslední významná rekonstrukce proběhla v roce 1997), zařízení MR je
v provozuschopném stavu a bude provozována i nadále.
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Ústředna MR je umístěna v budově městského úřadu, rozvody jsou provedeny kabely
CYKYz (závěsné). Reproduktory MR a rozvody jsou umístěny na samostatných ocelových
sloupech nebo jsou vedeny na samostatných konzolách na sloupech sítě NN.
V navrhovaných lokalitách bude řešen i rozvod místního rozhlasu. Přednostně bude
navrhován rozvod zemními kabely uloţenými ve společné trase s VO. Reproduktory MR
budou montovány na sloupech VO.

C7.2.4 Plynofikace
Stávající stav
Město Hanušovice je v současnosti plně plynofikované. Plynofikace byla provedena v roce
v roce 1976-1978 na základě generelu Severomoravských plynáren Ostrava. Pro zajištění
dodávky zemního plynu byla v minulosti vybudována vysokotlaká plynovodní přípojka Js
150 Jt 40 vedená v blízkosti zástavby obce Hynčice.
Pro středotlaký veřejný plynovod města Hanušovic byla v nezastavěném prostoru na okraji
města vybudovaná regulační stanice RS 3000/2/2 - 440. Z RS je ve městě proveden
středotlaký plynovod s provozním tlakem 0,3 MPa. Všechny trasy veřejného plynovodu s
uvedením jeho profilu jsou uvedeny v celkové situaci města.
Středotlaký rozvod plynu
Je proveden z lineárního polyetylénu (1PE), Celková délka plynovodní sítě je cca 6.400 m.
Jmenovitý tlak do 0,3 MPa, provozní 0,3 MPa. K jednotlivým objektům jsou vyvedeny STL
přípojky, ukončené osazením jednoduché regulační řady středotlakého domovního
regulátoru Alz.
Dopravované médium
zemní plyn naftový
Bod vznícení 537 °C
.
Meze výbušnosti
5-14% objemu
Skupina zápalnosti „A"
Hustota
0,737kg/m3K
Výhřevnost 37 MJ/m3
Přehled velkoodběratelů ZP:
Velkoodběr a
SO
ZKL Hanušovice, a.s. / Zábřeţská, 247 / CZ-788 33 Hanušovice
Velkoodběr a
SO
Hanušovická obchodní s.r.o. / Hlavní 116 / CZ-788 33 Hanušovice
Velkoodběr a
SO
Hanušovická obchodní s.r.o. / Hlavní 116 / CZ-788 33 Hanušovice
Velkoodběr a
SO
Pivovar HOLBA, a.s. / Pivovarská, 261 / CZ-788 33 Hanušovice
Velkoodběr a Zemědělské druţstvo "Agroholding" se sídlem v Bernarticích /
SO
Bernartice / CZ-790 57 Bernartice
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Spotřeby plynu (hodnoty za rok 2006 předané RWE a.s.Ostrava):
Velkoodběr a
Data
Domácnosti
Maloodběr
SO
Plánovaná
roční
3
spotřeba (NM )
307601,471
267976,067
2268785,579
Naměřená
roční
3
spotřeba (NM ) 2006 349507,038
223119,2795 2288816,112
Počet odběrných míst 190
27
5

