Město Javorník
Č.J.: MEJV/791/2013

Datum 18.3.2013

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Zastupitelstvo města Javorník,
příslušné podle § 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst.
4 a článku II. bodu 7 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, článku II. bodů 4 a 6, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,
formou opatření obecné povahy
VYDÁVÁ ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK,
který byl schválen Zastupitelstvem města Javorník
na jeho …14.……zasedání dne ……18.3.2013…….

I.
A. TEXTOVÁ ČÁST (výrok)

a. vymezení zastavěného území
Zastavěné území je vymezeno k 1.7. 2010.
Zastavěné území je vymezeno v grafické části v následujících výkresech:
- výkres základního členění území
- hlavní výkres

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj
jeho hodnot
Řešené území je totožné se správním územím Javorník, které je tvořené
katastrálními územími: Bílý Potok, Horní Hoštice, Hundorf, Javorník-město, Javorník
ves, Travná u Javorníka a Zálesí u Javorníka.
b1) Zásady celkové koncepce
Koncepce rozvoje řešeného území vychází z potřeby zachování udržitelného
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rozvoje v území, směřuje ke stabilizaci a rozvoji, k zachování a rozvoji stávajících
sídel a jejich hodnot. Město Javorník plní a dále bude plnit funkci sídla s významnou
kulturně historickou tradicí a občanského a kulturního zázemí pro své správní území.
Město Javorník plní a dále bude plnit funkci významného centra Rychlebského
výběžku. Výraznější rozvoj v oblasti bytové politiky je plánován jako možnost
variantních nabídek v případě zájmu o rozšíření obce.
Budou respektovány zásady uspořádání území včetně návrhových ploch
stanovených v hlavním výkrese.
b2) Hlavní cíle řešení
Hlavním cílem řešení územního plánu je vytváření podmínek pro zajištění
udržitelného rozvoje území, podmínek pro možný rozvoj města a celého správního
území, zabezpečení souladu a vzájemných vazeb jednotlivých funkcí v území a
přitom omezení negativních vlivů činností v území (především výrobních) na
přípustnou míru, zajištění předpokladů pro zlepšení kvality životního prostředí.
Jedním ze základních konkrétních úkolů je zmírňování negativního vlivu
průjezdní dopravy na životní prostředí, navržení rozvojových ploch pro obytnou
zástavbu, vybavenost, výrobu, sport a rekreaci, dobudování technické infrastruktury
pro zabezpečení vyššího standardu bydlení či podnikání a podpora cestovního
ruchu, který může přinést příležitosti pro posílení terciální sféry a tím snížení
nezaměstnanosti obyvatel.
b3) Ochrana a rozvoj hodnot území
Při řešení území zajistit zachování stávajících hodnot v území, vytvářet
podmínky pro vzájemnou koexistenci životních potřeb obyvatel s potřebami
vyplývajícími z ochrany přírody a krajiny a dalších hodnot území.
1) V zastavěném a zastavitelném území
Respektovat a neznehodnocovat nevhodnými objekty kulturní a civilizační
hodnoty území dokumentující historickou kontinuitu sídla.
Akceptovat a neznehodnocovat nevhodnou výstavbou významné panorama
města Javorník akcentované objektem zámku Jánský Vrch.
2) Ochrana krajinných hodnot a krajinného rázu území.
Uchovávat a rozšiřovat původní prvky v krajině i v zastavěných částech obce,
respektovat a zkvalitňovat krajinný ráz území.
Respektovat vymezení skladebných prvků ÚSES.
Respektovat a chránit drobnou architekturu a její vztah k prostředí.
Respektovat liniovou a solitérní zeleň v krajině.
Nenarušovat přírodní horizonty
3) Ochrana kvalitních podmínek životního prostředí
Chov hospodářských zvířat v zemědělských areálech je možný v množství,
které nebude snižovat kvalitu bydlení ve svém okolí.
Vlivy zdrojů hluku a vybrací budou posouzeny před vydáním územního
rozhodnutí tak, aby byly v souladu s požadavky stanovenými příslušnými právními
předpisy.
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4) Ochrana kulturních hodnot v území
Akceptovat národní kulturní památku – zámek Jánský vrch včetně jeho
ochranného pásma
Respektovat městskou památkovou zónu Javorník
Respektovat památkové objekty zapsané v Ústředním
seznamu
kulturních památek
Respektovat památná místa a památky místního významu.
Respektovat lokality archeologických nálezů a příslušná opatření podle
zákona o státní památkové péči, které zajišťují jejich ochranu.

c.
urbanistická
koncepce
včetně
vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní
zeleně
c1) Návrh urbanistické koncepce.
Javorník
Město bude rozvíjeno jako souvislý komplexní urbanizovaný celek. Jde o
historicky rostlé postupně od centra rozvíjené sídlo, které je historicky výrazným
kulturním střediskem. Koncepčním záměrem je další rozvoj sídla ve všech funkčních
oblastech a vytváření podmínek udržitelného rozvoje. Vzhledem k tomu, že
převážnou část správního území tvoří lesní pozemky a přírodní velmi hodnotné
útvary, bude součástí řešení především ochrana hodnot krajinného území.
Správní území města Javorník zahrnuje další místní části:
Bílý Potok
Koncepce budoucnosti obce spočívá především v zachování jejího obrazu a
funkčnosti s možnostmi obnovy zástavby na některých bývalých stavebních místech.
Nepředpokládá se budování objektů občanské vybavenosti v oblasti veřejné
infrastruktury.
Horní Hoštice
Urbanistická koncepce této obce spočívá v jejím zachování jako obydleného
sídla i s možností rekreačního využití nebo rekreačního bydlení.
Zálesí
Obec dopravně hůře dostupná s převážně rekreačním bydlením. Stabilizované
místo bez rozvojových ploch mimo zázemí zimní rekreace.
Travná
Stabilizované sídlo s možnostmi rozvoje i v budování rekreačního zázemí a
vybavenosti v návaznosti na hraniční přechod s Polskem.
Při řešení rozvojových lokalit bude respektováno zachování stávajícího obrazu
města včetně jeho hodnotných kulturních dominant.
Hundorf
Jedná se jen o katastrální území ohraničující pouze lesní plochy.
c2) Vymezení zastavitelných ploch
Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy. Jsou vymezeny ve
výkrese základního členění území a v hlavním výkrese.
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Plochy bydlení v rodinných domech a plochy smíšené obytné

Z1

Situování:
Podmínka:

Javorník - severně od zastavěného území města Javorník
Vybudování potřebné dopravní a technické infrastruktury.
Zpracování územní studie
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Kód funkce: BI

Z4

Javorník - v severní části zastavěného území města –
ulice Partyzánská
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Stavební čára bude navazovat na okolní zástavbu
Procento zastavěných ploch - 30
Kód funkce: BI

Z5

Situování:
Podmínka:

Z6

Situování:

Z7

Situování:
Regulace:

Z8

Situování:
Podmínka:

Situování:

Javorník - severně od zastavěného území města
Vybudování potřebné dopravní a technické infrastruktury.
Výsadba izolační zeleně od silnice I/60
Zpracování územní studie
Část plochy zasahující do koridoru silnice I/60 bude
nezastavitelná. V grafické části hranice zastavitelné
plochy do koridoru nezasahuje.
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Kód funkce: BI
Javorník - v severní části zastavěného území města –
ulice Nádražní
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Stavební čára bude navazovat na okolní zástavbu
Procento zastavěných ploch – 30
Budou respektovány podmínky ochranného pásma
železnice
V územním řízení bude prokázáno nepřekročení
hlukových limitů v souladu s Nařízením vlády o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku
Kód funkce: SV
Javorník - proluka – ulice Havlíčkova
Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Stavební čára bude navazovat na okolní zástavbu
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV

Regulace:

Javorník - proluka – ulice Jánošíkova
Část plochy zasahující do koridoru VTL plynovodu bude
nezastavitelná. V grafické části hranice zastavitelné
plochy do koridoru nezasahuje.
Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
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Stavební čára bude navazovat na okolní zástavbu
Procento zastavěných ploch – 30
Budou respektovány podmínky ochranného pásma
železnice
V územním řízení bude prokázáno nepřekročení
hlukových limitů v souladu s Nařízením vlády o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku
Kód funkce: SV
Z9

Situování:
Regulace:

Javorník - proluka – ulice Havlíčkova
Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Stavební čára bude navazovat na okolní zástavbu
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV

Z10

Situování:
Regulace:

Z11

Situování:

Z12

Situování:
Regulace:

Z13

Situování:

Javorník - proluka – ulice Jánošíkova
Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Stavební čára bude navazovat na okolní zástavbu
Procento zastavěných ploch – 30
Budou respektovány podmínky ochranného pásma
železnice
V územním řízení bude prokázáno nepřekročení
hlukových limitů v souladu s Nařízením vlády o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku
Kód funkce: SV

Javorník – souvislá zástavba v zahradách – ulice
Nádražní, Jánošíkova
Podmínka: Vybudování potřebné dopravní a technické infrastruktury
v ulici Nádražní
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Stavební čára bude navazovat na okolní zástavbu
Budou respektovány podmínky ochranného pásma
železnice
V územním řízení bude prokázáno nepřekročení
hlukových limitů v souladu s Nařízením vlády o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku
Kód funkce: SV
Javorník - proluka – ulice Jánošíkova
Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Stavební čára bude navazovat na okolní zástavbu
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV
Javorník – pozemky podél místní komunikace spojující
ulice Lidická a Svatopluka Čecha
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: BI
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Z15

Situování:
Regulace:

Javorník – pozemky v údolí Račího potoka
Výška zástavby nepřesáhne 1 nadzemní podlaží +
podkroví. Procento zastavěných ploch – 30
Bude respektováno OP lesa
Podmínka: Omezení zastavitelné plochy je dáno blízkostí lesa
Kód funkce: SV

Z16

Situování:

Bílý Potok – v sousedství osamělého objektu při silnici I/60
z Javorníku do Bílého Potoka
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 1 nadzemní podlaží +
podkroví. Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV

Z17

Situování:

Z18

Situování:

Z19

Situování:
Regulace:

Z20

Horní Hoštice – proluka při páteřní místní komunikaci na
ploše bývalých stavebních míst
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV

Z21

Situování:
Regulace:

Z22

Situování:

Bílý Potok – plocha za kostelem Sv.Vavřince ve východní
části místní části
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 45
Kód funkce: SV
Bílý Potok – plocha v záhumení na jižním okraji místní
částí.
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 50
Kód funkce: SV
Horní Hoštice – proluka při páteřní místní komunikaci
Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 50
Kód funkce: SV

Situování:

Horní Hoštice – proluka při páteřní místní komunikaci
Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV

Horní Hoštice – proluka při páteřní místní komunikaci na
ploše bývalých stavebních míst
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV
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Z23

Horní Hoštice – proluka při páteřní místní komunikaci na
ploše bývalých stavebních míst
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV

Z24

Situování:

Horní Hoštice – proluka při páteřní místní komunikaci na
ploše bývalých stavebních míst
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV

Z25

Situování:

Horní Hoštice – proluka při páteřní místní komunikaci na
ploše bývalých stavebních míst
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV

Z26

Situování:

Horní Hoštice – proluka při páteřní místní komunikaci na
ploše bývalých stavebních míst
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV

Z27

Situování:

Z28

Situování:

Horní Hoštice – proluka při páteřní místní komunikaci na
ploše bývalých stavebních míst
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV
Situování: Horní Hoštice – proluka při páteřní místní komunikaci na
ploše bývalých stavebních míst
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV

Z29

Horní Hoštice – proluka při páteřní místní komunikaci na
ploše bývalých stavebních míst
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 50
Kód funkce: SV

Z30

Situování:

Horní Hoštice – proluka při páteřní místní komunikaci na
ploše bývalých stavebních míst
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV

Z35

Situování:
Regulace:

Situování:

Travná – plocha na východním okraji obce
Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
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Kód funkce: SV
Z36

Situování:
Regulace:

Z37

Situování:
Regulace:

Z38

Situování:
Regulace:

Z39

Situování:
Regulace:

Z40

Travná – plocha při silnici II.třídy procházející obcí
Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV
Situování: Travná – plocha při místní komunikaci
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV

Z41

Travná – plocha na východním okraji obce
Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV
Travná – plocha na východním okraji obce
Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV
Travná – plocha při silnici II.třídy procházející obcí
Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV
Travná – plocha při silnici II.třídy procházející obcí
Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV

Situování:
Regulace:

Z42

Situování:

Travná – plocha při místní komunikaci na místě bývalého
stavebního místa
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV

Z43

Situování:

Z43

Situování:

Travná – plocha při místní komunikaci na místě bývalého
stavebního místa
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV
Travná – plocha při místní komunikaci na místě bývalého
stavebního místa
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV
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Z44

Situování:

Travná – plocha při místní komunikaci na místě bývalého
stavebního místa
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV

Z45

Situování:
Regulace:

Z46

Situování:
Regulace:

Z47

Situování:
Regulace:

Travná – plocha při místní komunikaci
Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV
Travná – plocha při místní komunikaci
Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV
Travná – plocha při místní komunikaci
Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 30
Kód funkce: SV

Plochy občanského vybavení
Z50

Situování:

Javorník – plocha mezi mateřskou školou a zdravotním
střediskem v ulici Míru pro případné rozšíření veřejné
infrastruktury
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 50
Kód funkce: OV

Z51

Situování:

Javorník – plocha u nádraží pro občanské vybavení –
komerční zařízení
Podmínka: Zpracování územní studie
Část plochy zasahující do koridoru silnice I/60 bude
nezastavitelná. V grafické části hranice zastavitelné
plochy do koridoru nezasahuje.
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne úroveň 2 nadzemních podlaží
jako u rodinného domu
Procento zastavěných ploch – 70
Bude respektováno ochranné pásmo silnice I.třídy,
prostory pro bydlení budou plnit hygienické limity
Kód funkce: OK

Z52

Situování: Javorník – plocha u nádraží pro občanské vybavení –
komerční zařízení
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne úroveň 2 nadzemních podlaží
jako u rodinného domu
Procento zastavěných ploch – 70
Bude respektováno ochranné pásmo silnice I.třídy,
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prostory pro bydlení budou plnit hygienické limity
Podmínkou využití je akceptování tras, případně jejich
přeložení nadřazených sítí technické infrastruktury
Zpracování územní studie
Kód funkce: OK
Podmínka:

Z53 Situování:

Javorník – plocha pro komerční vybavenost na východním
okraji zastavěného území na konci ulice Nádražní
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne úroveň 2 nadzemních podlaží
jako u rodinného domu
Procento zastavěných ploch – 15
Kód funkce: OM

Z54

Situování:

Bílý Potok – plocha pro velkoplošnou komerční
vybavenost v návaznosti na hraniční přechod do Polska
Regulace: Výška zástavby max. 9m
Procento zastavěných ploch – 50
Bude respektováno ochranné pásmo silnice I.třídy,
prostory pro bydlení budou plnit hygienické limity
Podmínka: Zpracování územní studie
Kód funkce: OK

Z55

Situování:

Bílý Potok – plocha pro velkoplošnou komerční
vybavenost v návaznosti na hraniční přechod do Polska
Regulace: Výška zástavby max. 9m
Procento zastavěných ploch – 50
Bude respektováno ochranné pásmo silnice I.třídy,
prostory pro bydlení budou plnit hygienické limity
Podmínka: Zpracování územní studie
Kód funkce: OK

Plochy výroby
Z60

Situování:

Javorník – plocha pro výrobu v návaznosti na nádraží a
stávající průmyslovou zónu
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne úroveň 2 nadzemních podlaží
jako u rodinného domu
Procento zastavěných ploch – 60
Kód funkce: VL

Z61

Situování:
Regulace:

Podmínka:

Javorník – plocha pro výrobu v návaznosti na stávající
průmyslovou zónu
Výška zástavby nepřesáhne úroveň 2 nadzemních podlaží
jako u rodinného domu
Procento zastavěných ploch – 60
Řešení plochy je podmíněno vysázením zeleně a
nezhoršením podmínek pro bydlení v blízké ploše
smíšené obytné.
Zpracování územní studie
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Kód funkce: VL
Z63

Situování:

Bílý Potok – plocha pro drobnou výrobu v návaznosti na
stávající osamocenou zástavbu při silnici I/60
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne úroveň 2 nadzemních podlaží
jako u rodinného domu
Procento zastavěných ploch – 30
Podmínka: Řešení plochy je podmíněno nezhoršením podmínek pro
bydlení v blízké ploše smíšené obytné.
Bude respektováno ochranné pásmo silnice I.třídy
Kód funkce: VD

Plochy sportu a rekreace
Z70

Situování:

Javorník – plocha pro sport a rekreaci severně od
Javorníka při přeložené trase I/60
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne úroveň 1 nadzemního podlaží
Procento zastavěných ploch – 5
Bude respektováno ochranné pásmo silnice I.třídy
Podmínka: Zpracování územní studie
Kód funkce: OS

Z71

Situování:

Z72

Situování:

Travná – volná plocha jihozápadně od kostela v Travné
při místní komunikaci
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží
Procento zastavěných ploch – 25
Kód funkce: SV

Z73

Javorník – plocha sportoviště v návaznosti na plochu
skládky
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne úroveň 1 nadzemního podlaží
Procento zastavěných ploch – 5
Část plochy nacházející se v ploše poddolovaného území,
bude v tomto místě nezastavitelná jakýmikoliv pozemními
objekty.
Kód funkce: OS

Z74

Situování:

Javorník – plocha sportoviště jižně od Javorníka při
stávající trase I/60
Regulace: Výška zástavby nepřesáhne úroveň 1 nadzemního podlaží
Procento zastavěných ploch – 5
Bude respektováno ochranné pásmo silnice I.třídy
Podmínka: Zpracování územní studie
Kód funkce: OS

Situování:

Podmínka:

Javorník – plocha rekreace v návaznosti na vodní plochu
na východě území Javorníka
Část plochy zasahující do koridoru územní rezervy VTL
plynovodu bude nezastavitelná. V grafické části hranice
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zastavitelné plochy do koridoru nezasahuje.
Plocha může být zastavěna výhradně drobnými objekty
sloužícími bezprostředně sportovně rekreačním účelům
Kód funkce: RN
Regulace:

Z75

Situování:

Javorník – plocha rekreace v návaznosti na vodní plochu
na východě území Javorníka
Regulace: Plocha může být zastavěna výhradně drobnými objekty
sloužícími bezprostředně sportovně rekreačním účelům
Kód funkce: RN

Z76

Situování:

Travná – plocha rekreace na západním okraji území
v návaznosti na plochy vybavenosti
Regulace: Plocha může být zastavěna výhradně drobnými objekty
sloužícími bezprostředně sportovně rekreačním účelům
(např.vlek)
Bude respektováno OP lesa
Kód funkce: RN

Z77

Situování:

Javorník – plocha rekreace v návaznosti na vodní plochu
na východě území Javorníka
Regulace: Plocha může být zastavěna výhradně drobnými objekty
sloužícími bezprostředně sportovně rekreačním účelům
Kód funkce: RN

Z78

Situování:

Javorník – plocha pro rekreaci – zahrádkářskou osadu
severně od Javorníka při přeložené trase I/60
Regulace: Plocha může být zastavěna výhradně drobnými objekty
sloužícími bezprostředně rekreačním a obslužným účelům
Bude respektováno ochranné pásmo silnice I.třídy
Podmínka: Zpracování územní studie
Kód funkce: RZ

Plochy dopravní infrastruktury
Z80

Situování:

jižně od Bílého Potoka – plocha přeložky silnice I/60
Kód funkce: DS

Z81

Situování:

severně od Javorníka – plocha přeložky silnice I/60
Kód funkce: DS

Z82

Situování:

jižně od Javorníka – plocha přeložky silnice I/60
Kód funkce: DS

Plochy technické infrastruktury
Z90

Situování: Bílý Potok – plocha technické infrastruktury
Kód funkce: TI
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Z91

Situování:
Regulace:

Javorník – plocha pro rozšíření skládky
Plocha může být zastavěna výhradně objekty
souvisejícími s účelem skládkování
Kód funkce: TO

Součástí zastavitelných ploch jsou dále navrhovaná veřejná prostranství, navrhované
komunikace, úpravy na silnicích či navrhované komunikace dle grafické části.

c4) Vymezení ploch přestavby.
Územní plán vymezuje následující přestavbové plochy
Plochy občanského vybavení

P1

Situování:

Javorník – plocha komerčního zařízení na ploše bývalých
výrobních a skladovacích prostor
Kód funkce: OM

P2

Situování: Javorník – vodní plocha v sousedství ČOV
Kód funkce: W

P3

Situování: Javorník – plocha veřejného prostranství
Kód funkce: PV

P4

Situování: Javorník – plocha veřejného prostranství
Kód funkce: PV

P5

Situování: Javorník – plocha veřejné zeleně
kód funkce: ZV

P6

Situování:

P7

Situování: Bílý Potok – plocha veřejného prostranství
Kód funkce: PV

P8

Situování: Bílý Potok – plocha veřejného prostranství
Kód funkce: PV

P9

Situování: Bílý Potok – plocha veřejného prostranství
Kód funkce: PV

P12

Situování: Bílý Potok – plocha sportu a rekreace
Kód funkce: OS

Bílý Potok – plocha komerčního zařízení navazující na
stávající.
Bude respektováno ochranné pásmo silnice I.třídy
Kód funkce: OM
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P13

Situování: Bílý Potok – plocha veřejného prostranství
Kód funkce: PV

P14

Situování: Bílý Potok – plocha veřejného prostranství
Kód funkce: PV

P15

Situování: Bílý Potok – plocha veřejného prostranství
Kód funkce: PV

P16

Situování: Horní Hoštice – plocha veřejného prostranství
Kód funkce: PV

P17

Situování: Horní Hoštice – plocha veřejného prostranství
Kód funkce: PV

P18

Situování: Horní Hoštice – plocha veřejného prostranství
Kód funkce: PV

P19

Situování: Horní Hoštice – plocha veřejného prostranství
Kód funkce: PV

P20

Situování: Travná – plocha veřejného prostranství
Kód funkce: PV

P21

Situování: Javorník – plocha bývalého zahradnictví
Kód funkce: BI

c4) Vymezení ploch územních rezerv
R1

Situování: Javorník - severně od zastavěného území města Javorník
Kód funkce: BI

R2

Situování: Javorník - severně od zastavěného území města
Kód funkce: BI

R3

Situování:

R4

Situování:

Javorník – plocha pro výrobu v návaznosti na stávající
průmyslovou zónu
Kód funkce: VL

R5

Situování:

Javorník – pozemky podél místní komunikace spojující
ulice Lidická a Svatopluka Čecha
Kód funkce: BI

Východní část k.ú. Javorník-ves, k.ú. Bílý Potok, k.ú. Horní
Hoštice – plocha koridoru územní rezervy VTL plynovodu
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c5) Systém sídelní zeleně
Systém sídelní zeleně není samostatně vymezen. Sídelní zeleň je součástí
především funkčních ploch veřejných prostranství jako veřejná zeleň, ploch obytných
a ploch občanského vybavení. Sídelní zeleň může být součástí i dalších funkčních
ploch vymezených v ÚP. Navrhuje se podporovat přirozenou druhovou skladbu
zeleně.

d. koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek
pro její umísťování
d1) dopravní infrastruktura
1. Základní komunikační síť.
Obec Javorník leží v severní části Olomouckého kraje na trase silnice I/60
Jeseník – Bílý Potok. Ve směru východ - západ probíhá obcí silnice II/457, na níž
navazují ostatní MK, které zajišťují vlastní dopravní obsluhu území, účelové
komunikace potom zahušťují dopravní kostru katastru obce.
Dotčeným katastrálním územím obce Javorník procházejí v současnosti tyto
silnice:
I/60
Jeseník – Bílý Potok
II/457
Jeseník – Lipová Lázně – Žulová – Javorník – Bílý Potok –
hranice ČR
III/4571
Travná - Zálesí
III/4532
Bílý Potok– hranice ČR
Javorník je koncovou stanicí železniční trati č. 295 Lipová Lázně – Velká Kraš
–Javorník.
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2.