Celkový
součet
2844363,117
2861442,429
222

Regulační stanice RS Hanušovice
Jedná se o typovou vysokotlakou regulační stanici dvoustupńovou, dvouřadou s výkonem 2
800 NM3/hod. Pracovní přetlak 0,3 MPa. Regulační stanice je opatřena odorizační stanicí
odpařovací. Jako odorantu pro sycení zemního plynuje pouţito THT (tetrahydrothylofen).
Zakreslení umístění regulační stanice, VTL plynovodu a STL plynovodů je ve výkresové
části.
Návrh
Plynofikace zástavby v navrţených lokalitách
v Hanušovicích je řešena rozšířením
stávající plynovodní sítě novými řady PE 50 - 90, které se propojí se stávajícími stl
plynovody ve městě .
Pro rodinné domy je uvaţováno s nárustem plynu v mnoţství 1,5 m3/hod/1RD, 3 300
m3/rok/1RD. Výhledový nárust potřeby zemního plynu pro 147 RD v mnoţství 221 m3/hod a
485 000 m3/rok bude pokryt ze stávající RS VTL/STL Hanušovice.
Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodu
Plynárenská zařízení jsou chráněna dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění
ochrannými a bezpečnostními pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu.
Ochranné pásmo
Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední
blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti od jeho půdorysu.
Ochranná pásma činí:
u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiţ se rozvádí plyn v
zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu,
u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.
V ochranném pásmu zařízení, které slouţí pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování
plynu i mimo ně, je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit
toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
Bezpečnostní pásma
Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií
plynových zařízení a k ochraně ţivota, zdraví a majetku osob.
Bezpečnostním pásmem se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu
plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.
Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umoţňují a nedojde-li k ohroţení ţivota,
zdraví nebo bezpečnosti osob, lze v bezpečnostním pásmu:
a) realizovat veřejně prospěšnou stavbu, pokud se prokáţe nezbytnost jejího umístění v
bezpečnostním pásmu, jen na základě podmínek stanovených fyzickou nebo právnickou
osobou, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení,
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b) umístit stavbu neuvedenou v písmenu a) pouze po předchozím písemném souhlasu
fyzické nebo právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.
Bezpečnostní pásma plynových zařízení:
Regulační stanice vysokotlaké
10 m
Vysokotlaké plynovody
do DN 100
15 m
do DN 250
20 m
nad DN 250
40 m

Hynčice nad Moravou
Vysoké Ţibřidovice
Ţleb
Potůčník
Sídla v současnosti plynofikovány nejsou, ve výhledu se s jejich plynofikací neuvaţuje.

C7.2.5 Teplofikace
Z CZT je tepelnou energií zásobována z převáţné části bytová sféra v centru
Hanušovic. Celková dodávka tepla z CZT dosahuje 9% všech energií vstupujících do
lokality. Stabilizace CZT má strategický význam v energetické politice Hanušovic. Strategie
CZT má podporu v platné legislativě v zákoně o ochraně ovzduší, o hospodaření energií i
v energetickém zákoně. U vytápění z CZT dochází díky vyššímu komínu k lepšímu rozptylu
emisí do vyšších vrstev atmosféry a tím je zaručena niţší koncentrace škodlivin v ovzduší
v obydlené části centra. Dodrţování emisních limitů je také lépe kontrolovatelné.
Nadále zachovat CZT v centrální části Hanušovic (ulice Hlavní a Zábřeţská) pro
bytové objekty a objekty občanské vybavebnosti, podporovat připojení dalších odběratelů
v centru města. Postupovat v souladu s obecně závaznou vyhláškou č.1/2003 o realizaci
energetické koncepce Města Hanušovice.

C8. Návrh řešení poţadavků civilní obrany
Nárůst obyvatelstva je vztaţen k údajům ze stavu v roce 2006 o počtu 3390
obyvatel. Nárůst počtu obyvatel je + 661.
Pro tento počet je třeba zajistit potřebné prostory pro ukrytí a to zajištěním moţností
ukrytí ve sklepních prostorách stávajících budov a rovněţ v prostorách navrhovaných
objektů.
Přednostně je třeba zabezpečit ukrytí dětí v MŠ a ZŠ. Výrobní provozy zajišťují
ukrytí pro své zaměstnance ve vlastních prostorách. Rozsah těchto zařízení je nutno
stanovit individuálně v závislosti na počtu zaměstnanců.
Úkrytové prostory budou řešeny v rámci projektové dokumentace vyšších stupňů
navrhovaných objektů (dle potřeby).
Při výstavbě rodinných domů doporučujeme provádět stavby s podsklepením s
moţností vyuţití těchto prostor pro ukrytí obyvatelstva.
Při číselném bilancování ploch potřebných pro ukrytí se uvaţuje s potřebnou
plochou 1,5m2 na osobu.
.
poč. obyv
nárůst počtu
plocha ukrytí
.
r. 2006
obyvatel
pro nárůst (m2)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hanušovice
3390
+610
610x1,5=915
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a. ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní:
Zvláštní povodeň v řešeném území se nepředpokládá. V rámci protipovodňových
opatření jsou realizovány ochranné hráze a jako výhled je řešena vodní nádrţ Hanušovice
b. zóny havarijního plánování
Nejsou v obci stanoveny.
c. ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
Úkrytové prostory jsou vymezeny v provizorních úkrytech ve sklepních prostorách
stávajících objektů. V případě vyhlášení evakuace je shromaţdiště stanoveno před
městským úřadem
d. skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
V obci nejsou uloţeny masky a další ochranné prostředky pro vybrané skupiny
obyvatelstva (dle vyhl. 380/2002 Sb.). Pro případný výdej těchto prostředků a rovněţ jako
sklad pro příjem a výdej humanitární pomoci budou slouţit prostory městského úřadu.
e. vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území
a zastavitelná území obce
Nebezpečné látky se ve správním území obce Hanušovice neskladují. 2x ročně
město organizuje – dle předepsaných předpisů – sběr nebezpečných odpadů, který provádí
odborná firma. Ta zajišťuje i přistavení
patřičných kontejnerů a následně odvoz
nebezpečného odpadu na další zpracování, uloţení či k případné likvidaci.
f. nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Pro případné umístění cisteren s pitnou vodou jsou uvaţovány místa s největší
koncetrací obyvatelstva. O umístění náhradních zdrojů el.energie se mimo potřeby
krizového řízení neuvaţuje. Pro případné umístění cisteren s pitnou vodou, případně
umístění náhradní elektrocentrály je uvaţován prostor na autobusovém nádraţí.

D. informace o důsledcích vyhodnocení vlivů na udrţitelný
rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno
stanovisko k vyhodnocení vlivu na ţivotní prostředí, popřípadě
zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo
respektováno
Vzhledem k tomu, ţe územní plán nenavrhuje plochy pro takové aktivity, které by dle stanoviska orgánu ochrany přírody - vyţadovaly vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí
popř. povinnost posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
(NATURU 2000), není samostatně zpracováno vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj.
Rozbor udrţitelného rozvoje v podobě SWOT analýzy byl zpracován v rámci P+R.
Řešení územního plánu z tohoto rozboru vychází a reaguje na něj svým řešením.
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E. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
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komunikace
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Tabulkový přehled rozvojových ploch