Návrh

2.1

Doprava silniční

2.1.1.Řešení komunikační sítě
Javorník
Dopravní kostru obce tvoří průjezdní úseky silnic I/60 a II/457 s obslužnou
funkcí v rovnováze s dopravní. Na ně navazují místní obslužné komunikace
s výhradně obslužnou funkcí s různým dopravním významem i kvalitou. Význam
silnice I/60 výrazně poklesne s realizací přeložky silnice I/60 (pro přeložku jsou
navrženy zastavitelné plochy Z80, Z81, Z82), pro kterou je navržený upravený
v ZÚR vymezený koridor a jež je v pokročilém stadiu přípravy. Po dostavbě přeložky
silnice 1/60 bude stávající průtah městem vyřazen ze sítě silnic I. třídy. Ostatní
silniční trasy a trasy hlavních místních komunikací jsou stabilizovány. Dále budou
prováděny úpravy, směřující ke zlepšení stavebního a dopravně technického stavu
komunikací, s cílem zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy.
V místech rozvojových ploch jsou navrženy místní obslužné komunikace
odpovídajícího zařazení.
Travná
Jedná se o místní část při silnici II/457, nedaleko státní hranice s Polskou
republikou. V blízkosti se nachází při silnici III/4571 místní část Zálesí. Všechny
komunikace jsou stabilizované a budou upravovány ve smyslu zlepšení stavebního
stavu a technických parametrů. Vzhledem k minimální dopravní zátěži v návrhovém
období nenavrhujeme zásadní úpravu trasy.
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Bílý Potok
Místní část při silnici I/60, nedaleko státní hranice s Polskou republikou.
V blízkosti se nachází při silnici III/4531 místní část Horní Hoštice. Všechny
komunikace jsou stabilizované a budou upravovány ve smyslu zlepšení stavebního
stavu a technických parametrů. Silnice I/60 je v poslední době upravená do profilu
v kategorii S 9,5/60.
Vzhledem k minimální dopravní zátěži na ostatních
komunikacích v návrhovém období nenavrhujeme zásadní úpravu trasy.
Poloha silnic je stabilizovaná, mimo zastavěné území se sleduje úprava do
kategorie S9,5/70(60) a S 7,5/60 (50) v souladu s ČSN 73 6101. V průtahu obcí
budou silnice zatříděny do f.s. C předpokládaná kategorie je v souladu s ČSN 73
6110 MO2p -/9,0/40 (30) – s jednostranným park. pruhem a MO2 -/7/30, MO2 /6,5/30 resp. MO2k -/6/30. Trasy průtahů silnic II. a III. tř jsou v obci stabilizované a
nepředpokládá se jejich zásadní směrová úprava. Silnice I/60 je převedena do nové
trasy dle PD pro SP, původní trasa bude zřejmě převedena do sítí MK.
d)
Na silnicích v obci doporučujeme úpravy v příčném řezu
uličního profilu, jež zajistí vyšší bezpečnost chodcům, cyklistům a
budou stimulovat řidiče k bezpečnějšímu chování na silnicích v obci.
Jedná se o provedení úprav v souladu s ČSN 73 6110 a TP131,
TP132, TP 145. Samozřejmostí je, vzhledem k technickému stavu
všech průtahů sil. II. a III. tř, předpoklad postupného provádění
rekonstrukcí celého uličního prostoru, jejíž součástí bude vedle již
zmíněných úprav i zahrnutí výstavby zastávek autobusů MHD
v souladu s ČSN 73 6425-1, zejména výstavba zastávkových pruhů
(zálivů). Celý prostor musí být upraven v souladu s platnými předpisy
pro pohyb osob se ztíženou schopností pohybu a orientace vyhl.
398/2009 Sb., vč., respektování podmínek pro pohyb nevidomých a
slabozrakých lidí dle metodických poznámek /2005/ (signální pásy ze
slepecké reliéfní dlažby,apod.) a ČSN 73 6110 vč. změny Z1. Návrh
dopravní infrastruktury sleduje rozvoj silniční sítě s cílem odstranit
stávající dopravní závady a hájit koridory pro návrh a úpravu trasy do
normových parametrů:
e)
D1 - Silnice I/60 Javorník - přeložka
f)
D2 – úprava zastávek HD
g)
D3 – úprava průtahu sil. II/457 v zastavěné části obce
s cílem snížit rychlost a zvýšit bezpečnost.
h)
D4 – doplnění komunikací pro pěší provoz
i)
Místní komunikace ostatní
Místní komunikace ostatní jsou zařazeny do dopravní kostry jako obslužné
f.tř. C, lze je zařadit, resp. upravit do kategorie MO2p -/8,5/30, případně MO1p
9/5,5/30 resp. MO1 7/3,5/30 a MO1k 4/4/30. Uvažováná úprava přinese zklidnění a
zvýšení bezpečnosti dopravy pro všechny účastníky provozu.
Další méně důležité MK jsou zařazeny do f.s. D1. Jedná se většinou o
komunikace se
smíšeným provozem, jež po doplnění technických opatření
v souladu s TP 103 a ČSN 73 6110 (výhyben, minimálního pásu pro pěší provoz,
rychlostní prahy, stavební úpravy na vjezdu a DZ vjezdu) lze zařadit do f.tř. D1,
jako komunikace zklidněné (obytná zóna, obytná ulice). Na stávající síť
budou připojeny úseky nově navržených
větví, jež souvisí s nově navrhovanou
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výstavbou, případně využitím území. Při jejich návrzích je nutno v plné míře
respektovat ČSN 73 6110, TP 132 a TP 103.
2.1.2. Zatížení dopravní sítě
Intenzita dopravy na trasách silnic III. třídy není v celostátním sčítání ŘSD
z r.2010 obsažena. Jedná se totiž o silnice s velmi malým dopravním významem a
zatížením.
Sčítání na silnici I/60 probíhalo před zprovozněním úseku obchvatu
Javorníka. Uváděné hodnoty jsou pro stanovení výhledového zatížení nepoužitelné,
neboť význam intenzita dopravy na stávající silnici I/60 výrazně poklesne.
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I/60

7-3413

I/60

7-3412

I/60

7-3416

II/457 7-4180
II/457 7-4181
II/457 7-4191
II/457 7-4190
II/457 7-4192

II/457 7-4197

Javorník - z.z. po vyústění III/4534 - spojka
176 1 520 32 1 728
vyústění III/4534 - spojka po křížení s II/457
264 2 560 46 2 870
křížení s II/457 po Javorník - k.z.
194 1 402 11 1 607
státní hranice PR - ČR po Javorník - z.z.
44
425 16
485
Javorník - z.z. po křížení s I/60
44
425 16
485
křížení s I/60 po zaústění III/4534 (spojky)
125
933
8 1 066
Javorník - k.z. po zaústění III/4537 od Bukové
118
791 10
919
zaústění III/4534 (spojky) po vyústění III/4572 k státní
hranici
184 1 250 22 1 456
vyústění III/4572 k státní hranici po Javorník - k.z.
118
791 10
919
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2.1.3. Doprava v klidu
V řešeném území je třeba v souladu s ČSN 73 6110 zajistit parkování a
odstavení vozidel. Při bilancování má být dodržen stupeň motorizace 1 : 2.5. V
současné době je situace v odstavení vozidel obyvatel i občanské vybavenosti v
zásadě vybilancovaná. Vzhledem ke způsobu zástavby a šířkám komunikací a ploch
lze konstatovat, že na zpevněných plochách obce jsou dostatečné rezervy pro
parkování vozidel IAD, zejména po úpravách příčného uspořádání.
Na průtazích silnic po úpravě příčného profilu lze ve většině případů uvažovat
se zastavovacími, resp parkovacími pruhy. Pro zařízení obč. vybavenosti a
turistického ruchu, je třeba pamatovat na rezervy v parkování z důvodů atraktivnosti.
Při zřizování parkovacích stání je třeba respektovat rovněž vyhl. 398/2009 o
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace.
V rámci zastavitelných poch je navržena plocha označená Z83 pro možnou
výstavbu garáží.
2.1.4 Hromadná doprava osob
Hromadná doprava osob je zajišťována linkovými autobusy. V současné
době je území obslouženo linkami, které mají v obci obousměrné zastávky.
V grafické části jsou zakresleny s vyznačením maximální docházkové vzdálenosti
v
dle ČSN 73 6110 (500 m). Je třeba v cílovém stavu řešit zastávky HD
uspořádání na zvláštních pruzích mimo průjezdný profil komunikací s nástupišti a
pěším napojením v souladu s ČSN 73
6425-1 Autobusové, trolejbusové a
tramvajové zastávky a s vyhl. 398/2009 Sb (bezbarierové úpravy).
2.1.5 Dopravní zařízení
j)
Do této skupiny lze zařadit čerpadla pohonných hmot,
manipulační plochy a rozptylové plochy. Nová plocha pro čerpací
stanici se předpokládá u křížení přeložky I/60 a II/457. 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.
2.2. Doprava železniční.
Javorník je koncovou stanicí regionální železniční trati č. 295 Lipová Lázně –
Velká Kraš –Javorník. Trasa a plochy železniční dopravy jsou stabilizovány.

2.3 Doprava letecká.
Kromě provozu vrtulníků záchranné služby nemá letecká doprava pro
obec význam. V návrhu je vymezen prostor pro přistávání vrtulníků především
záćhranné služby.
2.4 Doprava lodní.
Není tento druh dopravy v lokalitě zastoupen.
2.5 Účelové komunikace.
Účelové komunikace v k.ú. obce slouží zejména zemědělské a lesní dopravě.
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Řešení tras ÚK v návrhu vychází z rozložení pozemků zemědělské výroby a
stávajících
zemědělských cest vycházející ze zpracovaných komplexních
pozemkových úprav. Trasy účelových komunikací budou navrženy v souladu
s ČSN 73 6109. Kategorie hlavních polních cest se předpokládá P6/30, resp.
P4/30 u méně zatížených.
2.6 Doprava pěší a cyklistická.
Pěší provoz bude veden po chodnících podél hlavních místních
komunikací, ve zklidněných částech obce je pěší provoz ponechán spolu s
dopravou motorovou na jednom tělese - zklidněné komunikace, obytné ulice.
Územím jsou vedeny stezky pro pěší a cykloprovoz.
Při provádění úprav a údržby bude dbáno na to, aby postupně všechny
přechody a přístupy byly v bezbarierové úpravě v souladu s ČSN 73 6110.
Komunikace budou upraveny rovněž v souladu s vyhl.398/2009 Sb. vč., respektování
podmínek pro pohyb nevidomých a slabozrakých lidí dle metodických poznámek
/2005/ (signální pásy ze slepecké reliéfní dlažby,apod).
Cyklistický provoz je veden po síti místních a účelových komunikací,
případně po stezkách se smíšeným provozem.
3. Vliv dopravy na životní prostředí.
Doprava zásadním způsobem neovlivní nepříznivými účinky, zejména
hlukovými emisemi z dopravy silniční nově navrhované rozvojové lokality.
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. 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. Pro úsek přeložky
I/60 procházející zastavěným územím se navrhuje linie protihlukového opatření ve
směru k obytným plochám.
4. Závěr.
Řešení dopravní problematiky ovlivní rozvoj obce. I když 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 údržby 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.

d2) technická infrastruktura
d2.1. Zásobování vodou
Javorník
Zásobování pitnou vodou je zajištěno vodovodem pro veřejnou potřebu, který
vlastní a provozuje město Javorník. Na veřejný vodovod je v současnosti napojeno
cca 95% obyvatel města.
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Zdrojem vody pro vodovod jsou podzemní vody a odběr infiltrované povrchové
vody z vodních toků a to odběr vody:
povrchové – zdroj Račí potok
podzemní – 17 studní v k.ú. Zálesí
Odběrné místo surové podzemní vody pro vodovod Javorník zahrnuje
prameniště
17 ks studní, prameniště „Les“ v k. ú. Zálesí, který je složen ze 17 samostatných
studní o objemech 1,5 – 2,5 m3. Akumulovaná voda je přivaděči svedena do hlavního
vodovodního řádu a potrubím PVC 110 je přivedena do hlavního vodojemu Jánský
Vrch o kapacitě 250 m3. Navrhuje se rekonstrukce vodního zdroje v Zálesí včetně
přívodů.
Zdrojem odběru surové povrchové vody pro zásobování vodovodu Javorník je
Račí potok. Hlavní jímací objekt který je situován v korytě potoka je vybudován jako
prahové jímací zařízení s možností přímého bočního odběru. Z jímacího objektu
voda natéká do dvou usazovacích nádrží. Odtud je voda potrubím PVC 2250 vedena
na úpravnu vody a vodojem Jánský Vrch.
Z vodojemu s akumulací 250 m3 ( 364,35 m n m – 361,85 m n m ) je voda
dopravována gravitačně do rozvodné vodovodní sítě města Javorníku v rámci
jednoho tlakového pásma
Uliční rozvody v případech původního materiálu jsou z litinového potrubí DN
50 – 100 a v místech provedených rekonstrukcí a rozšíření rozvodů je použitý
materiál převážně z PVC D 90 – 110..
Návrh
Stávající systém zásobení pitnou vodou v městě Javorník zůstane zachován i
do budoucna. Počítá se s postupnou rekonstrukcí vodovodních řadů i opravou 17
pramenišť.
Do budoucna se dále
uvažuje s využitím zdroje vody a akumulace vody
průmyslového podniku na západním okraji města . Stávající rozvodná síť
provozovaná v jednom tlakovém pásmu způsobuje vzhledem k výškovému rozložení
zástavby nevyhovující tlakové poměry v její západní části, propojením obou systémů
by došlo ke zlepšení tlakových poměrů v západní části města.
Návrhové lokality
Z1, Z5, Z6, Z8, Z10, Z11, Z12 – plochy bydlení v rodinných domech a smíšené
obytné plochy
Lokality budou zásobeny pitnou vodou z nově navržených vodovodních řadů.
Z4, Z7, Z9, Z13 - plochy bydlení v rodinných domech a smíšené obytné plochy
Lokality budou zásobeny pitnou vodou ze stávajících vodovodních řadů.
Z15 – smíšená obytná plocha
Lokalita bude zásobována vodou ze studny.
Z51, Z52 – blíže neurčená plošná komerční zařízeníLokality budou zásobeny
pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu.
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Z53 – podnikatelské zázemí plochy rekreace – ubytování, stravování
Návrhová lokalita bude zásobena pitnou vodou z nově navrženého
vodovodního řadu.
Z60, Z61 – plochy výroby
Lokality budou zásobeny pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu.
Přestavbové plochy
P1 – maloobchodní komerční zařízení
Lokalita bude zásobena pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu.
P21 – plocha bydlení v rodinných domech
Plocha bude zásobena z navrhovaného vodovodního řadu
Bílý Potok
V obci je vybudován veřejný vodovod, jehož vlastníkem i provozovatelem je
město Javorník. Zdrojem vody je prameniště Horní Hoštice, kde je jímána infiltrovaná
povrchová vody Hoštického potoka a bezejmenného potoka přes jímací studny. Za
tímto účelem byla koryta obou potoků upravena.
Z jímací studny pro infiltrovanou vodu z Hoštického potoka je voda čerpána do
spojné jímky. Voda z jímací studny z bezejmenného potoka teče do spojné jímky
gravitačně. Jímaná voda je z prameniště odváděna přívodním řadem do úpravny
vody, kde se voda upravuje pomalou filtrací a hygienicky zabezpečuje chlorováním.
Z úpravny vody je voda dopravována do vodojemu Bílý Potok 2 x 48 m3 (344,90 m
nn m - 341,30 m n m ) situovaném u úpravny vody. Odtud je voda zásobovacím
řadem PVC 110 přivedena do obce Bílý Potok. Distribuční vodovodní síť je
provozována v rámci jednoho tlakového pásma a je propojovacím vodovodním
řadem propojena s vodovodní sítí v Javorníku.
Návrh
Stávající vodovodní systém zásobování vodou v obci zůstane zachován i do
budoucna. Počítá se s postupnou rekonstrukcí přivaděčů i distribuční vodovodní sítě.
Návrhové lokality
Z 16, Z18 – smíšené obytné plochy
Lokality budou zásobeny pitnou vodou z nově navrženého vodovodního řadu
napojeného na stávající vodovod.
Z17 – smíšená obytná plocha
Lokalita bude zásobena pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu.
Z54, Z55 – blíže neurčená velkoplošná komerční zařízení (Bílý Potok)
Lokality budou zásobeny pitnou vodou z nově navrženého vodovodního řadu
napojeného na stávající vodovod .
Z63 za rozdělením silnic před Bílým Potokem – plocha pro podnikání
Lokalita bude zásobena pitnou vodou z nově navrženého vodovodního řadu
napojeného na stávající vodovod .
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Travná
V sídle není budován veřejný vodovod, převažuje rekreační charakter sídla.
Jednotlivé nemovitosti i rekreační objekty jsou zásobeny z místních zdrojů –
domovních studen.
Návrh
Stávající způsob zásobení pitnou vodou z místních zdrojů – studen zůstane
zachován.
Návrhové lokality
Z35, Z36, Z37, Z38, Z39, Z40, Z41, Z42, Z43, Z44, Z45, Z46, Z47, Z72 smíšené obytné plochy
Zásobení pitnou vodou bude zajištěno z místních zdrojů – studen.
Horní Hoštice
V sídle není budován veřejný vodovod, zásobení pitnou vodou je zajištěno
z místních zdrojů – domovních studen.
Návrh
Stávající způsob zásobení pitnou vodou z místních zdrojů – studen zůstane
zachován.
Návrhové lokality
Z19, Z20, Z21, Z22, Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29, Z30 – smíšené
obytné plochy
Zásobení pitnou vodou bude zajištěno z místních zdrojů – studen.
Zálesí
V sídle není budován veřejný vodovod, zásobení pitnou vodou je zajištěno
z místních zdrojů – domovních studen.
Návrh
Stávající způsob zásobení pitnou vodou z místních zdrojů – studen zůstane
zachován.
d.2.2. Kanalizace
Javorník
Stoková síť v Javorníku je jednotného (cca 60%) a oddílného systému (40%),
na kanalizaci je napojeno cca 82% obyvatelstva a 1 % rekreantů. Zástavba je
soustředěna po obou březích Javornického potoka. Zástavba na levém břehu potoka
je odkanalizována oddílnou kanalizací, splaškové vody ze zástavby jsou odváděny
novou splaškovou kanalizací na ČOV Javorník, původní kanalizace slouží jako
dešťová. Nová hlavní stoka splaškové kanalizace DN 300 je vedena po levém břehu
Javornického potoka a pokračuje na ČOV Javorník umístěnou na východním konci
města.
Pro zástavbu přiléhající těsně pravému břehu Javornického potoka je
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vybudován také oddílný systém kanalizace. Zbylá zástavba umístěná jižně je dosud
odkanalizována původní kanalizací, která plní funkci jednotné kanalizace.
Kanalizační systém je gravitační.Odpadní vody z města jsou odváděny
stokovou sítí na centrální mechanicko biologickou ČOV s kapacitou 3420 EO.
Vyčištěné odpadní vody pak odtékají do Javornického potoka.
Návrh
Likvidace splaškových vod ze zástavby v jižní části města bude řešeno
vybudováním nové splaškové kanalizace. Stávající kanalizace bude plnit funkci
dešťové kanalizace. Ve výhledu se počítá také s rekonstrukcí stávajících a
nevyhovujících stok ve městě. Zástavba umístěná východně od ČOV bude vzhledem
k výškovému umístění odkanalizována tlakovou kanalizací stejně jako výstavba
umístěná v jihovýchodní části města za nádražím.
Je počítáno s rekonstrukcí – intenzifikací ČOV Javorník, po rekonstrukci bude
tato ČOV sloužit i pro likvidaci splaškových vod z místní části Bílý Javorník po
vybudování tlakového kanalizačního systému.
Návrhové lokality
Z1, Z5, Z13 – plochy bydlení v rodinných domech a smíšené obytné plochy
Lokality budou odkanalizovány nově navrženými stokami splaškové
kanalizace.
Z4, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 - plocha bydlení v rodinných domech a smíšené
obytné plochy
Lokality budou odkanalizovány stávajícími stokami veřejné kanalizace.
Z11, Z12 - smíšené obytné plochy
Lokality budou odkanalizovány nově navrženými stokami tlakové splaškové
kanalizace.
Z15
Splaškové vody budou likvidovány do žumpy na vyvážení.
Z50 – možné rozšíření zdravotního střediska
Lokalita bude odkanalizována stávajícím kanalizačním systémem.
Z51 – blíže neurčená plošná komerční zařízení
Lokalita bude odkanalizována novou splaškovou kanalizací.
Z52 – blíže neurčená plošná komerční zařízení
Lokalita bude odkanalizována novou tlakovou kanalizací.
Z53 – podnikatelské zázemí plochy rekreace – ubytování, stravování
Lokalita bude odkanalizována novou tlakovou kanalizací.
Z60 – plocha výroby
Lokalita bude odkanalizována novou splaškovou kanalizací.
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Z61 – plochy výroby
Lokality budou odkanalizovány novou tlakovou kanalizací.