1. Obecná část
1.1. Úvod
Podle ustanovení §4.vyhl.MŢP ČR č.13/1994 Sb. jsou zpracovatelé územně
plánovací dokumentace povinni v územním plánu vyhodnotit předpokládané důsledky
navrhovaného řešení rozvoje sídla na ZPF (zemědělský půdní fond).
Vyhodnocení je zpracováno v textové, tabulkové a grafické části. Grafickou část
tvoří výkres č.6 zpracovaný v měřítku 1 : 5000 a zachycující rozvojové plochy a návrh
záboru ZPF.
1.2. Základní údaje o řešeném území
Rozsah řešeného území je dán k.ú. Hanušovice, k.ú. Vysoké Ţibřidovice, k.ú.
Hynčice nad Moravou, k.ú. Potůčník, k.ú. Ţleb. Po stránce zemědělsko výrobní je zájmové
území zařazeno do výrobního typu horských hospodářství se subtypem horských
hospodářství na mělčí půdě, část zabírá subtyp horských hospodářství na hlubší půdě.
1.2.1. Půdní podmínky
Obecně platným systémem, charakterizujícím kvalitu a vlastnosti pozemků tvořících
součást zemědělského půdního fondu, je soustava bonitovaných půdně ekologických
jednotek (BPEJ), které byly stanoveny na základní mapovací a oceňovací jednotku.
Kódy BPEJ zobrazují všechny charakteristické kombinace základních a v
krátkodobém aţ střednědobém horizontu málo proměnlivých vlastností určitých úseků
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zemědělského území, které jsou vzájemně odlišné a poskytují i rozdílné produkční a
ekonomické efekty.
Konkrétní vlastnosti půdy jsou vyjádřeny pětimístným kódem, který označuje
příslušnost ke klimatickému regionu a hlavní půdní jednotce, rozšířenou o charakteristiky
sklonitosti, skeletovitosti, hloubky půdního profilu a expozice, a to vše podle dohodnutých
kritérií.
V řešeném území se vyskytují půdy charakterizované kódy BPEJ v níţe uvedené
tabulce.
Podle Metodického pokynu MŢP ČR č.j.: OOLP/1067/96 z října 1996 jsou pozemky,
dle charakteristik daných kódy BPEJ, zařazeny do následujících tříd ochrany ZPF:
Třída ochrany ZPF

Kód BPEJ

I

8.34.21

II

8.58.00, 7.55.00

III

8.34.24

IV

8.34.41, 8.34.51

V

7.40.89, 7.40.68, 8.37.46, 8.34.44,
8.37.56, 8.40.89, 8.40.68, 8.67.01,
8.75.41, 8.40.78, 8.40.99, 8.40.67,
8.37.16, 8.37.46, 8.37.56, 8.37.15,
8.37.55, 8.37.45, 8.50.41, 8.78.89

1.2.2. Klimatické podmínky
Z hlediska klimatu Hanušovice spadají do oblasti mírně teplé, okrsek mírně teplý,
velmi vlhký, vrchovinný. Maximum sráţek bývá v letních měsících, průměrný roční úhrn
sráţek kolísá mezi 700-800 mm. Průměrná roční teplota se v posledních letech pohybuje
mezi 7-8°C.
1.2.3. Hydrologické poměry
Území je součástí hlavního povodí řeky Moravy, dílčího povodí Horní Moravy.
Hlavním tokem území je Morava. Kolem toku Moravy je vyhlášené záplavové pásmo.
Dalším významným tokem je řeka Krupá a levobřeţní přítok Moravy Branná. Řeky jsou ve
správě Povodí Moravy s.p. V k.ú. Potůčník teče stejnojmenný tok. V k.ú. Vysoké
Ţibřidovice vedle Krupé je významnějším Prudký potok. Hydrologickou síť doplňují vodní
toky ve správě ZVHS Oblast povodí Moravy Brno a toky ve správě LHP.
Vodní nádrţe se v řešeném území vyskytují minimálně.
Severní část území leţí v CHOPAV Ţamberk - Králíky (chráněné oblasti přirozené
akumulace vod).
Üzemí leţí v oblasti významné hydrogeologické struktury ramzovského nasunutí,
z toho důvodu je třeba klást důraz na zabezpečení ochrany podzemních vod, především
zabezpečit důslednou ochranu vápencových ploch, z důvodů ochrany vydatných zdrojů vod
nadregionálního významu
ÚP VÚC Jeseníky navrhuje výhledovou vodní nádrţ Hanušovice.
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1.2.4. Geomorfologické a geologické poměry v území
Po stránce geomorfologické tvoří zájmová území součást horské skupiny
Králického sněţníku a Hrubého Jeseníku. Území má charakter pahorkatiny se středně aţ
značně členitým terénem, rozčleněným několika hlavními terénními depresemi, po jejichţ
dně protékají potůčky. Jiţní svahy Vysokých Ţibřidovic a Ţlebu jsou ohroţovány erozí.
Zájmové území se vyznačuje velkými výškovými rozdíly. Od 420 m.n.m. do 850 m.n.m.
Z geologického hlediska je území tvořeno horninami krystalinika a v nepatrné míře
čtvrtohorními sedimenty. V krystaliniku jsou zastoupeny pararuly, svory, fylity, ortoruly. Na
svahovinách jsou oglejené půdy. V nivě řeky Moravy překrývají místy nevápnité uloţeniny
jiţ dříve uloţené čtvrtohorní štěrkopískové terasy z kyselého materiálu. Terasy leţící pod
naplaveninami jsou sloţeny z oblázků a valounů křemene a ţuly.