Přestavbové plochy
P1 – maloobchodní komerční zařízení
Lokalita bude odkanalizována stávající stokou veřejné kanalizace.
P21 – plocha bydlení v rodinných domech
Plocha bude odkanalizována novou stokou veřejné kanalizace
Bílý Potok
V současné době je na několika místech v obci v provozu dešťová kanalizace.
Tato stávající kanalizace je zaústěna do recipientu - vodní tok Bílý potok. Splaškové
vody v obci jsou dnes odváděny převážně do septiků či žump. Ty mají přepady
zaústěny přímo do Bílého potoka nebo do stávající “dešťové“ kanalizace, respektive
přímo do povrchových vodotečí případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají
spolu s ostatními vodami do recipientu.
Návrh
Město Javorník má zpracovanou dokumentaci likvidace splaškových vod
tlakovou kanalizací.
Navrhovaná tlaková kanalizace je v dimenzích D50 až D90mm - hlavní řady a
D40 až D50 - podružné řady. Tlaková kanalizace je řešena s použitím čerpací
technologie tak, že splaškové vody každé nemovitosti jsou kanalizačními přípojkami
gravitačně svedeny do čerpací šachty, ze které jsou přes podružný řad čerpány do
hlavních rozvodných řadů, kterými jsou dále pomocí větevné sítě čerpány společným
výtlakem do kanalizačního systému města Javorník, odpadní vody budou likvidovány
na rekonstruované ČOV Javorník.
Návrhové lokality:
Z16, Z17, Z18 – smíšené obytné plochy
Lokality budou odkanalizovány novými větvemi tlakové kanalizace napojené
na navržený tlakový kanalizační systém v obci.
Z54, Z55 – blíže neurčená velkoplošná komerční zařízení (Bílý Potok)
Lokality budou odkanalizovány novou větví tlakové kanalizace napojenou na
navržený tlakový kanalizační systém v obci.
Z 63 - za rozdělením silnic před Bílým Potokem – plocha pro podnikání
Lokalita bude odkanalizována novou větví tlakové kanalizace napojenou na
navržený tlakový kanalizační systém.
Travná
Odpadní vody z jednotlivých nemovitostí a rekreačních objektů jsou odváděny
do jímek na vyvážení.
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Návrh
S ohledem na rekreační charakter sídla s rozptýlenou zástavbou se
nepředpokládá vybudování centrální ČOV, lze uvažovat s postupným vybavením
objektů domovními čistírnami.
Návrhové lokality
Z35, Z36, Z37, Z38, Z39, Z40, Z41, Z42, Z43, Z44, Z45, Z46, Z47, Z72 smíšené obytné plochy
Splaškové vody budou akumulovány do žump na vyvážení, případně budou
likvidovány na domovních ČOV.
Horní Hoštice
Odpadní vody z jednotlivých nemovitostí obce jsou odváděny do jímek na
vyvážení, kanalizace v obci není vybudovaná.
Návrh
Odpadní vody budou i nadále likvidovány akumulací v žumpách s odvozem na
ČOV:
Návrhové lokality
Z19, Z20, Z21, Z22, Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29, Z30 – smíšené
obytné plochy
Splaškové vody budou akumulovány do žump na vyvážení.
Zálesí
Odpadní vody z jednotlivých nemovitostí sídla jsou odváděny do jímek na
vyvážení, kanalizace v obci není vybudovaná.
Návrh
Odpadní vody budou i nadále likvidovány akumulací v žumpách s odvozem na
ČOV:
d2.3. Vodní toky a plochy
Stav kvality vody povrchové i podzemní včetně identifikace vodních útvarů je
převzat z Plánu povodí Odry. V zájmovém území se nacházejí vodí toky Javornický
potok, Hoštický potok, Bílý potok , Račí potok označené jako vodní útvary (VÚ)
1) Hoštický potok/Tarnawka, prac. č. VÚ 104, č. h. p. 2-04-04-010, hlavní tok
Hoštický potok
2) Javornický potok po státní hranici, prac. č. VÚ 105, č. h. p. 2-04-04-020,
hlavní tok Javornický potok
3) Račí potok po státní hranici, prac. č. VÚ 106, č. h. p. 2-04-04-017, hlavní
tok Račí potok
4) Račí potok / Raczyna, prac. č. VÚ 107, č. h. p. 2-04-04- 023, hlavní tok Bílý
potok
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Jmenované toky jsou pravostrannými přítoky Kladské Nisy a protékají
zájmovým územím ve směru jihozápad – severo východ .
Hodnoty průtoku Q100 měřené v profilech státní hranice činí
1) Hoštický potok/Tarnawka, prac. č. VÚ 104, Q 100 = 16,7 m3/s
2) Javornický potok po státní hranici, prac. č. VÚ 105, Q 100 = 33,5 m3/s
3) Račí potok po státní hranici, prac. č. VÚ 106, Q 100 = 41,6 m3/s
4) Račí potok / Raczyna, prac. č. VÚ 107, Q 100 = 16,1 m3/s
Vodní útvary spadají do hydrogeologického rajonu č. 6431 – Krystalinikum –
severní část východních Sudet
Celkové hodnocení tekoucích vod útvarů je uvedeno v Listu hodnocení útvaru
povrchových vod, který dané útvary hodnotí z hlediska chemického stavu a
ekologického stavu zahrnujícího stav fyzikálně chemické složky a biologické složky
s vyhodnocením významného problému nakládání s vodami i návrhem opatření ke
zlepšení stavu.
VÚ 104 - Hoštický potok/Tarnawka
Vodní útvar je hodnocen negativně ve složce všeobecné fyzikálně chemické
látky i biologické složky, ukazatelem nevyhovujícího stavu je hodnota BSK5.
Významným problémem v oblasti nakládání s vodami je nedostatečná flexibilita a
podpora komplexních pozemkových úprav.
Návrh opatření ke zlepšení stavu spočívá v eliminaci vypouštění odpadních
vod z drobných provozoven a obcí menších než 2000 EO.
VÚ 105 - Javornický potok po státní hranici
Vodní útvar je hodnocen negativně ve složce všeobecné fyzikálně chemické
látky i biologické složky, ukazatelem nevyhovujícího stavu je hodnota P (fosfor).
Významným problémem v oblasti nakládání s vodami je nedostatečná flexibilita a
podpora komplexních pozemkových úprav a morfologie vodních toků.
Návrh opatření ke zlepšení stavu spočívá v realizaci rekonstrukce ČOV
Javorník a dobudování systému oddílné kanalizace v Javorníku včetně realizace
opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek.
VÚ 106 - Račí potok po státní hranici
Vodní útvar je hodnocen potenciálně negativně ve složce všeobecné fyzikálně
chemické látky i biologické složky. Významným problémem v oblasti nakládání
s vodami je nedostatečná flexibilita a podpora komplexních pozemkových úprav a je
nutné zlepšení morfologie vodních toků.
V rámci Plánu oblasti Povodí Odry je navržena revitalizace koryta Račího
potoka v úseku 0,0 – 5,5 km.
VÚ 107 - Račí potok / Raczyna
Vodní útvar je hodnocen negativně ve složce všeobecné fyzikálně chemické
látky i biologické složky, ukazatelem nevyhovujícího stavu je hodnota BSK5.
Významným problémem v oblasti nakládání s vodami je nedostatečná flexibilita a
podpora komplexních pozemkových úprav.
Návrh opatření ke zlepšení stavu spočívá v eliminace vypouštění odpadních
vod z drobných provozoven a obcí menších než 2000 EO.
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V rámci Plánu oblasti Povodí Odry je navržena revitalizace koryta Bílého
potoka v úseku 0,0 – 1,4 km. Z toho důvodu se respektovat nezastavěný
manipulační pás šířky 10m od břehu koryta.

d2.4. Plynofikace

Javorník
Město Javorník je v současnosti plně plynofikované. Pro zajištění dodávky
zemního plynu byly v lokalitě vybudovány VTL plynovody DN 100 Vidnava –
Javorník, DN 150 Javorník RS II, DN 100 Javorník RS Oseva.Pro zásobení
nízkotlaké distribuční sitě města Javorníku slouží 2 regulační stanice plynu, VTL
/NTL RS Javorník I Služebna – Qmax – 1200 Nm3 a VTL /NTL RS Javorník II Lidická
– max – 1200 Nm3. Tyto RS jsou v majetku SMP Net , s.r.o. a jsou určeny pro
zásobení obyvatel zemním plynem.
V zájmové lokalitě je umístěna další regulační stanice plynu VTL/ NTL RS
Javorník Oseva, určená pro zásobování areálu Oseva, umístěného na jihovýchodním
okraji města.
Nízkotlaká distribuční síť je realizována jako částečně zokruhovaná a
částečně větevná, napájená ze 2 regulačních stanic. Původní NTL plvnovodní řady
jsou realizovány z oceli, novější řady pak z lineárního polyetylénu. Jednotlivé
nemovitosti jsou napojeny NTL plynovodními přípojkami.
Návrh
Z dokumentace Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje je
respektována základní koncepce rozvoje zásobování území zemním plynem,
spočívající v doplnění distribuční soustavy o VTL plynovod Žulová – Javorník a VTL
plynovod Javorník – Bílá Voda. Současně je zapracována jako územní rezerva
navrhovaná trasa VTL plynovodu s koridorem obsažená v územní studii „Vedení VTL
plynovodu Javorník – Bílá Voda a VTL plynovodu Žulová – Javorník“.
Plynofikace zástavby v navržených lokalitách v Javorníku je řešena rozšířením
stávající plynovodní sítě novými plynovodními řady z lineárního polyetylénu. Kapacita
stávající NTL plynovodní sítě je omezena dimenzemi stávajících plynovodů.
Pro návrhové lokality - komerční a podnikatelské záměry bude výše odběru
zemního plynu upřesněna v dalším stupni dokumentace.
Návrhové lokality
Z1, Z5, Z7, Z8, Z9 Z10, Z11, Z12, Z13 – plochy bydlení v rodinných domech a
smíšené obytné plochy
Zásobení zemním plynem pro návrhové lokality bude zajištěno novými NTL
plynovodními řady.
Z15 – smíšená obytná plocha
Pro svou odlehlost od zástavby v Javorníku nebude lokalita plynofikována.

Z4, Z6 – plocha bydlení v rodinných domech a smíšená obytná plocha
Zásobení zemním plynem pro návrhové lokality bude zajištěno stávajícím
plynovodním řadem.
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Z50 – možné rozšíření zdravotního střediska
Zásobení zemním plynem pro lokalitu bude zajištěno stávajícím plynovodním
řadem.
Z 51, Z52 – blíže neurčená plošná komerční zařízení
Zásobení zemním plynem pro lokality bude zajištěno nově navrženým NTL
plynovodním řadem napojeným na stávající plynovodní řad.
Z 53 – podnikatelské zázemí plochy rekreace – ubytování, stravování
Zásobení zemním plynem bude zajištěno nově navrženým NTL plynovodním
řadem napojeným na stávající plynovodní řad.
Z 60 – plochy výroby
Zásobení zemním plynem bude zajištěno nově navrženým NTL plynovodním
řadem napojeným na stávající plynovodní řad.
Z 61 – plochy výroby
Zásobení zemním plynem pro lokality bude zajištěno nově navrženým NTL
plynovodním řadem napojeným na stávající plynovodní řad.
Přestavbové plochy
P1 – maloobchodní komerční zařízení
P21 – plocha bydlení v rodinných domech
Zásobení zemním plynem pro plochy bude zajištěno novým NTL plynovodním
řadem.
Bílý Potok
V současné době místní část Bílý Potok není plynofikována, s rozšířením
plynofikace se neuvažuje.
Travná
Místní část není plynofikována a ani se s plynofikací neuvažuje.
Horní Hoštice
Místní část není plynofikována a ani se s plynofikací neuvažuje.
Travná
Místní část není plynofikována a ani se s plynofikací neuvažuje.

d2.5. Elektrorozvody a spoje
Zásobování elektrickou energií
Celé řešené území obcí Javorník, Bílý Potok, Horní Hoštice, Travná a Zálesí
jsou napojeny na venkovní vedení VN 22 kV č. 73. Koncepce zásobování elektrickou
energií je tvořena souhrnem stávajících zařízení pro přenos a distribuce elektrické
energie, které jsou respektovány a dále souhrnem navržených zařízení a opatření.
Nové rozvojové plochy budou napojeny stávajícími vedeními NN ze
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stávajících trafostanic, které jsou navrženy k přezbrojení, případně novými vedeními
NN z nově navržených trafostanic. Nová vedení NN v kompaktně zastavěném území
jsou navrhována řešit přednostně podzemními kabely. Spolu s rozšiřováním sítě NN
bude řešeno i venkovní osvětlení pro nové lokality pro bydlení.

Navržená zařízení:
TE 1 – v době zpracování ÚPn byla schválená dokumentace pro stavební
povolení pro provedení přeložky silnice I./60. Součástí této dokumentace jsou i
přeložky a úpravy dílčích částí stávajícího venkovního vedení VN 22 kV. Tyto
přeložky byly převzaty do zpracování ÚPn. Spolu s přeložkami vedení VN 22 kV jsou
řešeny i dílčí přeložky optických a metalických telefonních kabelů.
TE 2 – dtto TE1, řeší však přemístění stávající trafostanice 22/04 kV a na ni
navazující úpravy stávajících rozvodů NN 0,4 kV.
TE 3 – koridor pro přeložku venkovního vedení VN 22 kV. Přeložka uvolní
plochu lokality Z1 pro realizaci navrhované výstavby.
TE 4 – koridor pro kabelovou přípojku VN 22 kV a pro novou DTS JE_001N
TE 5 – plocha pro výstavbu nové kompaktní trafostanice DTS JE_001N pro
napájení lokalit Z1 a Z4.
TE 7 – demontáž stávajícího venkovního vedení VN 22 kV pro uvolnění
lokality Z5 a Z71 pro navrhovanou výstavbu. Přípojka pro stávající TS JE_9035 a
trafostanice budou respektovány.
TE 8 – koridor pro přeložené venkovní vedení VN 22 kV pro napojení
stávající DTS JE_0171.
TE 9 – koridor pro nové napojení stávající trafostanice DTS JE_0171.
Způsob napojení (závěsný kabel VN 22 kV nebo zemní kabel VN 22 kV) bude řešen
podle aktuální situace v době realizace přípojky.
TE10 – úprava stávající DTS JE_0171 na nový způsob napojení na VN 22 kV
TE11 – koridor pro kabelovou přípojku VN 22 kV pro novou DTS 5 JE_002N
TE12 – plocha pro výstavbu nové kompaktní DTS JE_002N pro napojení
lokality Z5.
TE13 – koridor pro výstavbu venkovní a (nebo) kabelové přípojky VN 22 kV
pro novou DTS JE_003N. Způsob napojení nové DTS (celá přípojka venkovním
vedením nebo část přípojky venkovním vedením a napojení DTS kabelem) bude
řešeno v době výstavby v závislosti na zastavovacím plánu této lokality.
TE14 – plocha pro výstavbu nové DTS JE_003N pro lokalitu Z5. Typ
trafostanice (kompaktní s kabelovým napojení nebo stožárová s venkovní přípojkou)
bude řešen jako v TE13.
TE15 – koridor pro venkovního přípojku VN 22 kV pro novou DTS JE_004N.
TE16 – plocha pro výstavbu nové stožárové DTS JE_004N pro napojení
lokalit Z11, Z12.
TE17 – rekonstrukce stávající DTS JE_0170. Podle aktuálního zatížení
trafostanice v době výstavby v lokalitě Z13 bude případně řešeno přezbrojení této
DTS na vyšší výkon pro napojení lokality Z13.
TE18 – plocha pro výstavbu krátké přípojky VN 212 kV a nové DTS JE_005N
pro napojení lokalit Z16 a Z63. Stávající venkovní vedení nad lokalitou Z16 bude
respektováno.
TE19 – rekonstrukce stávající DTS JE_0190. Podle aktuálního zatížení
trafostanice v době výstavby v lokalitách Z17 a Z18 bude případně řešeno
přezbrojení této DTS na vyšší výkon pro napojení lokalit Z17 a Z18.
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TE20 – koridor pro venkovního přípojku VN 22 kV pro novou DTS JE_006N.
TE21 – plocha pro výstavbu nové stožárové DTS JE_006N pro napojení
lokalit Z20 a Z21 a pro zlepšení napěťových poměrů ve stávající síti NN.
TE22 – rekonstrukce stávající DTS JE_0192. Podle aktuálního zatížení
trafostanice v době výstavby v lokalitách Z21 – Z30 bude případně řešeno
přezbrojení této DTS na vyšší výkon pro napojení lokalit Z21 – Z30.
TE23 – rekonstrukce stávající DTS JE_0184. Podle aktuálního zatížení
trafostanice v době výstavby v lokalitách Z35 – Z40 bude případně řešeno
přezbrojení této DTS na vyšší výkon pro napojení lokalit Z35 – Z40.
TE24 – rekonstrukce stávající DTS JE_0185. Podle aktuálního zatížení
trafostanice v době výstavby v lokalitách Z41 – Z47 bude případně řešeno
přezbrojení této DTS na vyšší výkon pro napojení lokalit Z41 – Z47.
TE25 – koridor pro venkovního přípojku VN 22 kV pro novou TS JE_901N.
TE26 – plocha pro výstavbu nové stožárové TS JE_901N pro napojení
lokality Z50.
TE27 – koridor pro kabelovou přípojku VN 22 kV pro nové TS JE_902N,
JE_903N a JE_907N.
TE28 – plocha pro výstavbu nové kompaktní TS JE_902N pro napojení
lokality Z51.
TE29 – plocha pro výstavbu nové kompaktní TS JE_903N pro napojení
lokality Z52.
TE30 – koridor pro venkovního přípojku VN 22 kV pro novou TS JE_904N.
TE31 – plocha pro výstavbu nové stožárové TS JE_904N pro napojení
lokality Z53.
TE32 – koridor pro venkovního přípojku VN 22 kV pro novou TS JE_905N.
TE33 – plocha pro výstavbu nové stožárové TS JE_905N pro napojení
lokality Z54.
TE34 – koridor pro venkovního přípojku VN 22 kV pro novou TS JE_906N.
TE35 – plocha pro výstavbu nové stožárové TS JE_906N pro napojení
lokality Z55.
TE36 – plocha pro výstavbu nové stožárové TS JE_907N pro napojení
lokality Z60.
TE37 – koridor pro venkovního přípojku VN 22 kV pro novou TS JE_908N.
TE38 – plocha pro výstavbu nové stožárové TS JE_908N pro napojení
lokality Z61.
TE41 – koridor stávajícího venkovního vedení VN 22 kV pro stávající ST
JE_9034 nad lokalitou Z52 bude respektován.

Elektronické komunikace
Stávající kapacita přenosové sítě, digitální ústředny a přístupové sítě je
v Javorníku dostačující pro zajištění telekomunikačních služeb v řešeném území. Pro
zajištění provozu radioreléových spojů nesmí dojít k narušení přímé viditelnosti mezi
koncovými body trasy. Toto musí být respektováno při návrzích nové výstavby,
zejména výškových staveb.
Musí být respektována veškerá stávající zařízení telekomunikací a
radiokomunikací v řešeném území, jako jsou stávající dálkové optické kabely a
místní metalické kabely společnosti Telefónica O2, stávající zařízení digitální
ústředny společnosti Telefónica O2, stávající radiokomunikační stožáry a
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radioreléové trasy společnosti společnosti Telefónica O2 a společnosti České
radiokomunikace a stávající sdělovací a zabezpečovací kabely Českých drah.
d2.6. teplofikace
CZT není v řešeném území uvažováno. Pro vytápění ve městě Javorník bude
využíváno rozvodu zemního plynu, případně ekologicky šetrných druhů paliv.
V místních částech budou pro vytápění užívána tuhá paliva. Doporučuje se přechod
na obnovitelné zdroje a ekologicky šetrné druhy vytápění. Dále bude pokračovat
snižování energetické náročnosti objektů jejich zateplováním.
d3) občanské vybavení – plochy veřejné vybavenosti
d4) veřejná prostranství
Plochy veřejně přístupné. Veřejná prostranství tvoří náves, uliční prostory.
Součástí prostranství jsou veřejná zeleň, parky, chodníky. Chodníky jsou
stabilizované.
Součástí mohou být pozemky pro související dopravní a technickou
infrastrukturu, občanské vybavení popř. vodní plochy slučitelné s veřejným
prostranstvím.
V rámci nově navrhovaných ploch smíšených obytných se požaduje vymezení
adekvátních veřejných prostranství.

e. koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch
a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní
systém
ekologické
stability,
prostupnost
krajiny,
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace,
dobývání nerostů
e1) Uspořádání krajiny - vymezení ploch
Funkční plochy krajiny ve správním území jsou vymezeny takto:
Plochy zemědělské – převažující zemědělské využívání
Plochy lesní – pozemky určené pro plnění funkce lesa
Plochy smíšené nezastavěného území – smíšené využití krajiny
Plochy přírodní – převažuje přírodní charakter krajiny se zvýšenou
ochranou krajinného rázu. Takto jsou vymezeny navrhované plochy
lokálního ÚSES.
Konkrétní využití a přípustnost či nepřípustnost v rámci ploch je uvedena níže.
V rámci i mimo kostru lokálního ÚSES je navrženo osm ploch změn
v krajině:
K1, K2, K3,K4 – návrh vodních ploch
K5, K6,K7,K8 – návrh ploch zeleně
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e2) stanovení obecných podmínek pro využití ploch
Nepřipouštět záměry zvyšující emise tuhých znečišťujících látek.
Pro údržbu toků ponechat nezastavěné manipulační pásy v š.min. 6m.
Systematicky budovat kostru krajinné zeleně. Řešení změn v krajině nebude
znamenat snižování koeficientu ekologické stability území. Změny jednotlivých kultur
ZPF směrovat především k posílení ekologické stability
Realizací ÚSES a interakčních prvků budou omezovány negativní dopady
velkozemědělské produkce, příslušné BK a interakční prvky budou plnit také
protierozní funkci.
Zachovávat a doplňovat původní prvky v krajině i v zastavěných částech sídel.
Zvyšovat podíl porostů s přirozenou skladbou dřevin.
Vytvářet účinná protierozní opatření – zachováváním pěstebních postupů,
vysazováním krajinných překážek bránících eroznímu působení větru a vody apod.
Podporovat ekologické hospodaření na ZPF.
Podmínky pro změnu využití ploch jsou stanoveny v souvislosti s návrhovými
plochami a velikostně jsou vyhodnoceny v rámci vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL.
Požadavky na změny či upřesnění funkčního využití ploch mohou být dány:
- podnětem na změnu územního plánu
- na základě řešení komplexních pozemkových úprav, řešeno bude změnou
nebo v aktualizaci ÚP

e3) Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability
nadregionální, regionální a lokální úrovní.