2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení územního plánu
obce Hanušovice na ZPF
2.1. Úvod
Všechny plochy navrţené pro návrh záboru ZPF v řešených k.ú.obce jsou
rozpracovány v následné tabulkové části.
2.2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy
Na zemědělské půdě bylo prováděno odvodňování půdy plošnou drenáţí.
Odvodněné lokality se nacházejí roztroušeně v celém zastavěném území. Jedná se
především o podmáčené louky v blízkosti vodních toků.
2.3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby
V zemědělské výrobě byly neefektivní rostlinné výroby nahrazeny extenzivní
výrobou hovězího masa a produkcí skotu. V chovu hospodářských zvířat je preferován
pastevní odchov. Charakter rostlinné výroby je zcela zaměřen na na produkci objemových
krmiv a zabezpečení krmivové základny. Rozvojový potenciál v zemědělství můţe
představovat pěstování ekologických plodin.
Stávající zemědělské areály jsou řešením akceptovány.
2.4. Údaje o uspořádání ZPF, ekologická stabilita území, návrhy pozemkových
úprav
Struktura půdního fondu:
Výměra katastrálního území obce Hanušovice je 3681,8 ha. Z toho lesy se
rozkládají na 1565 ha, tvoří tedy téměř polovinu rozlohy správního území města
Hanušovic. Lesy se nacházejí především v jiţní části řešeného území.
Druhy pozemků ve správním území města Hanušovice
Celková výměra pozemku (ha)
Orná půda (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
Zemědělská půda (ha)
Lesní půda (ha)
Vodní plochy (ha)
Zastavěné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)

3681.8277
568.9714
0.0000
0.0000
38.9231
0.0000
1130.1115
1738.0060
1565.5782
29.9211
39.3676
308.9548
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Kategorie půd
Naprosto převáţnou část ZPF tvoří půdy tř. ochrany III a niţší. ZPF třídy ochrany I a
II se nachází pouze v malých enklávách, I téměř výhradně při hranicích se sousedními
katastry, II pak částečně podél toku Moravy.
Zemědělská půda je rozdělena do následujících hlavních půdních jednotek:
HPJ 34 – hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolové a jejich slabě oglejené formy v mírně
chladné oblasti, většinou na ţulách a rulách a na různých jiných horninách, většinou lehké,
slabě aţ středně štěrkovité, s příznivými vláhovými poměry
HPJ 40 – svaţité půdy / nad 12° / na všech horninách, lehké aţ lehčí středně těţké,
s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich, jejich vláhové poměry jsou závislé na
sráţkách
HPJ 37 – mělké hnědé půdy na všech horninách, lehké, v ornici většinou štěrkovité aţ
kamenité, v hloubce 0,3 m silně kamenité aţ pevná hornina, výsušné půdy ( kromě vlhkých
oblastí )
HPJ 50 – hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách / hlavně ţulách,
rulách / s výjimkou hornin v HPJ 48, 49, zpravidla středně těţké, slabě aţ středně
štěrkovité aţ kamenité, dočasně zamokřené
HPJ 55 – nivní a luţní půdy na nivních uloţeninách, velmi lehké, zpravidla písčité, výsušné
HPJ 58 – nivní půdy glejové na nivních uloţeninách, středně těţké, vláhové poměry méně
příznivé aţ sklon k převlhčení
HPJ 67 – glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích, středně těţké aţ
velmi těţké, zamokřené, po odvodnění vhodné převáţně pro louky
HPJ 75 – různé hydromorfní a semihydroformní půdy v hlubších údolích, v mapově
nevymezitelném střídání většinou středně těţké, slabě aţ středně štěrkovité, s různými
vláhovými poměry, ale vţdy se zamokřenými místy – vhodné jen pro louky
HPJ 78 - hluboké strţe nad 3m hloubky – nevhodné pro zemědělskou půdu
Ekologická stabilita území
Řešené území dosahuje poměrně vysoké ekologické stability, která vyplývá
především z příznivého zastoupení zeleně v krajině. Mezi základní krajinotvorné prvky patří
lesní porosty, rozptýlená zeleň. Relativně nízké je zastoupení negativních faktorů a
nepříznivých vlivů z důsledků lidské činnosti.
Pozemkové úpravy
Pozemkové úpravy nejsou v řešeném území řešeny.
2.5. Hranice katastrálního území
Správní území města Hanušovice se skládá ze 4 katastrálních území: k.ú.
Hanušovice, k.ú. Vysoké Ţibřidovice, k.ú. Hynčice nad Moravou, k.ú. Potůčník.
V jednotlivých k.ú leţí příslušná sídla: město Hanušovice, sídlo Hynčice nad Moravou,
Potůčník, Vysoké Ţibřidovice. Na k.ú. Vysokých Ţibřidovic leţí i sídlo Ţleb. Hranice je
prezentována v grafické části dokumentace.
2.6. Zdůvodnění záborů ZPF
Rozvojové plochy jsou navrhovány vesměs pro bydlení. Jsou navrhovány tak,
aby logicky navazovaly na zastavěné území, aby neroztřišťovaly pozemky a ucelovaly
zastavěné území. Téměř veškeré zábory jsou navrhovány na třídách ohrany IV a V. Pouze
u lokality B3 vţ a B4 vţ ve Vysokých Ţibřidovicích dochází k minimálním záborůn na třídě
ochrany I (cca 0,7 ha) a u lokality B1 ha, B2ha, B3ha a B6 ha dochází k záborům ZPF tř.
ochrany II. Protoţe lokalita B2 ha je podmínečně určená k zastavění, navíc se nachází
v uzavřené lokalitě mezi zastavěným územím a tokem, jedná se celkem o rolohu záboru
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v tř. ochrany II na cca 0,9ha půdy
Navrţené lokality vychází z urbanistické struktury sídla a z terénních moţností, kdy
především Hanušovice se nacházejí v poměrně sevřeném údolí a jsou tedy terénně
omezeny ve svém rozvoji.
2.7. Hranice zastavěného území, zemědělské účelové komunikace
Hranice současně zastavěného území a zastavitelného území je zakreslená v
grafické části dokumentace, a to k datu 1.8.2007. Hranice pozemkové drţby vycházejí
z mapového podkladu katastrální mapy. Trasy zemědělských účelových komunikací jsou
zakresleny.

3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení územního plánu
na PUPFL
V řešeném území jsou PUPFL zastoupeny na 1565ha. Na většině území se
nacházejí hospodářské lesy. Na části svaţitých území podél Krupé, Moravy a Branné jsou
pak lesy ochranné. Na severozápadě území je část lesů v pásmu ohroţení lesů imisemi.
Zde také na malé části řešeného území je vymezena lesní genová základna, která
pokračuje do území okolních obcí. Hospodaření v lesích se řídí LHP.
Pro případné umístění staveb ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa je nutné závazné
stanovisko státní správy lesů. U řešení ÚSES je řešena návaznost navrhovaných lokálních
biokoridorů na stávající lesní porosty tak, aby došlo k propojení samostatných lesních
úseků nebo propojení s ostatními plochami krajinné zeleně.
Pro malou vodní nádrţ H2 je uvaţováno se záborem 0,3ha PUPFL.
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