v řešeném

území

je

zastoupen

Nadregionální ÚSES
NRBC OK2 - Račí údolí
charakter (cílový ekosystém): luční, lužní, mezofilní bučinné
Nově navržené dle ZUR Olomouckého kraje. Vymezeno v členitém terénu
údolí Račího potoka. Pestrá mozaika stanovišť od lužních (přípotoční stanoviště),
přes smrčiny, suťové lesy, bučiny a polohy s dubem a borovicí.
Dalším hospodařením podporovat přirozenou dřevinnou skladbu, druhovou a
prostorovou diverzitu lesních porostů.
NRBK K86
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinná osa
NRBK (K) 86 veden při východní hranici řešeného území ve směru S-J kolem
státní hranice, lesními porosty při hřebenové části. Vloženo je jedno RBC (Borůvková
hora) a 14 lokálních biocenter (LBC 26 - 40). Hospodařením podporovat přirozenou
dřevinnou skladbu, druhovou a prostorovou diverzitu lesních porostů.
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Regionální ÚSES
RBC 487
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinné
Součást NRBC OK2 – Račí údolí. Hospodařením podporovat přirozenou
dřevinnou skladbu, druhovou a prostorovou diverzitu lesních porostů. RBC je
součástí NRBC OK2 – Račí údolí.
RBC 490 - Borůvková hora
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinné
Částečně funkční regionální biocentrum – reprezentativní. Smrčiny, bučiny,
jednotlivě i skupinovitě smíšené porosty. Postupná přeměna ve prospěch dřevin
přirozené druhové skladby.
RBC 521 – Červenka
charakter (cílový ekosystém): mezofilní hájové, mokřadní (případně luční)
Funkční biocentrum - smíšené lesní porosty v údolí potoka Červenka a menší
bezlesé enklávy. Hospodařením podporovat přirozenou dřevinnou skladbu, druhovou
a prostorovou diverzitu lesních porostů.
RBC OK 6 – Dřínový vrch
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinné
Nově navržené dle ZUR Olomouckého kraje, okraj lesního komplexu, návrší
nad Panským potokem - převažující bučiny. Hospodařením podporovat přirozenou
dřevinnou skladbu, druhovou a prostorovou diverzitu lesních porostů.
RBK OK49
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinné
Biokoridor uvnitř lesního komplexu spojující RBC OK5 a RBC OK6 – Dřínový
vrch. Postupná přeměna ve prospěch dřevin přirozené druhové skladby.
RBK OK50
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinné
Biokoridor uvnitř lesního komplexu spojující RBC OK6 – Dřínový vrch a RBC
521 – Červenka. Vloženo pět LBC (LBC 1, 15 -18, 20). Postupná přeměna ve
prospěch dřevin přirozené druhové skladby.
RBK 774
charakter (cílový ekosystém): vodní, mokřadní, hydrofilní lesní
Biokoridor veden potokem Červenka, regulovaný tok v intenzivně zemědělsky
obhospodařovaném území. Hospodařením podporovat přirozenou dřevinnou
skladbu, druhovou a prostorovou diverzitu lesních porostů.
RBK 775
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinné
Biokoridor na okraji lesního komplexu. Vloženo je LBC14. Postupná úprava ve
prospěch dřevin přirozené druhové skladby. Může dále pokračovat okrajem lesa přes
LBC12 a LBC13 zpět do NRBC – OK2.
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Lokální ÚSES
Propojení mezi RBK 774 (LBC 5) a NRBC 487 - Račí údolí
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinné
Biokoridor se 5 vloženými biocentry vedený intenzivně zemědělsky
využívaným územím a po Račím potoku. (LBK 7, LBC 9, LBK 8, LBK 9, LBC 10, LBK
10, LBC 11, LBK 11). Vymezení z KPÚ. Prvky ÚSES k založení.
Propojení mezi NRBC – OK2 - Račí údolí a RBC Dřínový vrch
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinné, extenzivní travní porosty
Biokoridor se 4 (5) vloženými biocentry vedený okrajem lesa, mezemi,
travními porosty. RBC 521 – Červenka - LBC 1, LBK 1, LBC 2, LBK 2, LBC 19, LBK
15, LBK 16, LBC 20 – /součást RBK/. Podporovat přirozenou dřevinnou skladbu,
stávající travní porosty obhospodařovat extenzívně.
Propojení mezi RBK 774 (LBC4) a LBK 2
charakter (cílový ekosystém): vodní, mokřadní, hydrofilní lesní
Biokoridor se 3 vloženými biocentry vedený intenzivně zemědělsky
využívaným územím s využitím prvků dřevinné vegetace kolem lokálních vodotečí
(Bílého potoka a jeho přítoku). (LBK 6, LBC 8, LBK 5, LBC 7, LBK 4, LBC 6, LBK 3).
Prvky ÚSES k založení.
Návaznost na RBK 775
charakter (cílový ekosystém): vodní, mokřadní, hydrofilní lesní, mezofilní
Biokoridor kolem Panského potoka s drobnou nivou a doprovodným porostem
listnáčů, louky. Biocentrum s menšími rybníčky, (LBK 18, LBC 21, LBK 17). Prvky
ÚSES k založení/doplnění.
LBC 32 (propojení NRBC – OK2 - Račí údolí, RBK 775, NRBK 86)
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinné
Biocentrum a propojující biokoridory v lesním komplexu (LBK 12, 13, 14, LBC
32). Stávající porosty s převahou BK, příměs SM. Hospodařením podporovat
přirozenou dřevinnou skladbu.
LBC 24, (propojení RBK – 86 a RBC – Dřínový vrch /OK 6/)
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinné
Biocentrum v lesním komplexu v členitém terénu (pramenná oblast Panského
potoka (LBC 24, LBK 19, 20). Stávající porosty s převahou BK, příměs SM.
Hospodařením podporovat přirozenou dřevinnou skladbu.
Propojení LBC 23 a – NRBK 86 (LBC 27)
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinné
Biocentrum v lesním komplexu (LBC 23, LBK 21, LBC 25, LBK 22), sávající
porosty s převahou BK, příměs SM. Hospodařením podporovat přirozenou dřevinnou
skladbu
Zásady vymezení a navržení
Vymezení prvků regionálního a nadregionálního ÚSES (trasy biokoridorů a
hranice nadregionálních a regionálních biocenter) bylo převzato z ÚAP a zpřesněno
na cílové měřítko do parametrů mapy 1:10000. Dle možností bylo využito v terénu
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identifikovatelných hranic (lesních cest), hranic trvalého rozdělení lesa, u RBC 521
(Červenka) i hranice navržené KPÚ (severní hranice).
Lokální systém doplňuje regionální a nadregionální, v potřebné míře zahušťuje
celkovou ekologickou síť. Lokální biocentra jsou vymezena tak, aby respektovala
prostorové parametry ÚSES, zohlednila současný stav lesních porostů (žádoucí
zastoupení dřevin přirozené druhové skladby, především BK), a v zemědělské krajině
využila zbytků přirozené vegetace. Hranice LBC byly vymezeny tak, aby pokud
možno byly v terénu identifikovatelné (vymezení na JPRL, hranice lesního porostního
detailu), zčásti byly převzaty z návrhu KPÚ.

e4) chráněná území přírody
Územní plán respektuje území Natura 2000 - evropsky významnou lokalitu
Rychlebské hory – Račí údolí.
Územní plán respektuje území Přírodní rezervace – Račí údolí.
Územní plán respektuje památné stromy (smrk v Travné, Valuškův tis, dub u
Račího potoka)

e5) prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny je dána systémem společných zařízení polních cest, které
procházejí územím. Lze je využít i pro pěší popř. cyklistické spojení mezi obcemi,
případně v zimě využít i pro běžecké lyžování.
Nebude snižována stávající prostupnost krajiny.

e6) protierozní opatření
Protierozní opatření jsou řešena návrhem komplexních pozemkových úprav,
které jsou do řešení územního plánu převzaty. V plochách, kde komplexní
pozemkové úpravy nejsou zpracovány nebo rozpracovány jsou protierozní opatření
navržena zpracovatelem i v podobě interakčních prvků, jejichž cílem je zmírnění
především větrné a zčásti i vodní eroze. Funkci protierozní mohou plnit i biokoridory.
Je nutno vytvářet účinná protierozní opatření – zachováváním pěstebních
postupů, vysazováním krajinných překážek bránících eroznímu působení větru a
vody apod.

e7) opatření proti povodním
Záplavová území nejsou na tocích v Javorníku vymezena. Vzhledem k tomu,
že k záplavovým situacím dochází přímo na vodních tocích, je nutno provádět na
vodotečích opatření k retenci vody, ke zpomalení odtoku a zamezení destruktivní
činnosti vody (např. obnova historických hrází).
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e8) rekreace
Pro rekreaci jsou v blízkosti zastavěného území Javorníka navrženy nové
plochy sportu a rekreace pro využití volného času obyvatel a současně (což se týká
rozvojové plochy na jižním okraji Javorníka při stávající trase I/60) především pro
potřeby základního školství v Javorníku. Tato plocha se nachází v docházkové
vzdálenosti od základní školy.
Pro možné provozování motoristických sportů je s ohledem na hluk navržena
plocha v blízkosti stávající skládky komunálního odpadu.
Pro turistické využití je navržena nevelká svahové plocha rekreace v Travné.
Plocha v blízkosti stávajícího hraničního přechodu do Polska, která by byla
vhodná např. pro bobovou dráhu, příp. v zimním období pro dětské lyžování. Plocha
by byla opatřena krátkým vlekem.
V Zálesí je plocha rekreace určená především pro využití v zimním období již
funkční. Je opatřena lyžařským vlekem.
Javorník
V okolí stávající vodní nádrže je navržena rozsáhlejší rekreační plocha
přírodního charakteru pro rekreační využití blízké přírodnímu prostředí. Možným
konkrétním využitím mohou plochy golfu, pro aktivity spojené s rybářství apod.
Obecně lze především pro zimní rekreaci využívat stávající účelové
komunikace v lesním prostředí Rychlebských hor i v ploše Vidnavské nížiny.

e9) vymezení ploch pro dobývání nerostů
V řešeném území je vymezeno nevýhradní ložisko stavebního kamene
D306990001 a D306990002. V území nacházejí i dvě ložiska hadců (D5277800 Bílý
Potok a D5277900 Javorník-Totenkoppe). Dále se zde nachází evidovaný prognózní
zdroj stavebního kamene Q 9076000 Horní Hostíce. Územní plán nenavrhuje plochy
těžby.
Dále budou respektovány i významné geologické lokality:
Čertovy kazatelny - ID 595, Důl Antonín Pelnář – ID 819, Javorník — Horní
Fořt — Melchiorova štola - ID 607, Javorník — Písečník - ID 970, Javorník ve
Slezsku - Podměstí - ID 598, kóta Suť - ID 2555, Zálesí - uranový důl - ID 600, Skalní
vrch - kóta 691 - ID 587, Zálesí - Čedičový vrch 745 m - ID 596 a Zálesí - lom s
vápenkou - ID 597.
e10) rizikové jevy v území
S ohledem na dřívější těžbu radioaktivních rud v území bude při zpracování
následné projektové dokumentace pro výstavbu objektů prověřena úroveň
radonového rizika.
Doporučuje se průběžné monitorování stavu pozemních objektů v plochách
poddolovaných území.
Zastavitelná plocha Z73 (OS) nacházející se částečně v ploše poddolovaného
území, bude v tomto místě nezastavitelná jakýmikoliv pozemními objekty.
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f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití s určením převažujícího (hlavního
využití), stanovení podmínek prostorového uspořádání,
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
Konkrétní podmínky pro využití ploch vzhledem k příslušné funkci jsou
uvedeny v následujících tabulkách. Zařazení do funkčních ploch a charakteristika
jejich náplně vychází z členění dle vyhlášky č.501/2006 Sb.
V následující úvodní tabulce jsou zapracovány obecně přípustné činnosti,
platící pro všechny specifické samostatně vymezené plochy.
Nepřípustná je v rámci veškerých funkčních ploch výstavba objektů vyšších
jak 30 m a dále jsou nepřípustné ostatní stavby a způsoby využití ploch neuvedené
v rámci přípustného či výjimečně přípustného využití. Při přestavbě stávajících
objektů bude zachována stavební čára stávajícíh objektů. Výška nové zástavby
nepřesáhne 2 nadzemní podlaží + podkroví. Stávající objekty lze nadstavit
maximálně o jedno podlaží jen mimo území městské památkové zóny. V území
památkových zón je výšková hladina zástavby stabilizovaná.
V případě přípustnosti nerušící výroby, výrobních služeb a služeb obecně se
předpokládá, že nebudou mít žádný negativní dopad na plochy bydlení nebo na
plochy vybavenosti s nárokem na hygienickou ochranu.
f1) Podmínky pro využití ploch
OBECNĚ PŘÍPUSTNÉ ČINNOSTI
doplňkové funkce k hlavnímu využití ploch
Přípustné využití

Nepřípustné
využití

Související přístupové a příjezdové komunikace, související odstavné a
provozní plochy (místní a účelové komunikace, parkoviště, chodníky,
apod), které není účelné vymezovat samostatně
Protipovodňová a protierozní opatření
Související liniové stavby technického vybavení (vodovod, kanalizace,
plynovod, elektrorozvody, telekomunikační kabely apod.)
Zeleň veřejná, ochranná
Malé vodní plochy
Zařízení technického vybavení pro přímou obsluhu plochy, pokud její vlivy
jsou slučitelné se základní funkcí,
které není účelné vymezovat
samostatně
Zařízení hygienického vybavení ve vazbě na potřebu a účel funkční plochy
Drobný mobiliář, sochy, pomníky apod.
Navrhování velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování
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BI

PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - MĚSTSKÉ
Hlavní využití
Plochy bydlení zahrnují pozemky rodinných domů s příměsí nerušících obslužných
funkcí místního významu, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. U ploch v blízkosti zdrojů hluku prokázání řešení
protihlukových opatření.
Přípustné využití

Podmínečně
přípustné využití

Nepřípustné
využití
Prostorové
uspořádání

plochy a pozemky rodinných domů a pozemky veřejných prostranství
další drobné stavby a zařízení doplňující kvalitu obytného prostředí a jeho
obsluhu (např. drobná sportoviště)
bytové domy do 5 bytů
do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského
vybavení odpovídající danému prostředí a sloužící obyvatelům funkční
plochy s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře
větší než 1000 m2. Jde především o:
- zařízení pro maloobchod, stravování, ubytování a služby místního
významu
- zařízení zdravotnická a sociální péče místního významu
- nerušící výrobní služby
- parkovací pochy a garáže pro bydlící
činnosti a zařízení, které jsou v rozporu s kvalitou prostředí pro bydlení,
především výroba průmyslová a zemědělská s negativními dopady ,
čerpací stanice pohonných hmot a hromadné garáže
max. výška zástavby u navrhovaných RD - 2 nadz. podlaží + podkroví
u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stáv. objektům
nadstavby stávajících objektů nepřesáhnou úroveň 2 podlaží + podkroví
koeficient zast. plochy u návrhových lokalit – dle bodu c2)

BH

PLOCHY BYDLENÍ
Hlavní využití
Plochy bydlení zahrnují pozemky bytových domů s příměsí nerušících obslužných
funkcí místního významu, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství.
Přípustné využití

Podmínečně
přípustné využití

Nepřípustné
využití

Prostorové
uspořádání

plochy a pozemky bytových domů a pozemky veřejných prostranství
další drobné stavby a zařízení doplňující kvalitu obytného prostředí a jeho
obsluhu
do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského
vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o
výměře větší než 1 000 m2. Jde především o:
- zařízení pro maloobchod, stravování, ubytování a služby místního
významu
- zařízení zdravotnická a sociální péče místního významu
- nerušící výrobní služby
- parkovací pochy a garáže pro bydlící
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci lze do ploch bydlení zahrnout
pouze tehdy, splňují-li podmínky podle § 20 odst. 4 a 5 vyhl. 501/2006.
součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení,
které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše,
jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto
vymezené ploše.
činnosti a zařízení, které jsou v rozporu s kvalitou prostředí pro bydlení,
především ta , která vyvozují nadměrný hluk nebo vibrace překračující
aktuální limity, především výroba průmyslová a zemědělská s negativními
dopady , čerpací stanice pohonných hmot a hromadné garáže
při stavebních úpravách stávajících objektů nedojde k jejich nadstavbám
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SC

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – V CENTRECH MĚST
Hlavní využití
Plochy smíšené obytné – v centrech měst využívané zejména pro bydlení v bytových domech.
a obslužnou sféru místního i nemístního významu.
Přípustné využití

Podmínečně
přípustné využití

stavby a plochy pro bydlení, rodinnou rekreaci, občanské vybavenosti, pozemky
veřejných prostranství, související dpravní a technické infrastruktury
do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení,
které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a
zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území,
například nerušící výroba a služby, zemědělství a stavby, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
funkce místního a nadmístního významu, které nebudou snižovat kvalitu
prostředí
činnosti a zařízení, které jsou v rozporu s kvalitou prostředí pro bydlení,
především ta , která vyvozují nadměrný hluk nebo vibrace překračující
aktuální limity
u stávajícíh objektů bude zachováno stávající výškové zónování a stavební
čára
případné změny budou podléhat režimu městské památkové zóny, pokud
se v této nacházejí

Nepřípustné
využití
Prostorové
uspořádání

SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ
Hlavní využití
Plochy smíšené obytné venkovské zahrnují pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech
(včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), případně staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a
technické infrastruktury.
Přípustné využití

Podmínečně
přípustné využití

Nepřípustné
využití

Prostorové
uspořádání

stavby a plochy pro bydlení, rodinnou rekreaci, pozemky veřejných prostranství,
související dpravní a technické infrastruktury, zahrady
zařízení občanské vybavenosti, a to především:
- zařízení pro maloobchod, stravování, ubytování a služby místního
významu
- zařízení zdravotnická a sociální péče místního významu
- kulturní zařízení
- stavby pro skladování produkce a potřed malozemědělské výroby
- zařízení pro agroturistiku
nerušící výrobní služby
parkovací pochy a garáže pro bydlící
do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení,
které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a
zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území,
například nerušící výroba a služby, zemědělství a stavby, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
součástí plochy bydlení mohou být pozemky staveb malovýroby bez
škodlivých projevů (exhalace, hluk, vibrace, zápach, znečištění
ovzduší, vod) při respektování zákona o ochraně zdraví před
škodlivými účinky hluku a vibrací, zákona o životním prostředí, zákona
o ochraně ovzduší v platných zněních.
činnosti a zařízení, které jsou v rozporu s kvalitou prostředí pro bydlení,
především ta , která vyvozují nadměrný hluk nebo vibrace překračující
aktuální limity a dále zařízení pro skladování a likvidaci odpadů
hromadné garáže
max. výška zástavby u navrhovaných RD - 2 nadz. podlaží + podkroví
u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stáv. objektům
nadstavby stávajících objektů nepřesáhnou úroveň 2 podlaží + podkroví
koeficient zast. plochy u návrhových lokalit – dle bodu c2)
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RI

PLOCHY REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI
Hlavní využití
Plochy pozemků rodinné rekreace sloužící uspokojování rekreačních potřeb občanů

Přípustné využití

Podmínečně
přípustné využití

pozemky staveb rodinné rekreace
pozemky sídelní zeleně
doplňují funkce rekreace (např.dětská hřiště)
součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení,
které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu rekreace

Nepřípustné
využití

činnosti a zařízení, které jsou v rozporu s kvalitou prostředí pro rekreaci
objekty vybavenosti, rodinné domy, objekty výroby

Prostorové
uspořádání

max. výška zástavby nepřesáhne 1 podlaží + podkroví

RZ

PLOCHY REKREACE – PLOCHY ZAHRÁDKOVÝCH OSAD
Hlavní využití
Plochy pozemků rekreace spojené se zahradnickou činností občanů

Přípustné využití
Podmínečně
přípustné využití

pozemky drobných rekreačních a obslužných objektů
pozemky sídelní zeleně
doplňují funkce rekreace (např.dětská hřiště)

Nepřípustné
využití

činnosti a zařízení, které jsou v rozporu s kvalitou prostředí pro rekreaci

Prostorové
uspořádání

max. výška zástavby nepřesáhne 1 podlaží + podkroví a zastavěnou
plochu do 16m2

RN

PLOCHY REKREACE – NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU
Hlavní využití
Plochy pozemků rekreace s výrazně omezenou plochou pro zastavění pouze pro nezbytná
zařízení sloužící obsluze plochy. Výměra zastavitelných ploch je určena maximální hranicí.

Přípustné využití
Podmínečně
přípustné využití

Nepřípustné
využití
Prostorové
uspořádání

plochy přírodní rekreace s provozování přírodnímu prostředí blízkých sportů
(plochy pro lyžařské sporty, rekreační louky u vodních ploch, golf apod.)
doplňující funkce sloužící přímo obsluze funkční plochy
Využití podléhající procesu EIA:
- sjezdovky
- golfové hřiště
- jezdecké plochy
činnosti a zařízení, které nejsou určeny pro přímou obsluhu
objekty výroby, bydlení, plochy pro rodinnou rekreaci, komerční
vybavenosti (např. pro ubytování a hromadné stravování)
zastavitelná plocha je limitována celkovou výměrou, která nepřesáhne u
těchto ploch 3000m2 (u jednotlivého nadzemního objektu 50m2).
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RX

PLOCHY REKREACE – SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM
Hlavní využití
Plochy pozemků rekreace se zaměřením na agroturistiku spojené s chovem hospodářských
zvířat v omezeném množství.

Přípustné využití

Podmínečně
přípustné využití
Nepřípustné
využití
Prostorové
uspořádání

plochy rekreace s možným chovem a činnostmi pro provozování agroturistiky,
které nepřináší negativní vlivy znemožňující možné bydlení v těchto plochách
bydlení
ubytování a stravování
doplňující funkce sloužící přímo obsluze funkční plochy
činnosti a zařízení, které jsou v rozporu s kvalitou prostředí pro bydlení,
především ta , která vyvozují nadměrný hluk nebo vibrace překračující
aktuální limity
Max.výška zástavby – 2podlaží.
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O

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení
občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní
služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a
zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a
výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných
prostranství. Jsou vymezovány v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a jsou
z nich obsluhovány.
OV

VEŘEJNÁ VYBAVENOST
Hlavní využití
Je nezbytná pro zajištění a ochranu základního standardu a kvality života obyvatel. Její
existence je v zájmu státní správy a samosprávy (např. plochy pro vzdělávání a výchovu,
sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu
obyvatelstva)
Přípustné využití

Podmínečně
přípustné využití
Nepřípustné
využití
Prostorové
uspořádání

veřejná vybavenost obsluhující území obce, případně obcí okolních – jde
především o:
- stavby a zařízení samosprávy, pošt
- stavby a zařízení školství
- stavby a zařízení sociální péče, zdravotnictví
- stavby a zařízení kulturně společenská
- stavby a zařízení církevní
služební a pohotovostní byty
související komerční občanská vybavenost
menší hřiště, odpočinkové plochy
nevýrobní příp. nerušící výrobní služby
plochy výroby, skladování, objekty skladování a likvidace odpadů
čerpací stanice pohonných hmot
činnosti zatěžující nadměrnou území dopravou
max. výška zástavby - 2 nadz. podlaží
u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stáv. Objektům
u stávajícíh objektů v městské památkové zóně bude zachováno stávající
výškové zónování a stavební čára, pokud nebude orgánem památkové
péče v případě jednopodlažních objektů rozhodnuto jinak

OM

KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ
Hlavní využití
Plochy převážně komerční vybavenosti (sloužící např. pro administrativu, obchodní
prodej, ubytování, stravování, služby). Vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní
obsluha nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny.
Přípustné využití
- stavby pro obchod, stravování, ubytování a služby
- stavby a zařízení pro administrativu
- stavby a zařízení samosprávy, pošt
- stavby a zařízení sociální péče, zdravotnictví
- stavby a zařízení kulturně společenská
- stavby a zařízení církevní
služební a pohotovostní byty
parkoviště a garáže
Podmínečně
výrobní služby bez rušivých vlivů
plochy veřejné vybavenosti
přípustné využití
Nepřípustné
plochy výroby, skladování, objekty skladování a likvidace odpadů
průmyslová a zemědělská výroba
využití
hromadné garáže
Prostorové
max. výška zástavby - 2 nadzemní podlaží
u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stáv. objektům
uspořádání
u stávajícíh objektů v městské památkové zóně bude zachováno stávající
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výškové zónování a stavební čára, pokud nebude orgánem památkové
péče v případě jednopodlažních objektů rozhodnuto jinak

OK

KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ PLOŠNĚ ROZSÁHLÁ
Hlavní využití
Plochy převážně komerční vybavenosti – administrativní areály, velkoplošný
maloprodej, rozsáhlá společenská a zábavní centra, výstavní areály, většinou s vysokými
nároky na dopravní obsluhu.

Přípustné využití

Podmínečně
přípustné využití
Nepřípustné
využití

OS

výroba, rekreace

TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Hlavní využití
Plochy pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a regeneraci organismu.

Přípustné využití

Podmínečně
přípustné využití

Nepřípustné
využití
Prostorové
uspořádání

OH

stavby pro obchod a služby, administrativu, peněžnictví
služební a pohotovostní byty
parkoviště a garáže
výrobní a nevýrobní služby bez rušivých vlivů
hromadné garáže

sportovní plochy, zařízení
služební a pohotovostní byty
související vybavenost, např. doprovodné služby
zeleň
parkoviště
sportovní haly
stavby pro veřejné stravování, přechodné ubytování
pohotovostní byty
autokemping (v návaznosti na koupaliště)
bydlení v rodinných domech, výroba, komerční centra
čerpací stanice pohonných hmot
motokros
max. výška zástavby - 2 nadz. podlaží , tvar střechy bez omezení
u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stáv. objektům
v případě návrhu plochy sportu na poddolovaném území je před realizací
nutno provést průzkum

VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ
Hlavní využití
Plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť včetně technického zázemí.

Přípustné využití

hřbitovy včetně technického zázemí
doprovodná zeleň

Podmínečně
přípustné využití

související komerční občanská vybavenost jako prodej květin apod.

Nepřípustné
využití

výroba, rekreace v rozsahu ochranného pásma

Prostorové
uspořádání

použití úměrného měřítka
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VZ

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY
Hůavní využití
Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou
výrobu a skladování, pozemky zemědělských staveb a pozemky související veřejné infrastruktury.
Plochy výroby a skladování se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a
musí být z nich přístupné. Jedná se o plochy, které z důvodů negativních vlivů za hranici
pozemků nelze začlenit do jiných ploch. Plochy výroby, skladů, specifických svým
charakterem, vlivem výroby, nebo měřítkem objektů.
Přípustné využití

Podmínečně
přípustné využití

Nepřípustné
využití
Prostorové
uspořádání

VD

objekty zemědělské výroby pro chov zvířectva
objekty pro skladování a úpravu zemědělských plodin
objekty pro skladování zemědělské techniky
dřevozpracující průmysl
výrobní služby, opravárenské a servisní provozy, související služby apod
související komerční vybavenost (administrativa, stravování, sociální a jiné
vybavení sloužící firmě apod.)
zařízení technické infrastruktury, technických objektů
sběrné dvory, recyklační plochy odpadů apod.
prostory pro kompostování
parkování, odstavná stání
veřejná zeleň
garáže
čerpací stanice pohonných hmot
související komerční vybavenost (administrativa, stravování, sociální a jiné
vybavení sloužící firmě apod.)
bioplynové stanice pouze z produktů živočišné výroby
rekreace
bydlení
objekty veřejné vybavenosti s vyššími nároky na kvalitu prostředí
max. výška zástavby – nové objekty nepřevýší současný nejvyšší objekt v
areálu

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA
Hlavní využití
Plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby

Přípustné využití

Podmínečně
přípustné využití
Nepřípustné
využití
Prostorové
uspořádání

plochy pro malovýrobu, drobnou a řemeslnou výrobu, skladování
související komerční vybavenost (administrativa, stravování, sociální a jiné
vybavení sloužící firmě apod.)
objekty služeb nevýrobního i výrobního charakteru
zařízení technické infrastruktury, technických objektů
parkování, odstavná stání i pro potřebná specielní vozidla
zeleň
pohotovostní bydlení v rámci objektů hlavní funkce, související bydlení
čerpací stanice pohonných hmot
bydlení
rekreace
objekty veřejné vybavenosti s vyššími nároky na kvalitu prostředí
max. výška zástavby - 2 nadz. podlaží
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VL

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL
Hlavní využití
Plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, negativní vliv nad přípustnou mez
nepřekračuje hranice areálu

Přípustné využití

Podmínečně
přípustné využití
Nepřípustné
využití
Prostorové
uspořádání

plochy pro nezemědělskou výrobu, výrobní služby, skladování
dřevozpracující průmysl
související komerční vybavenost (administrativa, stravování, sociální a jiné
vybavení sloužící firmě apod.)
zařízení technické infrastruktury, technických objektů
sběrné dvory, recyklační plochy odpadů apod.
parkování, odstavná stání
veřejná zeleň
hromadné garáže
čerpací stanice pohonných hmot
pohotovostní bydlení v rámci objektů hlavní funkce, související bydlení
rekreace
objekty veřejné vybavenosti s vyššími nároky na kvalitu prostředí
max. výška zástavby nepřevýší stávající objekty shodné funkční plochy
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PV

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Hlavní využití
Plochy veřejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky
jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a
technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných
prostranství. Plochy s výraznou prostorotvornou a komunikační funkcí.

Přípustné využití

Podmínečně
přípustné využití

uliční, návesní prostory, náměstí
komunikace, chodníky, cyklostezky apod.
sídelní zeleň včetně parků, uliční zeleně, předzahrádek
občanská vybavenost slučitelná s veřejným prostranstvím (kiosky apod.)
zastávky a čekárny hromadné dopravy, sochy, památníky
menší dětská hřiště, odpočinkové plochy apod.

Nepřípustné
využití

trvalé pozemní objekty jakéhokoliv funkčního využití, než přípustné

Prostorové
uspořádání

drobné objekty
infrastruktury

budou

respektovat

nároky

dopravní

a

technické

ZV

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ
Hlavní využití
Významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v nezastavěném území, většinou
parkově upravené a veřejně přístupné, jedná se o plochy parků apod., které nemohou
být součástí jiných typů ploch; součástí těchto ploch mohou být i drobné vodní plochy a
toky.
Přípustné využití

Podmínečně
přípustné využití

veřejná zeleň
nezbytné obslužné komunikace
drobná architektura, sochy, památníky
menší dětská hřiště, odpočinkové plochy apod.

Nepřípustné
využití

trvalé pozemní objekty jakéhokoliv funkčního využití, než přípustné

Prostorové
uspořádání

drobné objekty
infrastruktury

budou

respektovat

nároky

dopravní
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DS

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY- PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY
Hlavní využití
Plochy silniční dopravy zahrnují silniční pozemky dálnic, silnic I., II. a III. třídy a místních
komunikací I. a II. třídy, výjimečně též místních komunikací III. třídy, které nejsou zahrnuty do
jiných ploch, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například náspy,
zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky staveb dopravních
zařízení a dopravního vybavení, například autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro
autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy,
areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot.

Přípustné využití

Podmínečně
přípustné využití

silnice
chodníky, cyklostezky
čerpací stanice
sítě technické infrastruktury
účelové stavby

Nepřípustné
využití

jakékoliv objekty snižující potřeby silniční dopravy, především její
bezpečnosti

Prostorové
uspořádání

DZ

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – PLOCHY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY
Hlavní využití
Plochy zahrnují pozemky dráhy, nádraží včetně dopravních zařízení a dopravního
vybavení

Přípustné využití

Podmínečně
přípustné využití

kolejiště, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty apod.
správní budovy, provozní budovy
stanice, zastávky, nástupiště
doprovodnou a izolační zeleň
přístupové cesty
opravny, překladiště

Nepřípustné
využití

jakékoliv objekty snižující potřeby železniční dopravy, především její
bezpečnosti

Prostorové
uspořádání

max. výška zástavby - 2 nadz. podlaží
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TI

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Hlavní využití
Plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související
zařízení technického vybavení - vodojemů, čistíren odpadních vod, staveb a elektronických
komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky
související dopravní infrastruktury
Přípustné využití

Podmínečně
přípustné využití

plochy zařízení technické vybavenosti (vodohospodářská zařízení aj.)
související stavby, zařízení
související technická a dopravní infrastruktura
hygienické a sociální vybavení
ochranná a doprovodná zeleň
související vybavenost, jako administrativa, údržba

Nepřípustné
využití

jakékoliv objekty a zařízení v rozporu s ochranou technické infrastruktury

Prostorové
uspořádání

bodové objekty a stavby neuváděné díky malé zastavěné ploše
v uvedených funkčních plochách nebudou přesahovat výšku 15m.

TO

PLOCHY PRO STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Hlavní využití
Plochy skládek, sběrných dvorů apod.

Přípustné využití

Podmínečně
přípustné využití
Nepřípustné
využití

plochy zařízení pro nakládání s odpady
související stavby, zařízení
související technická a dopravní infrastruktura
hygienické a sociální vybavení
ochranná a doprovodná zeleň
související vybavenost, jako administrativa, údržba
jakékoliv jiné funkční využití mimo přípustné

Prostorové
uspořádání
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NSz

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - ZEMĚDĚLSKÉ
Hlavní využití
Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu –
zahrad uvnitř i mimo zastavěné území. Součástí mohou být pozemky vodních ploch a koryt
vodních toků, dále i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů.
Přípustné využití

související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura
účelové komunikace, polní cesty, cyklistické stezky
rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy
oplocení pozemků v zastavěném území

Podmínečně
přípustné využití
Nepřípustné
využití

odpočinkové plochy, rekreační louky
zalesňování a zatravňování pozemků
jakákoliv výše neuvedené nová výstavba

Prostorové
uspořádání

Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování
krajinného rázu

NSp

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - PŘÍRODNÍ
Hlavní využití
Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků
bez rozlišení převažujícího způsobu využití, dále i pozemky přirozených a přírodě
blízkých ekosystémů.
Přípustné využití

Podmínečně
přípustné využití
Nepřípustné
využití
Prostorové
uspořádání

související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura
účelové komunikace, polní cesty, cyklistické stezky, běžecké tratě
rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy
vyhlídky, rozhledny,drobné sakrální stavby, naučné stezky apod
rekreační využití, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty území
oplocení pozemků pro pastvu dobytka
zalesňování a zatravňování pozemků
odpočinkové plochy, rekreační louky, běžecké tratě
jakákoliv výše neuvedené nová výstavba
Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování
krajinného rázu
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W

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
Hlavní využití
Plochy jsou vymezeny za účelem nakládání s vodami, ochrany před jejich škodlivými
účinky a suchem vodami, regulace vodního režimu. Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují
pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující
vodohospodářské využití.
Přípustné využití

Podmínečně
přípustné využití

plochy vodních toků a vodních nádrží
stavby a úpravy směřující k revitalizaci vodních toků a ploch a pro zajištění
protipovodňové ochrany
související technické vybavení, objekty
provozní stavby
doprovodná zeleň

Nepřípustné
využití

Stavby a objekty jakéhokoliv jiného funkčního využití, které brání obsluze
vodních toků, případně podporující vznik povodňových situací

Prostorové
uspořádání
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NZ

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ORNÁ PŮDA
Hlavní využití
Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu – orné půdy,
pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a
technické infrastruktury
Přípustné využití

Podmínečně
přípustné využití

Nepřípustné
využití

pozemky zemědělského půdního fondu – orná půda
stavby nezbytné pro obhospodařování, pastevectví (silážní žlaby,
přístřešky pro dobytek apod.)
zařízení a jiná opatření pro zemědělství
změny kultur z orné na trvalé travní porosty
účelové komunikace, polní cesty, cyklistické stezky, běžecké tratě
související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura
rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy
zalesnění svažitých pozemků, pozemků nízkých bonit a ohrožených vodní
erozí a sesuvy, zanáletovaných pozemků
změny druhu pozemků na zahrady
oplocení zahrad
drobné vodní plochy
pomníky, sochy, odpočinkové plochy
výstavba objektů nesouvisejících s užíváním pozemků
Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování
krajinného rázu

Prostorové
uspořádání
NZt

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY
Hlavní využití
Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu – trvalých
travních porostů (TTP), pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky
související dopravní a technické infrastruktury. Pozemky TTP jsou samostatně vymezeny
především pro jejich protierozní a protipovodňové využití.
Přípustné využití

Podmínečně
přípustné využití

Nepřípustné
využití
Prostorové
uspořádání

pozemky zemědělského půdního fondu – trvalý travní porost
stavby nezbytné pro obhospodařování, pastevectví (silážní žlaby,
přístřešky pro dobytek apod.)
zařízení a jiná opatření pro zemědělství
změny kultur z orné na trvalé travní porosty
účelové komunikace, polní cesty, cyklistické stezky, běžecké tratě
související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura
rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy
zalesnění svažitých pozemků, pozemků nízkých bonit a ohrožených vodní
erozí a sesuvy, zanáletovaných pozemků
změny druhu pozemků na zahrady
oplocení zahrad
drobné vodní plochy
pomníky, sochy, odpočinkové plochy
výstavba objektů nesouvisejících s užíváním pozemků
Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování
krajinného rázu
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NL

PLOCHY LESNÍ
Hlavní využití
Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a
zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Hospodaření v lesích se řídí LHP.

Přípustné využití

účelové komunikace, pěší cesty, cyklistické stezky, běžecké tratě
související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura
myslivecká účelová zařízení

Podmínečně
přípustné využití
Nepřípustné
využití
Prostorové
uspořádání

drobné sakrální stavby, odpočivadla, vyhlídky, naučné stezky apod.
výstavba objektů nesouvisejících s užíváním pozemků
Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování
krajinného rázu
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NP

PLOCHY PŘÍRODNÍ
Hlavní využití
Plochy vymezené za účelem ochrany krajiny. Součástí jsou pozemky biocenter a
navrhovaných biokoridorů – bez rozližení druhů pozemků
Přípustné využití
dřevinné porosty, solitery, travní porosty, květnaté louky, skály, mokřady,
vodní plochy apod
rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy
Podmínečně
přípustné využití

Nepřípustné
využití
Prostorové
uspořádání

související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura
účelové komunikace, pěší cesty, cyklistické stezky po posouzení orgánu
ochrany přírody
drobné sakrální stavby, odpočivadla, vyhlídky, naučné stezky apod. po
posouzení orgánu ochrany přírody
rekreační využití po posouzení orgánem ochrany přírody
jakákoliv výše neuvedené nová výstavba

účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování
krajinného rázu

f2) podmínky ochrany krajinného rázu
Krajinný ráz je utvářen přírodními a kulturními prvky v krajině, jejich
vzájemným uspořádáním, vzájemnými vazbami.
Při vlastním řešení v území:
respektovat a vycházet z kvalitních prostorových vztahů v krajině.
Systematicky budovat kostru krajinné zeleně zajišťující zvyšování ekologické
stability.
respektovat harmonické měřítko krajiny, respektovat soulad měřítka
prostorové skladby území s měřítkem staveb
respektovat tradiční obraz města, stávající typ osídlení a historický
půdorys města se zachovanou stávající zástavbou
upřednostňovat sledování původní urbanistické stopy
rozvojové plochy řešit v návaznosti na charakter stávající kvalitní
zástavby, na konfiguraci terénu.
stavby, především v okolních sídlech, přizpůsobovat charakteru
staveb původní kvalitní architektury
zachovat průhledy v krajině
stavby v krajině řešit v úměrném měřítku v souladu s krajinou,
v souladu se stávajícím stavem v území
ve volné krajině nepřipustit zcelování pozemků zemědělské půdy,
vymezením ÚSES zvýšit ekologickou stabilitu území
pro plochy zeleně používat místně odpovídající druhy dřevin,
zvyšovat podíl porostů s přirozenou skladbou dřevin
vytvářet účinná protierozní opatření – zachováváním pěstebních
postupů, vysazováním krajinných překážek bránících eroznímu působení větru
a vody apod.
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g. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření, stavby a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
g1) veřejně prospěšné stavby
VD 01
VT 01
VT 02
VT 03
VT 04

přeložka silnice I/60
vysokotlaký plynovod
požární nádrž
požární nádrž
skládka

g2) veřejně prospěšná opatření
závazně je vymezen systém a koncepce ÚSES
VU 01
NRBC OK2
VU 02
NRBK K86
VU 03
RBC 487
VU 04
RBC 490 – Borůvková hora
VU 05
RBC 521 – Červenka
VU 06
RBC OK6 – Dřínový vrch
VU 07
RBK OK50
VU 08
RBK 774
VU 09
RBK 775
VU 10
LBC 01
VU 11
LBC 02
VU 12
LBC 03
VU 13
LBC 04
VU 14
LBC 05
VU 15
LBC 06
VU 16
LBC 07
VU 17
LBC 08
VU 18
LBC 09
VU 19
LBC 10
VU 20
LBC 11
VU 21
LBC 12
VU 22
LBC 13
VU 23
LBC 14
VU 24
LBC 15
VU 25
LBC 16
VU 26
LBC 17
VU 27
LBC 18
VU 28
LBC 19
VU 29
LBC 20
VU 30
LBC 21
VU 31
LBC 22
VU 32
LBC 23
VU 33
LBC 24
VU 34
LBC 25
VU 35
LBC 26
VU 36
LBC 27
VU 37
LBC 28
VU 38
LBC 29
VU 39
LBC 30
VU 40
LBC 31
VU 41
LBC 32
VU 42
LBC 33
VU 43
LBC 34
VU 44
LBC 35
VU 45
LBC 36
VU 46
LBC 37
VU 47
LBC 38
VU 48
LBC 39
VU 49
LBC 40
VU 50
LBK 01
VU 51
LBK 02
VU 52
LBK 03
VU 53
LBK 04
VU 54
LBK 05
VU 55
LBK 06
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VU 56
VU 58
VU 60
VU 62
VU 64
VU 66
VU 68
VU 70

LBK 07
LBK 09
LBK 11
LBK 13
LBK 15
LBK 17
LBK 19
LBK 21

VU 57
VU 59
VU 61
VU 63
VU 65
VU 67
VU 69
VU 71

LBK 08
LBK 10
LBK 12
LBK 14
LBK 16
LBK 18
LBK 20
LBK 22

g3) stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu
Nejsou navrhovány

g4) plochy pro asanaci
Nejsou navrhovány

h. vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a
veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit
předkupní právo
Nejsou vymezeny.

i. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů
k němu připojené grafické části
Uvedeno v části B. Grafická část. Počet stran textové části – 59.

j. vymezení ploch a koridorů územních rezerv a
stanovení možného budoucího využití včetně podmínek
pro jeho prověření
Jako územní rezervy jsou vymezeny následující plochy:
R1, R2, R3 Územní rezervy pro plochy smíšené obytné.
R4
Územní rezerva pro plochu výroby a skladování – lehký průmysl
Podmínky pro prověření se nestanovují.
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k. vymezení ploch a koridorů ve kterých je prověření
změn jejich využití územní studií podmínkou pro
rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní
studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této
studii do evidence územně plánovací činnosti
Pro pořízení územní studie se vymezují následující zastavitelné plochy :
Z1, Z5, Z51, Z52, Z54, Z55, Z61, Z70, Z71, Z78

l. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a
vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o
změnách jejich využití a zadání regulačního plánu
v rozsahu přílohy č.9 vyhl.500/2006 Sb.
Nejsou vymezeny

m. stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Navrhuje se etapizace v následujících zastavitelných plochách:
Z5
Výstavba bude probíhat ve směru od zastavitelného území
Z54, Z55
Není upřednostněna jedna z lokalit, ale v případě zahájení
výstavby v jedné z nich, bude druhou možno využít až po
vyčerpání 50% předchozí

n. vymezení architektonicky nebo urbanisticky
významných staveb, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt
Územní studie vymezené v bodě k.

o. vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené
stavební řízení podle §117 odst.1 stavebního zákona
Nejsou vymezeny
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B. GRAFICKÁ ČÁST (výrok)
Počet výkresů – 4 – výkres základního členění území
1:5000
- hlavní výkres
1:5000
- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
1:5000
- koncepce technické infrastruktury
1:5000
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II.

ODŮVODNĚNÍ
Odůvodnění územního plánu Javorník, zpracované v souladu s ust. § 53 odst. 4 a 5
stavebního zákona v platném znění, je nedílnou součástí dokumentace návrhu
územního plánu Javorník. Odůvodnění obsahuje textovou a grafickou část.
A. Textová část odůvodnění
1. Postup při pořízení územního plánu
O pořízení nového územního plánu pro město Javorník rozhodlo zastupitelstvo
města Javorník svým usnesením č. I./13 na svém zasedání č. 9 ze dne 12.12.2007.
Žádost o pořízení územního plánu schválila rada města Javorník na svém 42.
zasedání dne 4.2.2008. Městský úřad Jeseník, jako obec s rozšířenou
působností¨(dále jen pořizovatel), obdržel uvedenou žádost o pořízení územního
plánu Javorník (dále jen ÚP) dne 18.2.2008.
Pro zpracování dokumentace územního plánu byl vybrán zhotovitel Ing. arch.
Petr Malý a kolektiv, Křelov-Břuchotín. Práce na územním plánu byly zahájeny
průzkumem podnětů veřejnosti a města, zpracováním průzkumů a rozborů, které byly
podkladem pro vypracování návrhu zadání územního plánu. Územně analytické
podklady pro ORP Jeseník nebyly v tom čase ještě dokončeny a pořizovatel je
nemohl poskytnout.
Návrh zadání ÚP byl vypracován pořizovatelem, zhotovitelem a určeným
zastupitelem města Javorník, dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podklade, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti s využitím doplňujících průzkumů a rozborů území, včetně
dotazníkového šetření.
Zadání územního plánu:
Pro veřejné projednání se předkládá „návrh zadání“. Návrh zadání ÚP Javorník
byl předložen a projednán dle ustanovení § 47, v souladu s požadavky zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon).
Projednání návrhu zadání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou na
úřední desce Městského úřadu Javorník, u pořizovatele Městského úřadu Jeseník od
5.11.2009 do 22.12.2009 a také způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na
elektronické úřední desce MěÚ Javorník a MěÚ Jeseník. Pořizovatel dále zaslal
návrh zadání ÚP jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému
úřadu. Návrh zadání byl vystaven na uvedených místech k veřejnému nahlédnutí od
20.11.2009 do 22.12.2009 po dobu 30 dnů. Lhůta pro uplatnění připomínek, podnětů,
požadavků a stanovisek k návrhu zadání byla stanovena v souladu se stavebním
zákonem – pro veřejnost 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání zadání na
úřední desce, pro dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad do 30 dnů ode dne
obdržení návrhu zadání.
K návrhu zadání ÚP uplatnilo své požadavky a stanoviska 12 dotčených orgánů
(včetně krajského úřadu), dále k návrhu zadání uplatnilo připomínky 9 poskytovatelů,
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správců sítí. Podněty veřejnosti a sousední obce nebyly k návrhu zadání ÚP
uplatněny.
Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, uplatněné k návrhu zadání
z hlediska vlivů na životní prostředí, požadovalo uvedené posouzení.
Návrh zadání ÚP byl v lednu 2010 pořizovatelem a určeným zastupitelem, na
základě uplatněných požadavků a připomínek upraven a předložen zastupitelstvu
města Javorník ke schválení.
Návrh zadání ÚP Javorník byl schválen na 25 zasedání zastupitelstva města
Javorník usnesením č. I./3 ze dne 10.3.2010.
Pořizovatel zadal zhotoviteli pokyn vypracování návrhu ÚP dopisem ze dne
24.3.2010.
Návrh územního plánu
Na základě schváleného zadání ÚP byl zhotovitelem vypracován návrh
územního plánu Javorník, včetně dokumentace vyhodnocení vlivu na životní
prostředí a předán pořizovateli dne 6.4.2011. Dokumentace návrhu ÚP byla
projednána s dotčenými orgány a sousedními obcemi ve společném jednání,
v souladu s ustanovením § 50 odstavce 2) stavebního zákona v době od 25. srpna
2011 do 13. října 2011. Společné jednání o návrhu se konalo dne 13. září 2011,
lhůta pro uplatnění připomínek byla 30 dnů ode dne jednání. Pořizovatel spolu s
určeným zastupitelem vyhodnotili uplatněné stanoviska a pořizovatel požádal o
opravu návrhu ÚP zhotovitele dopisem ze dne 9.1.2012. V této etapě byla Krajským
úřadem Olomouckého kraje zpracována územní studie vedení VTL plynovodu Žulová
Javorník Bílá Voda, která umožňuje lepší navržení průchodu trasy VTL zastavěným
územím a která byla po jejím dokončení do návrhu ÚP zapracována jako rezerva. Po
předání opraveného návrhu ÚP dne 25.4.2012, pořizovatel vypracoval zprávu o
projednání návrhu ÚP a spolu s dokumentací návrhu ÚP ji zaslal k posouzení
Krajskému úřadu.
Posouzení návrhu ÚP Krajským úřadem
O stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, kterým se povoluje, aby
návrh ÚP Javorník byl veřejně projednán v řízení o územním plánu dle ust. § 52 odst.
1 stavebního zákona, požádal pořizovatel v souladu s ust. § 51 odst. 1 stavebního
zákona dopisem ze dne 2.5.2012. Současně předložil pořizovatel „zprávu“ o
projednání návrhu ÚP Javorník. Krajský úřad požadoval odstranění nedostatků: zařazení plochy pro VTL plynovod, zapracované dle územní studie jako rezervu, úpravu ÚSES dle aktuální dokumentace ZUR apod. Po provedení opravy návrhu ÚP
bylo vydáno stanovisko pod. č.j.:KUOK 72680/2012, dne 21.8.2012, kterým se
povoluje, aby návrh ÚP Javorník byl veřejně projednán v řízení o územním plánu.
Řízení o návrhu o návrhu územního plánu
Pořizovatel zahájil veřejné řízení o návrhu územního plánu dle ust. § 52
stavebního zákona, které oznámil veřejnou vyhláškou vyvěšením od 19.9.2012 do
5.11.2012 a oznámil jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním obcím,
Krajskému úřadu Ol. kraje a městu Javorník. Dokumentace návrhu ÚP byla
vystavena od 4.10.2012 do 5.11.2012 s konáním veřejného jednání dne 1.11.2012.
Lhůta pro uplatnění připomínek, námitek, byla do 1.11.2012.
Po vyhodnocení veřejného řízení o návrhu ÚP spolu s určeným zastupitelem,
posoudil soulad dokumentace ÚP s nadřazenou dokumentací ÚP kraje a požádal
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pořizovatel zhotovitele o upravení dokumentace návrhu ÚP a SEA dopisem ze dne
11.1.2013.
Upravená dokumentace návrhu ÚP byla dopracována pořizovatelem o
výsledky projednání (viz. kapitola 5 odst. b/ tohoto odůvodnění), dle ustanovení § 53
stavebního zákona a následně, vzhledem k účinnosti novely č. 350/2012 Sb.,
stavebního zákona od 1.1.2013, byla dokumentace návrhu ÚP a SEA prověřena, zda
neobsahuje části, které jsou v rozporu s novými právními předpisy.
Při úpravě návrhu ÚP nedošlo k podstatné úpravě.
Zastupitelstvu města byl v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního
zákona v platném znění předložen návrh na vydání územního plánu Javorník s
jeho odůvodněním.

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území
z hlediska širších vztahů
2.1. Širší vztahy
2.1.1. Situování řešeného území
Řešené území leží v severní okrajové části Olomouckého kraje, okresu
Jeseník při hranicích s Polskou republikou. Převážnou část tvoří zalesněné severní
výběžky Rychlebských hor na západě a zemědělsky využívaná rovina Vidnavské
nížiny na východě. Vlastní město Javorník je centrem tohoto výběžku, leží v
nadmořské výšce cca 300 m n.m. a prochází jím komunikace I., II. a III. třídy.
Rozloha území obce činí 77,43 km2.
2.1.2. Vymezení řešeného území podle katastrálních území města
Správní území města sestává jen z následujících katastrálních území:
604666
Bílý Potok
604674
Horní Hoštice
798347
Hundorf
657921
Javorník-město
657956
Javorník-ves
657948
Travná u Javorníka
657964
Zálesí u Javorníka
Společnou hranici má řešené území s Polskou republikou a následujícími k.ú.:
602825
Bernartice u Javorníka
604011
Bílá Voda u Javorníka
772721
Dolní Fořt
604020
Kamenička u Bílé Vody
772704
Nové Vilémovice
772712
Uhelná
2.1.3. Dopravní návaznosti.
Silniční síť
Správním územím města Javorník procházejí následující silnice:
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I/60
II/457
III/4571
III/4532

Jeseník–Bílý Potok
Jeseník–Lipová Lázně–Žulová–Javorník–Bílý Potok–hranice ČR
Travná-Zálesí
Bílý Potok–hranice ČR

Železniční síť
Na území města Javorník končí následující železniční trať:
č. 295 Lipová Lázně – Velká Kraš –Javorník.

2.2. Soulad s PÚR a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
2. 2.1. - PÚR
Z dokumentu PÚR ČR 2008 schváleného usnesením vlády ČR č. 929 ze dne
20. 7. 2009 pro řešení územního plánu města Javorník vyplývá povinnost
respektování zařazení území do specifické oblasti SOB 3 jako území, ve kterém se
dlouhodobě projevují problémy udržitelného rozvoje. Jedná se o území s
charakteristickými významnými přírodními hodnotami, ale se slabým sociálním a
ekonomickým rozvojem.
Za účelem řešení problémů jsou v daném území v řešení územního plánu
navrhovány plochy pro posílení rekreace; jsou navrhovány plochy pro funkci
tělovýchova a sport a vlastní rekreace. Lázeňství se v daném území neuplatňuje. Pro
možnost uplatňování ekologického zemědělství je uvažováno se stávajícími areály
zemědělské výroby, nové areály nejsou navrhovány. Je navrhováno rozšíření
zatravnění; v rámci zatravněných ploch mimo přírodní krajinné plochy je možno
uvažovat s využitím pro pastevectví. Nová strategická plocha pro dřevozpracující
průmysl není navrhována, neboť místní přírodní podmínky pro rozsáhlou
dřevovýrobu nesvědčí. Menší dřevozpracující výroba je přípustná v rámci stávajících
výrobních ploch i v rámci stávajících nenaplněných zemědělských areálů.
Základním úkolem je i zlepšení dopravního řešení; toto je naplňováno
zapracováním přeložky komunikace I/60. Územní plán rovněž řeší zkvalitňování
vybavení území technickou infrastrukturou, zabývá se i doplněním ploch pro
občanskou vybavenost. Zapracovává trasu koridoru VTL plynovodu Žulová Javorník a Javorník - Bílá Voda ze ZÚR OK, nicméně vzhledem k tomu, že tato trasa
kříží zastavěná území, územní plán vymezuje rovněž rezervu pro vedení trasy
plynovodu (vzhledem k tomu, že na základě podnětu města Javorník aktualizace č. 1
ZÚR OK navrhuje prověření trasy koridoru územní studií). Na hranicích s Polskem je
mimo stávající hraniční přechod pro motorová vozidla do 12,5t v Bílém Potoku i
přechod pro malý pohraniční styk v Travné. Tento přechod slouží pro pěší i
cyklistickou dopravu (prochází tudy cyklotrasa)
2. 2.2. - územně plánovací dokumentace vydaná krajem
Území obce Javorník je součástí řešení Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje (ZÚR OK). ZÚR OK byly vydány opatřením obecné povahy
Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008. Aktualizaci ZÚR OK č.1 vydalo
Zastupitelstvo Olomouckého kraje opatřením obecné povahy dne 22. 4. 2011.
Z nadřazené územně plánovací dokumentace - Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje (ZÚR OK) je nutno respektovat začlenění území do specifické
oblasti
SOB 3 (upřesněné specifické oblasti z PÚR), s úkolem podpory
hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti.
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Naplňování tohoto úkolu je částečně popsáno v souvislosti s naplňováním
úkolů vyplývajících z PÚR. Mimo to územní plán navrhuje přiměřené plochy pro
rozvoj bydlení, v rámci regulativů je v rámci určitých ploch připuštěna řemeslná
výroba, která ovšem musí být v souladu s využitím území stanoveným v hlavní
funkci. Upřesnění možností využití území i za účelem koordinace s ochranou přírody
a krajiny je dáno příslušnými regulativy. Podnikatelské aktivity jsou uvažovány
v rámci ploch výroby či v rámci přípustnosti v areálech zemědělské výroby.
Rozvoj nové zástavby je navrhován s ohledem na předpokládané možnosti
rozvoje obce s určitými rezervami, rozvoj zástavby do krajiny je omezován s cílem
zachování prostupnosti krajiny.
V Územní studii rekreačního celku Jeseníky je RKC Rychlebské hory, kam
patří i území města Javorník, charakterizováno jako území ležící stranou hlavních
rekreačních zájmů s předpoklady zejména pro klidové formy rodinné rekreace, s
mnoha možnostmi zejména pro pěší turistiku, běžecké lyžování a cykloturistiku.
V jednotlivých sídlech je řada objektů rodinné rekreace (druhé bydlení – rekreační
chalupy). Rozvoj zařízení rodinné rekreace je nutno orientovat zejména na využití
stávajícího domovního fondu když omezujícími faktory rekreačního využití jsou
výrazná krajinářská, přírodovědná a vodohospodářská funkce Rychlebských hor.
V souladu s těmito požadavky územní plán Javorník nenavrhuje nové plochy
individuelní rekreace, možnost rozvoje ubytovacích zařízení hromadné rekreace je
pak připuštěna v rámci vymezení rozvojové občanské vybavenosti u rybníka.
V lokalitě koupaliště je navrhována i možnost přípustného využití pro vznik kempu.
V nedalekém Račím údolí se nachází - již na území obce Uhelná, ale
v bezprostředním sousedství správního území Javorník, - rozsáhlé rekreační
středisko s vybudovaným zázemím pro rekreaci Račí údolí, s možnostmi ubytování
v penzionu popř. v levnějších srubech.
Územní plán dále navrhuje další rozvojové sportovní plochy v Javorníku.
Územní studie OK v řešení navrhuje vybudování autokempinku a letního tábora
a ubytovacího zařízení v Račím údolí (na jiném místě hovoří i o autokempingu u
koupaliště). V Račím údolí již rozsáhlé rekreační zařízení – letní tábor i penzion a
ubytování ve srubech existuje, a to na území obce Uhelná v sousedství území obce
Javorník. Případný další rozvoj je ovšem třeba směřovat na území obce Uhelná,
neboť ze strany Javorníku je rekreační areál oddělen biokoridorem; potenciální
rozdělení rekreačního zařízení prvkem ÚSES by omezovalo funkčnost tohoto
biokoridoru. Autokemping u koupaliště je možný, je přípustný v rámci ploch veřejného
vybavení u koupaliště.
V části Travná uvažuje studie OK v prolukách mezi stávající zástavbou
možnost výstavby objektů rodinné rekreace. Územní plán zde navrhuje plochy
smíšeného bydlení (s přípustností i rekreačního bydlení, ovšem ne formou chat).
Lyžařské středisko SKI Zálesí na horním konci osady Zálesí je v územním
plánu zapracováno.
Požadavky ze ZÚR vyplývající ze začlenění území do krajinného typu H
Javornické úpatí = Nisské Slezsko, tj. udržet typické sídelní struktury dlouhých
spádnicových řetězových obcí, obklopených otevřenou zemědělskou krajinou
s dominantní zemědělskou funkcí, návrh územního plánu Javorník respektuje;
územní plán zachovává stávající urbanistickou strukturu, v řešení na ni navazuje.
Respektuje zemědělský a lesozemědělský typ krajiny, potoční nivy. Respektuje i
požadovaný fenomén menších krajinných singularit např. návrhem menších rybníků
v rámci BC.
V návrhu je rovněž zpřesněno vymezení NR a R ÚSES. Řešení územního
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plánu respektuje existenci soustavy NATURA 2000, maloplošné chráněné území PR
Račí údolí, městskou památkovou zónu v Javorníku a národní kulturní památku zámek Jánský vrch, stávající inženýrské sítě, vodní zdroje v Račím údolí a ochranná
pásma vodního zdroje II. a III. stupně, hraniční přechod Bílý Potok - Paczkow pro
mezinárodní dopravu do 12,5 t (regionální doprava bez omezení).
V koordinačním výkrese jsou zapracována stávající poddolovaná území
malého a velkého rozsahu; v návrhu územního plánu nejsou na těchto územích
navrhovány nové plochy s výjimkou území u hraničního přechodu, využití území je
stanoveno regulativy. Ložisko nevyhrazeného nerostu Horní Hoštice – Bílý Potok je
zakresleno v koordinačním výkrese, v územním plánu není navrhováno jeho využití
pro těžbu.
Archeologické památkové rezervace se v řešeném území nevyskytují, jedná
se o významné archeologické lokality; jsou zakresleny jako limity v koordinačním
výkrese. Územní plán neřeší rozvojové plochy nad těmito územími.
Ačkoli Územní studie větrných elektráren na území Olomouckého kraje –
připouští v rámci řešeného území po prověření možnost výstavby VE, územní plán s
výstavbou VE s ohledem na zachování krajinného rázu neuvažuje.
Návaznost na sousední území se uplatňuje především v řešení ÚSES (návrh ÚSES
je zapracován dle zpracovaných komplexních pozemkových úprav) a u liniových sítí.
V části sousedí řešené území s Polskou republikou. Návaznost na řešení s okolními
obcemi je dána respektováním řešení ZÚR OK (regionální ÚSES, nadřazené
koridory technické infrastruktury) respektováním podkladů ÚAP (koridory technické
infrastruktury). Na hranicích s okolními obcemi nejsou navrhovány nové funkční
plochy, hranice tvoří plochy lesního masivu nebo zemědělských pozemků.
Návrh řešení územního plánu Javorník není v rozporu s Programem rozvoje
územního obvodu Olomouckého kraje, z Územního generelu dopravy silnic II. a III.
třídy na území Olomouckého kraje (UDI Morava, s.r.o., 12/2004) je zapracování
přeložky komunikace I/60 obsaženo.
Řešení územního plánu vychází z ÚAP i doplňujících průzkumů a rozborů.
Řešení komerčních ploch u hraničního přechodu Bílý Potok principielně
vychází z řešení urbanistické studie US Bílý Potok. Tato studie byla vypracována
v roce 1999; je zapracována s ohledem na podrobnost zpracování ÚPD i s ohledem
na aktuálnost řešení díky časovému odstupu v částečně zpřesněné podobě.
Střety zájmů a problémů v území vyplývající z ÚAP, to je střety ÚSES
s komunikacemi, poddolovaná území, skládky a další jsou předmětem řešení
územního plánu.
V případě přeložky komunikace I/60 jsou navrženy protihluková opatření.
Budou respektovány další programy zpracované krajem:
PRÚOK-Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
Program rozvoje vodovodů a kanalizací.
Program snižování imisí a emisí znečišťujících látek v ovzduší Olomouckého
kraje

3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Řešení územního plánu vychází ze základních cílů a úkolů územního plánování,
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navazuje na základní hodnoty území popř. respektuje limity využití území.

3.1. Význam a funkce sídla
Obec – město Javorník je historickým centrem jednak svého správního území
zahrnující dále místní části Bílý Potok, Horní Hoštice, Travná, Zálesí a jednak
regionu javornického výběžku.
Historie města.
První doklady o osídlení Javorníka sahají až do hluboké minulosti, což
dokazují nečetné archeologické nálezy. První písemná zmínka pochází až okolo roku
1290, kdy byl veden soupis majetku vratislavského biskupství, který zmiňuje ves
,,Jawornik“ .(viz.Historické zprávy). Ves byla postavena určitě dříve, což dokládá i
zdejší kostel sv. Kříže s blízkým tvrzištěm, který se datuje do 60.let 13. stol. Velmi
brzy se objevuje v dalších zprávách i zdejší hrad, který vznikl na přelomu13. – 14.
stol., poprvé byl ale zachycen v písemných pramenech až v roce 1307. Od 14.století
byl majetkem vratislavského biskupství, kterému patřila již ves pod hradem. Část
osady v podhradí nabývala postupně městský ráz a roku 1373 je poprvé vedle vsi
uváděno i město Javorník, i když na městská privilegia si muselo počkat až do roku
1549 (viz. Městský znak). Po období v roce 1509 začalo nové období rozkvětu
města, kdy na biskupský stolec přišel biskup Jan Thurzo (viz.osobnosti), který
provedl četné renesanční úpravy hradu a zároveň mu změnil jméno podle patrona
vratislavských biskupů Jana Křtitele na Johannesberg (Jánský Vrch). Taktéž se
podílel na rozvoji hornictví, v blízkém okolí se začala těžit stříbrná ruda, vznikaly
hornické osady, byla postavena huť i hamr.
Při požáru města v roce 1576 shořela velká část domů včetně fojtství.
Podobné pohromy mělo od města odvrátit nařízení z roku 1577, aby stodoly byly
stavěny mimo město. Domy byly zbudované s kamennými štíty a měly tak lepší
právo při vaření piva. Z tohoto nařízení je patrné, že Javorník měl do požáru většinou
dřevěné domy.
Největší katastrofou pro město a jeho široké okolí bylo období třicetileté války.
Koncem 17.stol. bylo město nevzhledné, obklopené nevelkou zdí a mělo 3
městské brány, a to při vjezdu od Vidnavy a Jeseníku (Sladová brána), od Bílého
Potoka a od Travné. R.1702 tyto dvě poslední brány poškodily velké povodně, které
zasáhly město, a brány už zůstaly neopravené.
Teprve ve 20.letech 18.stol.se proměnil v úhledné městečko. Oživily a rozšířily
se trhy a cechy a velmi příznivou podmínkou rozvoje bylo r.1748 zřízení komorního
ředitelství biskupských statků pro habsburské území, čímž se stal Javorník
hospodářským a správním střediskem pro celé Jesenicko.
Slibný rozvoj města na dlouhou dobu zastavily války o Slezsko. Po skončení
sedmileté války se dožil Javorník nebývalého rozkvětu, za který vděčil vratislavskému
biskupu Gothardu Filipovi Schaffgotschovi. Biskup byl nejen duchovním, nýbrž i
světským hodnostářem a jeho příchodem, dovršeným r.1767 přeložením zemské
vlády z Vidnavy do Javorníku, se město stalo rázem správním i kulturním střediskem
celého kraje. Navíc byl i velkým milovníkem umění, a proto za jeho působení
navštívilo městečko spolu ze zámkem mnoho uměleckých osobností. Nejznámějším
byl vídeňský rodák a zakladatel komické opery Karel Ditters, poctěný později
přídomkem z Dittersdorfu ( 1739 – 1799). V roce 1770 byl Javorník největším
střediskem na výrobu harasu v celém Slezsku a za napoleonských válek r. 1813 se
produkce ještě zvedla. Dále tady bylo plátenictví, kloboučnictví, punčochářství. Město
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získalo r. 1786 vlastní lékárnu, která předtím byla až v Bílé Vodě. Slibný vývoj města
byl náhle přerván katastrofálním ohněm 4. prosince 1825.
Po roce 1830 získal Javorník lepší spojení s okolím vybudováním nových
silnic. O cílevědomou výstavbu města po r.1839 se zasloužil zejména tehdejší
starosta J.Krischker stavbou mostů, dlážděním ulic a osvětlením města. R.1841 se
město dočkalo i poštovního úřadu, kterého se předtím marně domáhalo po 20 let. Od
roku 1897 byl Javorník spojen se světem lokální železnicí a vznikly zde různé menší
podniky a živnosti ( např. kartonážka,košíkářství, městská plynárna atd.).
Po poválečném odsunu německého obyvatelstva se sem sice nastěhovalo
dost českých rodin, ale většina dosavadních hospodářských a společenských svazků
byla zpřetrhána. Majetek vratislavského arcibiskupství byl konfiskován až po roce
1948 a lesy byly rozděleny mezi různé státní lesní závody, z nichž jeden byl přímo
v Javorníku. V Javorníku nakonec nezůstal žádný větší podnik, určitou náhradou
měla být výroba kovového nábytku a plyšových hraček. Velké plány byly spojeny
s geologickým průzkumem a následném dolování uranové rudy, které přinesly městu
krátký rozvoj, ale původní rozmach se zúžil na minimum. Nakonec zde byl, spíše ze
sociálních důvodů, vybudován elektronický závod bývalého národního podniku MEZ
Postřelmov, ale ten nenašel v nových podmínkách tržního hospodářství uplatnění a
výroba byla zastavena.
V současnosti v Javorníku existuje zemědělská výroba realizovaná především
prostřednictvím firmy SABAS. Další výrobní aktivity představují především firmy
WAREX, NAVOS, CRANP-KOVO. Další možnosti ekonomické prosperity, i když
spíše v menší míře, lze očekávat od soukromého podnikání a turistického ruchu.
3.2. Přírodní podmínky
3.2.1. Klimatické podmínky
Z hlediska klimatických poměrů se území města Javorník v závislosti na
nadmořské výšce nachází ve třech klimatických oblastech. Nejníže položená část
přecházející do polské roviny má mírnější ráz – jedná se o mírně teplou klimatickou
oblast MT7. Samotné území města a jeho okolí spadá do oblasti MT9 a výše
položená místa jdou zařadit do chladné oblasti (CH7), která je charakterizována
velmi krátkým až krátkým létem, chladným, vlhkým s dlouhým přechodným obdobím.
Zima je v těchto polohách delší s delším trváním sněhové pokrývky. Se stoupající
nadmořskou výškou klesá počet letních dní, klesá průměrná teplota a zvyšuje se
množství srážek.
3.2.2. Geomorfologické a geologické podmínky
Geomorfologicky patří Javorník k provincii Česká vysočina, subprovincii
krkonošsko-jesenické (sudetské), na rozhraní oblasti jesenické (východosudetské)
(geomorfologický celek Rychlebské hory, podcelek Travenská hornatina) a oblasti
Krkonošsko-jesenické (Sudetské) podhůří (geomorfologický celek Vidnavská nížina).
Nejvyšším vrcholem značně hornaté západní části území města je pohraniční
Borůvková hora (899 m n. m.), několik dalších vrcholků přesahuje 800 metrů nad
mořem.
V západní části území se nachází Travenská hornatina budována převážně
krystalickými horninami orlicko-kladenského krystalinika a staroměstské skupiny
(ruly, fylity apod.). Jedná se o stupňovitou hrást s výrazným okrajovým zlomovým
svahem, silně rozčleněná hlubokými konsekventními údolími. Reliéf byl ve
čtvrtohorách modelován kontinentálním ledovcem.
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Vidnavská nížina je plochá pahorkatina v SV části Olomouckého kraji při
hranici s Polskem. Její střední výška je 270,4 m, složená z třetihorních a
čtvrtohorních usazenin, v pleistocénu zaledněna pevninským ledovcem. Vyskytují se
zde zbytky ledovcových usazenin, náplavové kužely stékajících z Rychlebských hor,
sprašové hlíny.
V minulosti zde probíhala těžba nerostných surovin, vyskytuje se zde proto
několik poddolovaných území, všechna mimo zastavěné území obcí, v Travné se
nacházejí na jeho okraji. Těžba nerostných surovin zde neprobíhá. V řešeném území
je vymezeno nevýhradní ložisko stavebního kamene D306990001 a D306990002. V
území nacházejí i dvě ložiska hadců (D5277800 Bílý Potok a D5277900 JavorníkTotenkoppe). Dále se zde nachází evidovaný prognózní zdroj stavebního kamene Q
9076000 Horní Hoštice.
3.2.3. Hydrologické podmínky
Hydrologicky spadá celé území do povodí řeky Odry, resp. oblasti
pravostranných přítoků Kladské Nisy (povodí 2-04-04), úmoří Baltského moře.
3.2.4. Biogeografické poměry
Vidnavský bioregion, ve kterém leží menší severní část okresu patří do
polonské podprovincie. Je tvořen nížinami a pahorkatinami s víceméně souvislým
rozšířením glacifluviálních sedimentů a drobnými výchozy krystalinika a častými
podmáčenými sníženinami. Vegetace je tvořena dubohabrovými háji, ostrovy
acidofilních doubrav, potočnými luhy a bažinnými olšinami. Nereprezentativní část je
tvořena členitějším reliéfem s vysokými žulovými klenbami a s ostrovy květnatých a
bikových lučin.
3.2.5. Sesuvná území
Sesuvná území se nacházejí v k.ú. Travná a Zálesí.
3.2.6. Poddolovaná území
V řešeném území se nacházejí následující poddolovaná území:
ID

Název

Surovina

Rozsah

4088

Javorník Město 1 - Podměstí

Grafit

systém

4102

Javorník Město 2 - Totenkoppe

Polymetalické rudy

systém

4085

Javorník Město 3 - U Kapličky

Grafit

ojedinělá

4114

Javorník Město

Polymetalické rudy

ojedinělá

4082

Bílý Potok

Železné rudy

ojedinělá

4064

Horní Hoštice

Polymetalické rudy

ojedinělá

4069

Horní Hoštice 2

Radioaktivní suroviny

ojedinělá

4831

Horní Hoštice 3

Polymetalické rudy

systém

4047

Travná u Javorníka 1

Měděná ruda - Polymetalické rudy

ojedinělá

4053

Travná u Javorníka 2

Radioaktivní suroviny

ojedinělá

4054

Zálesí u Javorníka 1

Železné rudy

ojedinělá

4061

Zálesí u Javorníka 2

Radioaktivní suroviny

systém

4068

Zálesí u Javorníka 3

Radioaktivní suroviny

systém

4039

Hundorf - Bílá Voda u Javorníka

Radioaktivní suroviny

systém

V několika místech (např. západní okraj zastavěného území Travná, východní
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okraj zastavěného území Zálesí, západní okraj zastavěného území Javorník, objekty
při komunikaci do Račího údolí) se poddolované území nachází v zastavěném
území. Doporučuje se průběžné monitorování stavu pozemních objektů v ploše
poddolovaných území. Zastavitelná plocha Z73 (OS) nacházející se částečně v ploše
poddolovaného území, bude v tomto místě nezastavitelná jakýmikoliv pozemními
objekty.
3.2.7. Radonové riziko
Kategorie radonového indexu geologického podloží v řešeném území je
v masivu Rychlebských hor převážně střední a v nížině přechodná. Problematiku
radonového rizika je třeba řešit v dalších stupních PD především s ohledem na
skutečnost, že radioaktivní suroviny byly dříve předmětem těžby.
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3.3. ochrana hodnot území
3.3.1. Ochrana přírody a krajiny
3.3.1.1. Krajinný ráz a jeho ochrana
Krajinný ráz vymezuje plochy pro ochranu pohledových horizontů lokálního i
nadregionálního (nadmístního ) významu. Pohledové horizonty uzavírají vůči obloze
(obzoru) nebo krajinnému pozadí krajinnou scénu, jsou územím pohledově
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významně exponovaným. Stavby, činnosti a záměry lokalizované na horizontu budou
s vysokou pravděpodobností vnímané jako dominantní. Tvar horizontu (zejména
obzoru) patří k významným identifikačním znakům krajiny. Území horizontu lze
považovat za území veřejného zájmu, za území z principu nezastavitelné.
V rámci ZÚR je prostor javornického výběžku vymezen jako jedna s oblastí se
shodným krajinným typem. V návaznosti na toto vymezení byl krajinný ráz území
součástí studie Kulturní krajinná oblast Rychlebské hory.
Krajinný ráz řešeného území je rozmanitý a v rámci řešení uvedené studie byly
vymezeny následující dílčí oblasti krajinného rázu:
Otmuchovská sníženina
Na jihozápadě, právě v řešeném území je výrazně ohraničena vedutami celého pásu
Rychlebských hor, tvořenými v prvním pohledovém plánu čelními svahy kopců
Paseka, Jelen, Vysoký Kámen, Pěnkavčí a Zaječí vrch, Štít, Špičatý Kámen,
Štěrková, Strážiště, Suť, Vápenný a Kokeš. V druhém pohledovém plánu se
projevuje hřbet Rychlebských hor od Wielkego Jawornika přes Borůvkovou horu,
Koníček, Černý vrch a Borůvkový vrch po Špičák. Veduta je zalesněna, pouze v úpatí
svahů přechází v louky a pastviny.
Hluboký důl
Oblast ohraničena vedutou hlavního hřebenu Rychlebských hor – od vrchu Paseka
přes Špičák a Javorník po Borůvkovou horu, kterou je ohraničena od jihu. Na východ
je ohraničena vedutou bočního, snižujícího se hřebenu od Borůvkové hory přes
Jelena a Jahodník až ke Karlovým Dvorům nad vsí Bílá Voda. Na sever je
polootevřena údolím potoka Bílá Voda.
Kotlinka
Na západě je uzavřena vysokou vedutou zalesněné Borůvkové hory, na jihu jejím
snižujícím se hřebenem na Liščí skálu a Pěnkavčí vrch. Na východě je polootevřena
údolím Hoštického potoka a na severu je uzavřena vedutou snižujícího se
zalesněného hřbetu od Borůvkové hory přes Bílou skálu na Vysoký Kámen.
Javornické údolí
na západě je ohraničena zalesněnou vedutou vrcholového hřbetu Rychlebských
vrchů od Zadní hory přes Travnou a Čedičový vrch po Koníček. Na jihovýchodě je
ohraničena zalesněnou vedutou snižujícího se hřbetu od Koníčka přes Prostřední a
Měřice na Štít. Na východ je polootevřena sevřeným údolím Javornického potoka. Na
severovýchod je pak uzavřena zalesněnou vedutou zvedajícího se hřbetu od
Strmého vrchu nahoru přes Liščí skálu na Zadní horu.
Račí údolí
na západě je oblast ohraničena zalesněnou vedutou hlavního hřebene hor od
Koníčku k Černému vrchu, na jih je uzavřena zalesněnou siluetou Hraničního vrchu.
Na jihovýchod je uzavřena vedutou snižujícího se hřbetu od Hraničního vrchu přes
Roveň na Špičatý Kámen, kde je na východě polootevřena Račím údolím do
Otmuchowska. Na sevrozápadě je ohraničena zalesněnou vedutou stoupajícího
hřebene od Štítu přes Měřice a Prostřední po Koníček.
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Lánské a Červené údolí
Na západě je oblast ohraničena snižujícím se horizontem nevýrazného zalesněné
hřbetu od Roveně po Špičatý kámen. Na jihu je ohraničena zalesněnou vedutou
hřbetu Roveň, Strážiště a Vápenný, veduta se na východě ohýbá a přes Suť se
sklání k soutěsce na Lánském potoce nad Uhelnou. Na sever zalesněný horizont
stoupá po úbočí na Špičatý kámen.
Vojtovické údolí
Na západě je oblast vymezena zalesněnou vedutou Hraničního vrchu a Roveně. Na
jihu vedutou hlavního hřebenu Hraniční vrch – Borůvkový vrch - Špičák, prolomeného
travnatým Gieraltowským sedlem v prostoru Hraniček. Na jihovýchodě je uzavřena
zalesněnou vedutou klesajícího hřebene od Špičáku k Nové Vésce a opět nahoru na
vrch Kokeš. Na severu je ohraničena zalesněnou členitou vedutou vrchů Kokeš,
Vápenný, Strážiště a Roveň.
Hlavním cílem ochrany je:
- ochrana působení čelních svahů Rychlebských hor v dálkových pohledech
ze
Slezské nížiny
- ochrana a tvorba komponované krajiny okolo Jánského vrchu a Bílé Vody
- ochrana bezlesých sídelních enkláv v horách se zaniklými či omezenými
vesmi
- ochrana zvyšování rekreačního potenciálu i lesních poloh
- protipovodňová ochrana horních povodí potoků
- ochrana hlavních kompozičních os a pólů
3.3.1.2. ÚSES
Územní systém ekologické stability
nadregionální, regionální a lokální úrovní.

v řešeném

území

je

zastoupen

Nadregionální ÚSES
NRBC OK2 - Račí údolí
charakter (cílový ekosystém): luční, lužní, mezofilní bučinné
Nově navržené dle ZUR Olomouckého kraje. Vymezeno v členitém terénu
údolí Račího potoka. Pestrá mozaika stanovišť od lužních (přípotoční stanoviště),
přes smrčiny, suťové lesy, bučiny a polohy s dubem a borovicí.
Dalším hospodařením podporovat přirozenou dřevinnou skladbu, druhovou a
prostorovou diverzitu lesních porostů.
NRBK K86
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinná osa
NRBK (K) 86 veden při východní hranici řešeného území ve směru S-J kolem
státní hranice, lesními porosty při hřebenové části. Vloženo je jedno RBC (Borůvková
hora) a 14 lokálních biocenter (LBC 26 - 40). Hospodařením podporovat přirozenou
dřevinnou skladbu, druhovou a prostorovou diverzitu lesních porostů.
Trasa je přizpůsobena síti lokálních biocenter. Důvodem je vymezení
lokálních biocenter v kvalitnějších lesních porostech.
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Regionální ÚSES
RBC 487
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinné
Součást NRBC OK2 – Račí údolí. Hospodařením podporovat přirozenou
dřevinnou skladbu, druhovou a prostorovou diverzitu lesních porostů. RBC je
součástí NRBC OK2 – Račí údolí.
RBC 490 - Borůvková hora
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinné
Částečně funkční regionální biocentrum – reprezentativní. Smrčiny, bučiny,
jednotlivě i skupinovitě smíšené porosty. Postupná přeměna ve prospěch dřevin
přirozené druhové skladby.
RBC 521 – Červenka
charakter (cílový ekosystém): mezofilní hájové, mokřadní (případně luční)
Funkční biocentrum - smíšené lesní porosty v údolí potoka Červenka a menší
bezlesé enklávy. Hospodařením podporovat přirozenou dřevinnou skladbu, druhovou
a prostorovou diverzitu lesních porostů.
RBC OK6 - Dřínový vrch
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinné
Nově navržené dle ZUR Olomouckého kraje, okraj lesního komplexu, návrší
nad Panským potokem - převažující bučiny. Hospodařením podporovat přirozenou
dřevinnou skladbu, druhovou a prostorovou diverzitu lesních porostů.
RBK OK49
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinné
Biokoridor uvnitř lesního komplexu spojující RBC OK5 a RBC OK6 – Dřínový
vrch. Postupná přeměna ve prospěch dřevin přirozené druhové skladby.
RBK OK50
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinné
Biokoridor uvnitř lesního komplexu spojující RBC OK6 – Dřínový vrch a RBC
521 – Červenka. Vloženo pět LBC (LBC 1, 15 -18, 20). Postupná přeměna ve
prospěch dřevin přirozené druhové skladby.
RBK 774
charakter (cílový ekosystém): vodní, mokřadní, hydrofilní lesní
Biokoridor veden potokem Červenka, regulovaný tok v intenzivně zemědělsky
obhospodařovaném území. Hospodařením podporovat přirozenou dřevinnou
skladbu, druhovou a prostorovou diverzitu lesních porostů.
RBK 775
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinné
Biokoridor na okraji lesního komplexu. Vloženo je LBC14. Postupná úprava ve
prospěch dřevin přirozené druhové skladby. Může dále pokračovat okrajem lesa přes
LBC12 a LBC13 zpět do NRBC – OK2. Důvodem je kvalitnější porost okraje lesa.
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Lokální ÚSES
Propojení mezi RBK 774 (LBC 5) a NRBC 487 - Račí údolí
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinné
Biokoridor se 5 vloženými biocentry vedený intenzivně zemědělsky
využívaným územím a po Račím potoku. (LBK 7, LBC 9, LBK 8, LBK 9, LBC 10, LBK
10, LBC 11, LBK 11). Vymezení z KPÚ. Prvky ÚSES k založení.
Propojení mezi NRBC – OK2 - Račí údolí a RBC Dřínový vrch
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinné, extenzivní travní porosty
Biokoridor se 4 (5) vloženými biocentry vedený okrajem lesa, mezemi,
travními porosty. RBC 521 – Červenka - LBC 1, LBK 1, LBC 2, LBK 2, LBC 19, LBK
15, LBK 16, LBC 20 – /součást RBK/. Podporovat přirozenou dřevinnou skladbu,
stávající travní porosty obhospodařovat extenzívně.
Propojení mezi RBK 774 (LBC4) a LBK 2
charakter (cílový ekosystém): vodní, mokřadní, hydrofilní lesní
Biokoridor se 3 vloženými biocentry vedený intenzivně zemědělsky
využívaným územím s využitím prvků dřevinné vegetace kolem lokálních vodotečí
(Bílého potoka a jeho přítoku). (LBK 6, LBC 8, LBK 5, LBC 7, LBK 4, LBC 6, LBK 3).
Prvky ÚSES k založení.
Návaznost na RBK 775
charakter (cílový ekosystém): vodní, mokřadní, hydrofilní lesní, mezofilní
Biokoridor kolem Panského potoka s drobnou nivou a doprovodným porostem
listnáčů, louky. Biocentrum s menšími rybníčky, ((LBK 18, LBC 21, LBK 17). Prvky
ÚSES k založení/doplnění.
LBC 32 (propojení NRBC – OK2 - Račí údolí, RBK 775, NRBK 86)
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinné
Biocentrum a propojující biokoridory v lesním komplexu (LBK 12, 13, 14, LBC
32). Stávající porosty s převahou BK, příměs SM. Hospodařením podporovat
přirozenou dřevinnou skladbu.
LBC 24, (propojení RBK – 86 a RBC – Dřínový vrch /OK 6/)
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinné
Biocentrum v lesním komplexu v členitém terénu (pramenná oblast Panského
potoka (LBC 24, LBK 19, 20). Stávající porosty s převahou BK, příměs SM.
Hospodařením podporovat přirozenou dřevinnou skladbu.
Propojení LBC 23 a – NRBK 86 (LBC 27)
charakter (cílový ekosystém): mezofilní bučinné
Biocentrum v lesním komplexu (LBC 23, LBK 21, LBC 25, LBK 22), sávající
porosty s převahou BK, příměs SM. Hospodařením podporovat přirozenou dřevinnou
skladbu
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Zásady vymezení a navržení
Vymezení prvků regionálního a nadregionálního ÚSES (trasy biokoridorů a
hranice nadregionálních a regionálních biocenter) bylo převzato z ÚAP a zpřesněno
na cílové měřítko do parametrů mapy 1:10 000. Dle možností bylo využito v terénu
identifikovatelných hranic (lesních cest), hranic trvalého rozdělení lesa, u RBC 521
(Červenka) i hranice navržené KPÚ (severní hranice).
Lokální systém doplňuje regionální a nadregionální, v potřebné míře zahušťuje
selkovou ekologickou síť. Lokální biocentra jsou vymezena tak, aby respektovala
prostorové parametry ÚSES, zohlednila současný stav lesních porostů (žádoucí
zastoupení dřevin přirozené druhové skladby, především BK), a v zemědělské krajině
využila zbytků přirozené vegetace. Hranice LBC byly vymezeny tak, aby pokud
možno byly v terénu identifikovatelné (vymezení na JPRL, hranice lesního porostního
detailu), zčásti byly převzaty z návrhu KPÚ.

3.3.1.3. NATURA 2000
Natura 2000 je v území zastoupena evropsky významnou lokalitou
Rychlebské hory – Račí údolí (k. ú. Javorník, Zálesí u Javorníka) – lesy svazu
Tilico-Acerion na svazích, sutích a v roklích, smíšené jasanovo – olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy, bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum,
extenzivní sečené louky nížin až podhůří. Rozloha 1191,62 ha.
3.3.1.4. Další přírodní hodnoty a systémy
V řešeném území se nacházejí 3 památné stromy:
Smrk v Travné, Valuškův tis v Javorníku a dub u Račího potoka
V řešeném území je vymezena přírodní rezervace Račí údolí (k. ú. Javorník
– město, Zálesí u Javorníka, Uhelná) – lesní porost pralesovitého charakteru.
Rozloha 61,79 ha.
3.3.2. Ochrana kulturních památek a archeologie
3.3.2.1.Kulturní památky
V řešeném území se nacházejí následující nemovité kulturní památky:
Národní nemovitá kulturní památka:
Javorník
16834/8-906

čp. 1, zámek Jánský vrch
parcelní čísla 729,730,756/1,757-774,830/1,2,1028
k.ú. Javorník – město

Památková ochranná zóna:
3361

ochranné pásmo zámku Jánský vrch s areálem parku
k.ú. Javorník – město
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Nemovité kulturní památky:
Javorník
25616/8-930
stopy

hrad Reichenštejn (Rychleby), zřícenina a archeologické
(v lese nad soutokem drobné vodoteče a Račího potoka)
parcelní čísla 920,932/1
k.ú. Javorník – město

24772/8-903

kostel Nejsvětější Trojice (Puškinova)
parcelní čísla 540
k.ú. Javorník – město

36402/8-2124

socha sv. Jana Nepomuckého (u zdi ohraničující zahradu)
parcelní čísla 539
k.ú. Javorník – město

15149/8-907

sloup se sochou P. Marie (nám. Svobody)
parcelní čísla 3/1
k.ú. Javorník – město

30656/8-904

pomník Karla Ditterse z Dittersdorfu (Puškinova)
parcelní čísla 548
k.ú. Javorník – město

104 796

č.p. 7, soud (Puškinova)
parcelní číslo 751
k.ú. Javorník - město

36091/8-903

čp. 12, fara (Puškinova)
parcelní čísla 750
k.ú. Javorník – město

32233/8-905

čp. 57, měšťanský dům Karla Ditterse z Dittersdorfu
(Puškinova)
parcelní čísla 661-666
k.ú. Javorník – město

38692/8-916

čp. 401, měšťanský dům (ul. Míru)
parcelní čísla 423
k.ú. Javorník – město

31304/8-917

čp. 403, měšťanský dům (ul. Míru)
parcelní čísla 425/1
k.ú. Javorník – město

36456/8-921

čp. 406, měšťanský dům (ul. Míru)
parcelní čísla 427
k.ú. Javorník – město
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22934/8-922

čp. 407, měšťanský dům (ul. Míru)
parcelní čísla 428
k.ú. Javorník – město

34623/8-923

čp. 408, měšťanský dům (ul. Míru)
parcelní čísla 429
k.ú. Javorník – město

35817/8-924

čp. 409, měšťanský dům (ul. Míru)
parcelní čísla 430
k.ú. Javorník – město
čp. 410, měšťanský dům (ul. Míru)
parcelní čísla 431
k.ú. Javorník – město

30131/8-925

44901/8-926

čp. 411, měšťanský dům (ul. Míru)
parcelní čísla 432
k.ú. Javorník – město

20657/8-927

čp. 412, měšťanský dům (ul. Míru)
parcelní čísla 433
k.ú. Javorník – město

35239/8-928

čp. 413, měšťanský dům (ul. Míru)
parcelní čísla 434
k.ú. Javorník – město

23495/8-909

čp. 416, měšťanský dům (nám. Svobody)
parcelní čísla 438
k.ú. Javorník – město

21711/8-910

čp. 417, měšťanský dům (nám. Svobody)
parcelní čísla 439/1
k.ú. Javorník – město

21637/8-911

čp. 418, měšťanský dům (nám. Svobody)
parcelní čísla 418
k.ú. Javorník – město

20283/8-912

čp. 419, měšťanský dům (nám. Svobody)
parcelní čísla 441/1
k.ú. Javorník – město

24476/8-929

čp. 474, měšťanský dům (17. listopadu)
parcelní čísla 530
k.ú. Javorník – město

11152/9-21

tvrz – tvrziště, archeologické stopy
parcelní čísla 51
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k.ú. Javorník – ves

25332/825332/8-931

kostel sv. Kříže (Havlíčkova)
parcelní čísla 1
k.ú. javorník – ves

Památkové ochranné pásmo:
3360

ochranné pásmo kostela sv. Kříže
k.ú. Javorník – ves
Bílý potok

41206/8-2189

hrob – společný hrob obětí pochodu smrti (hřbitov u J stěny
kostela)
parcelní čísla 247
k.ú. Bílý Potok

14152/8-2118

boží muka (v poli, při křižovatce k Javorníku)
parcelní čísla 1063/4
k.ú. Bílý Potok

39546/8-2119

boží muka ( vpravo u silnice)
parcelní čísla 1069/2
k.ú. Bílý Potok

102543

čp. 90, zámek tzv. Rittnerův zámeček
parcelní čísla 122,797/2, 814/1,816/1,816/2,816/4,1451/3
k.ú. Bílý Potok

Horní Hoštice
45573/8-886

kostel sv. Jana Nepomuckého (bl. Jana Sarkandra)
parcelní číslo 100
k.ú. Horní Hoštice

16605/8-887

kaplička (při silnici)
parcelní čísla 460
k.ú. Horní Hoštice

11353/9-22

smírčí kříž švédský (Sedm křížů)
parcelní čísla 825/17
k.ú. Horní Hoštice
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Travná
100191

kostel Neposkvrněné Panny Marie s farou
parcelní čísla 25,98,102,513/2,588/2
k.ú. Travná

32568/8-2125

křížová cesta (za obcí ve svahu u kaple Panny marie La Salette)
parcelní čísla 513/2,513/3
k.ú. Travná

Zálesí
12523/8-3531

hrad – strážní hrádek Pustý
archeologické stopy (Račí údolí)
parcelní čísla 22/1
k.ú. Zálesí

zámek,

zřícenina

a

V městě Javorník bude respektována Městská památková zóna, která je
vyhlášena a vymezena vyhláškou ministerstva kultury č. 476/1992 ze dne 10.9.1992
o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny.
2203

Městská památková zóna Javorník

V městské památkové zóně bude respektována výšková regulace zástavby,
Výška a objem nové zástavby musí respektovat hmotovou skladbu stávající
většinové zástavby v dané lokalitě a nesmí narušovat blízké a dálkové ophledy na
městskou památkovou zónu a jednotlivé kulturní památky.

3.3.2.2. Archeologické lokality
V řešeném území jsou vyznačeny významné archeologické lokality a lokality
archeologických nalezišť. Celé území katastru lze označit jako území
s archeologickými nálezy. Na případné lokality nálezů se vztahují příslušná opatření
podle zákona o státní památkové péči, které zajišťuje jejich ochranu.
V řešeném území se nacházejí následující území s archeologickými nálezy:
Bílý potok
Horní Hoštice
Javorník-město

Javorník-ves
Travná
Zálesí

Kostel sv. Vavřince (UAN I)
Kohout, dvůr (UAN II)
Středověké a novověké jádro obce (UAN II)
Zámek Jánský vrch (UAN I)
č.p. 403 (UAN I)
zahradnictví prodejna (UAN I)
Filiální kostel sv. Kříže (UAN I)
středověké a novověké jádro obce (UAN II)
středověké a novověké jádro obce (UAN II)
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3.3.3. Ochrana nerostných surovin
V řešeném území se nachází nevýhradní ložisko stavebního kamene
D306990001 a D306990002, které se k těžbě nenavrhuje s ohledem na územní střet
s trasou regionálního biokoridoru, lesním porostem a ochranným pásmem vodního
zdroje. V území nacházejí i dvě ložiska hadců (D5277800 Bílý Potok a D5277900
Javorník-Totenkoppe). Dále se zde nachází evidovaný prognózní zdroj stavebního
kamene Q 9076000 Horní Hostíce.
Dále se v území nacházejí i významné geologické lokality:
Čertovy kazatelny - ID 595, Důl Antonín Pelnář – ID 819, Javorník — Horní
Fořt — Melchiorova štola - ID 607, Javorník — Písečník - ID 970, Javorník ve
Slezsku - Podměstí - ID 598, kóta Suť - ID 2555, Zálesí - uranový důl - ID 600, Skalní
vrch - kóta 691 - ID 587, Zálesí - Čedičový vrch 745 m - ID 596 a Zálesí - lom s
vápenkou - ID 597.
3.4. Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí
3.4.1. Ochrana ovzduší
V Javorníku se nenachází žádný REZZO1 ani REZZO2.
Územní plán respektuje a uplatňuje požadavky a opatření ke zlepšení kvality
ovzduší uvedené v Integrovaném programu snižování emisí Olomouckého kraje a
Programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje.
Z hlediska ochrany ovzduší je důležitá trvalá plynofikace obce - vytápění
plynem maximálního počtu domácností a objektů vybavenosti a výroby. Díky poloze
sídla mimo hlavní silniční tahy zatížení z provozu vozidel zde není významné.
3.4.2. Ochrana vod
Je třeba zamezit ohrožení kvality podzemních vod ze zemědělské výroby. Pro
údržbu toků ponechat nezastavěné manipulační pásy v š. min. 6m. Dále je třeba
realizovat protipovodňová opatření vycházející z řešení KPÚ.
3.4.3. Protipovodňová ochrana
V řešeném území není vymezeno záplavové území. Vzhledem k tomu, že
k záplavovým situacím dochází přímo na vodních tocích, je nutno provádět na
vodotečích opatření k retenci vody, ke zpomalení odtoku a zamezení destruktivní
činnosti vody (např. obnova historických hrází).
Pro ochranu území před erozními účinky dešťů jsou v rámci KPÚ navržena
protierozní opatření, která jsou součástí řešení územního plánu.
3.4.4. Odpadové hospodářství, skládky
Město Javorník respektuje Koncepci odpadového hospodářství Olomouckého
kraje, který ve své závazné části přináší přehled cílů pro období do roku 2013 a
2020.
Město Javorník zajišťuje podmínky pro třídění odpadů a jejich odvoz prostřednictvím
odborné firmy. Je zajišťován pravidelný sběr a odvoz nebezpečného a rozměrného
odpadu.
Město Javorník provozuje skládku komunálního odpadu v lokalitě Kozí dolinka
pod Jánským vrchem. Skládka je navržena k dalšímu rozšíření.
V řešeném území jsou registrovány staré zátěže – bývalé skládkym které jsou
navrženy k rekultivaci. Jejich lokalizace je uvedena v koordinačním výkrese.
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3.4.5. Ochrana proti nadměrnému hluku
U stávajících a nově navržených ploch bydlení, ploch občanské vybavenosti,
ploch výroby a skladování, ploch veřejných prostranství včetně dopravní
infrastruktury a parkovacích ploch z hlediska ochrany zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací je nutné respektovat § 30 a §34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a
nařízení vlády č. 148/2006 sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací. Jde především o snížení hlučnosti z dopravy na silnicích.
Vzhledem k tomu, že přeložka I/60 neobchází zcela město Javorník, je třeba
na základě výpočtu nebo monitoringu provést protihluková opatření v místech
těsného kontaktu s územím, jehož součástí je i funkce bydlení.
3.4.6. Ochrana půd
Je součástí kapitoly ochrany ZPF.

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů
ÚP je zpracován:
-v souladu s požadavky zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění před novelou č. 350/2012 Sb., účinnou od
1.1.2013,
-v souladu s přechodnými ustanoveními zák. 350/2012 Sb., článku II, bodu 7
stavebního zákona,
-v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti ve znění před novelou uvedené vyhlášky č. 458/2012 Sb., účinnou od
1.1.2013,
v souladu s článkem II. přechodných ustanovení, bodu 4 a 6 vyhlášky č.
458/2012 Sb.

5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s
výsledkem řešení rozporů
a/ Fáze společné jednání o návrhu ÚP § 50 stavebního zákona
Politika územního rozvoje (PUR) je v návrhu ÚP respektována v kap. 2. v
odůvodnění návrhu ÚP a uplatněna v řešení ÚP. Návrh ÚP je v souladu s PUR.
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZUR OK), ve znění aktualizace č. 1
ZUR OK, která byla vydána opatřením obecné povahy dne 22.4.2011, jsou v návrhu
ÚP zohledněny a respektovány. Návrh ÚP je v souladu s vydanou ZUR a její
aktualizací č. 1.
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Krajským úřadem byla projednána Územní studie VTL plynovodu Žulová-JavorníkBílá Voda (dále jen studie) z 1/2012, která řeší výraznější kolize plynovodu a jeho
koridoru při průchodu zastavěným územím a dalšími rozvojovými aktivitami v území.
Tato studie byla respektována a koridor VTL v šířkovém uspořádání dle studie
zapracován do dokumentace návrhu ÚP Javorník s tím, že rovněž trasa VTL
plynovodu dle ZUR byla graficky zaznamenána, ale bez koridoru 200 m na každou
stranu od jeho osy. Do řešení v ZUR bude studie vložena v rámci aktualizace č. 2.
Dokumentace ZUR OK je v návrhu ÚP Javorník respektována v kap. 2. v odůvodnění
návrhu ÚP a uplatněna v řešení ÚP. Návrh ÚP je v souladu se ZUR OK.

Vyhodnocení stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje - životní
prostředí (KUOK-ŽP) k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Krajský úřad Ol. kraje, odbor ŽP, odd. integrované prevence, vydal po projednání a
na základě jemu zaslaných kopií podaných požadavků a připomínek dotčených
orgánů k návrhu ÚP, souhlasné stanovisko k „vyhodnocení“ Č.j.: KUOK 123830/2011
ze dne 8. 11. 2011.
Znění stanoviska:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č.j.: KUOK 123830/2011
Sp.zn: KÚOK/95293/2011/OŽPZ/7330
Sp. a sk. znak: 208.1-A20
Vyřizuje: Ing. Iva Petrošová
tel: 585 508 624
fax: 585 508 424
e-mail: i.petrosova@kr-olomoucky.cz 7

V Olomouci dne 8. 11. 2011

Městský úřad Jeseník
Odbor SÚ, majetku a investic
Masarykovo nám. 1/167
90 01 Jeseník

STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VE FÁZI NÁVRHU
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Identifikační údaje:
Název koncepce
NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JAVORNÍK
Charakter a rozsah koncepce
Řešené území je totožné se správním územím Javorník, které je tvořené
katastrálními územími: Bílý Potok, Horní Hoštice, Hundorf, Javorník-město, Javorník
ves, Travná u Javorníka a Zálesí u Javorníka.
Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy:
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•
•
•
•

•

plochy smíšené obytné - návrh územního plánu vymezuje 47 nově
navrhovaných ploch pro bydlení, 15 z nich je v Javorníku, 3 v Bílém
potoku, 14 v Horních Hošticích a 15 v Travné,
plochy občanského vybavení - návrh územního plánu předkládá 7 nových
ploch občanského vybavení, a to zejména komerční využití,
plochy výroby – navrhují se čtyři plochy výroby,
plochy sportu a rekreace - územní plán předkládá 8 ploch pro sport a
rekreaci, jedná se o plochy, které budou sloužit k pořádání kulturních a
společenských akcí, plochy pro motokros, dále je zde možnost využít
plochy pro golf, aktivity spojené s rybářstvím, vybudování kratšího vleku
nebo instalace bobové dráhy,
plochy dopravní a technické infrastruktury - územní plán jednak stabilizuje
stávající komunikace, dále pak vymezuje koridor pro obchvat silnice I/60 a
v místech rozvojových ploch navrhuje místní obslužné komunikace,
předpokládá se také průběžná rekonstrukce uličních prostorů, výstavby
zastávek MHD a zastávkových pruhů.

Umístění koncepce
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Olomoucký
Javorník
Bílý Potok, Horní Hoštice, Hundorf, Javorník-město,
Javorník ves, Travná u Javorníka a Zálesí u Javorníka

Předkladatel koncepce
Městský úřad Jeseník
Zpracovatel vyhodnocení SEA k územnímu plánu
EKOTOXA s.r.o. – Dr. Ing. Milan Sáňka – autorizovaná osoba dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Průběh posuzování:
Podáním ze dne 18. 11. 2009 byl Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru
životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), doručen návrh zadání
„územního plánu města Javorník“. Dne 15. 12. 2009 bylo pod č.j.: KUOK
107568/2009 vydáno stanovisko k návrhu zadání s tím, že předmětnou změnu
územního plánu je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.
Příslušným orgánem ochrany přírody podle ustanovení § 75 a podle § 77a odst. 3
písm. w) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), je krajský úřad, který v
souladu s § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny vydal stanovisko, že
Koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Stanovisko k návrhu zadání ze dne 15. 12. 2009, č.j.: KUOK 107568/2009, s tím, že
územní plán je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí, bylo zveřejněno v
Informačním
systému
SEA
Ministerstva
životního
prostředí
ČR
(http://eia.cenia.cz/sea).
Krajský úřad obdržel dne 23. 8. 2011 oznámení o společném jednání o návrhu
územního plánu města Javorník a o Vyhodnocení vlivů územního plánu Javorník na
udržitelný rozvoj území, spolu s žádostí o stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní
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prostředí k návrhu předmětného územního plánu, jehož součástí je i vyhodnocení
vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů. Předkladatelem je Městský
úřad Jeseník. Krajský úřad požádal, dopisem ze dne 6. 9. 2011 pod č.j.: KUOK
100228/2011, o prodloužení lhůty pro stanovisko k návrhu územního plánu města
Javorník, ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona.
Společné jednání o návrhu územně plánovací dokumentace „Územní plán města
Javorník“, včetně Vyhodnocení vlivů územního plánu Javorník na udržitelný rozvoj
území proběhlo dne 13. 9. 2011 v 10:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jeseník.
Krajský úřad, podáním ze dne 19. 10. 2011 obdržel od pořizovatele územního plánu
Městského úřadu Jeseník, Odboru stavebního úřadu, majetku a investic zápis ze
společného jednání včetně obdržených připomínek dotčených správních úřadů.
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí k návrhu „Územního plánu
města Javorník“ bylo provedeno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na
životní prostředí a zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Krajský úřad v průběhu řízení obdržel od pořizovatele veškeré podklady potřebné pro
vydání stanoviska dle § 22 e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Na základě návrhu „Územního plánu Javorník“, vyhodnocení vlivů územního plánu
na životní prostředí, výsledku společného jednání a vypořádání došlých připomínek
dotčených správních úřadů a dotčených územních samospráv, krajský úřad jako
příslušný orgán podle § 22 e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
smyslu ustanovení § 10 i) odst. 3 citovaného zákona vydává
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí k návrhu
„Územního plánu města Javorník“
za dodržení následujících podmínek:
1. je nutné respektovat požadavky uvedené ve stanovisku krajského úřadu, orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu č.j. KUOK 114296/2011 ze dne 13. 10. 2011 a
zapracovat je do návrhu ÚPD, a to u ploch:
• plocha Z5 - vzhledem k velikosti požadujeme plochu buď rozdělit a část
převést do rezerv, nebo v územní studii stanovit etapizaci zástavby ve smyslu
postupného využití plochy od zastavěného území,
• plochy Z54, Z55 - vzhledem k rovnocennosti obou ploch požadujeme buď
jednu z nich převést do rezerv, nebo v územní studii stanovit etapizaci ve
smyslu návaznosti zástavby: zástavbu druhé z ploch zahájit až po využití první
z ploch,
2. u plochy Z52 doporučujeme zvážit její vymezení jako plochu územní rezervy,
3. v rámci řízení následujících po schválení územního plánu, je nutné jednotlivé
záměry posoudit v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (proces EIA),
pokud tyto záměry budou naplňovat některá z ustanovení § 4 uvedeného zákona.
Závěrem upozorňujeme na § 10i odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, podle kterého je schvalující orgán povinen ve svém usnesení o schválení
územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak zohlednil podmínky vyplývající ze
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stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Toto usnesení je povinen
zveřejnit.
Krajský úřad obdržel od pořizovatele následující stanoviska:
- Odboru životního prostředí Městského úřadu Jeseník ze dne 13. 10. 2011, č. j.
MJ/42742/2011/02/OŽP-Do,
- Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství ze
dne 6. 9. 2011, č.j. KUOK 100228/2011,
- Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství ze
dne 13. 10. 2011, č. j. KUOK 114296/2011,
- Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor kultury a památkové péče ze dne 26.
9. 2011, č. j. KUOK 107676/2011,
- Ministerstva životního prostředí ze dne 14. 9. 2011, č.j. 66064/ENV/11,
1542/570/11,
- Ministerstva zemědělství, Pozemkový úřad Jeseník ze dne 4. 10. 2011, č. j.
152803/2011-MZE-130769,
- Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje ze dne 31. 8.
2011, č. j. KUOK 98189/2011,
- Centra dopravního výzkumu ze dne 10. 10. 2011, č. j. UP/2846/11,
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 22. 9. 2011, č. j. 003346/11300/2011,
- České republiky – Ministerstva obrany ze dne 5. 9. 2011, č. j. 6388/21059/20111383-ÚP-OL,
- Města Javorník ze dne 11. 10. 2011, č. j. 3487/2011
- Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 25. 8. 2011, č.j. 32858/2011/03100,
- Ministerstvo zdravotnictví ze dne 24.8.2011, č.j. MZDR 111/2011- /INV-1630
- záznam ze společného jednání o návrhu ÚP Javorník spolu s prezenční listinou
konaného dne 13. 9. 2011 v 10 h.
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve
znění pozdějších předpisů a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje
vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušné povolení podle
zvláštních předpisů.
Otisk úředního razítka
Mgr. Radomír Studený
vedoucí oddělení integrované prevence
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje__

Vyřízení:
Požadavky stanoviska Krajského úřadu byly respektovány a dokumentace návrhu
ÚP byla upravena následovně:
K bodu 1/ vyhověno, požadavek stanoviska je zapracován, pro plochu Z5 je zvoleno
zpracování územní studie (US) a stanovení etapizace, plochy Z54 a Z55 byly
ponechány obě jako zastavitelné, ale jsou podmíněny zpracováním US a stanovením
etapizace (viz. body k. a m. výroku);
K bodu 2/ plocha Z52, po projednání s určeným zastupitelem byla požadována
ponechat v návrhu ÚP a zpracovat pro ni územní studii, plocha je součástí
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zastavěného území, naopak byla do ploch územní rezervy přeřazena zastavitelná
plocha Z 62, navržená v nezastavěném území;
K bodu 3/ požadavek zapracován v odůvodnění na konci kap. 8, také ve výroku u
ploch RN;
Tímto je výše uvedené stanovisko Krajského úřadu respektováno a v dokumentaci
jsou zohledněny podmínky, vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní
prostředí.

Uplatněná stanoviska dotčených orgánů, vyřízení:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odb. strategického rozvoje kraje, Olomouc-bez
připomínek;
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí -žádost o prodloužení
lhůty k podání stanoviska, vyhověno;
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí:
-Ochrana přírody-nesouhlas s umisťováním změn k hranicím vymezených prvků
ÚSES, biocenter a biokoridorů nadregionálního a regionálního charakteru, týká se
změn Z56, Z76, Z31 a umisťování bytové výstavby u RBC Dřínový vrch a NRBC 487
na Javornickém potoce, na Račím potoce předpokládáme rekonstrukci stávajících
objektů v souladu s původním využitím, u umisťování bytové a jiné výstavby do volné
krajiny bude zapotřebí provést biologické hodnocení.
Vyřízení: změny u hranic vymezených prvků ÚSES, tj. plochy Z56 a Z76 do ÚSES
nezasahují, jsou vymezeny v návaznosti na stávající zastavěnou plochu (Z76) v
blízkosti hraničního přechodu Travná a při stávající hlavní komunikaci II/457, u
plochy Z56 jde o návaznost na stávající plochu prodejny, není předpoklad dalšího
rozšiřování, u Z76 je již dříve takto využívána, nepředpokládá se intenzivní využití,
limit OP lesa,
-vymezené plochy včetně Z31 do prvků ÚSES nezasahují, v takovém území je
kompetentní vydat stanovisko obec s rozšířenou působností, tj. MěÚ Jeseník, odbor
životního prostředí, který k návrhu ÚP neuplatnil tyto připomínky, u ploch Z31 a Z32
byly vypuštěny indexy označující zastavitelnost a plochy ponechány jako stávající
stav-zastavěné území SV, -biologické hodnocení nutno uplatňovat v následných
stupních ve správním řízení;
-u RBC Dřínový vrch a u NRBC 487 na Javornickém potoce nejsou umisťovány
žádné nové plochy pro výstavbu, jsou zde stávající plochy zastavěného území;
-Posuzování vlivu na ŽP-požadavek na prodloužení lhůty pro vydání stanoviska
k návrhu ÚP. Vyřízení: bylo vyhověno.
-Ochrana zemědělského půdního fondu, 1/ plocha Z5 - vzhledem k velikosti
požadujeme plochu buď rozdělit a část převést do rezerv, nebo v územní studii
stanovit etapizaci zástavby ve smyslu postupného využití plochy od zastavěného
území,
2/ plochy Z54, Z55 - vzhledem k rovnocennosti obou ploch požadujeme buď jednu z
nich převést do rezerv, nebo v územní studii stanovit etapizaci ve smyslu návaznosti
zástavby: zástavbu druhé z ploch zahájit až po využití první z ploch,
Vyřízení: vyhověno, 1/plocha Z5 byla rozdělena na části, dále má stanovenou
podmínku zpracování územní studie, kde je doplněn požadavek na etapizaci
zástavby, 2/návrh ploch Z54, Z55 vychází z evidované územní studie US hraniční
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přechod Bílý Potok-Paczkow z 11/1999; plocha Z54 bude ponechána, Z55 bude také
ponechána, bude stanoveno zpracování nové územní studie a postupné zastavění
ploch;
-Lesní hospodářství-návrh ÚP bez připomínek, k vyhodnocení vlivů v kapitole 2.5.3
Lesy upozorněno na nesoulad, doplnit k jedné vyjmenované oblasti druhou přírodní
lesní oblast;
Vyřízení: vyhověno, bylo doplněno;
-Ochrana ovzduší-nenavrhuje se umístění konkrétního zdroje znečišťování ovzduší,
je nezbytné respektovat a uplatňovat požadavky a opatření ke zlepšení kvality
ovzduší uvedené v Integrovaném programu snižování emisí Olomouckého kraje a
Programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje;
Vyřízení: územní plán respektuje;
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kultury a památkové péče, -budou
respektovány památkové hodnoty jednotlivých kulturních památek, respektovat
Městskou památkovou zónu, výškovou regulaci zástavby, výška a objem nové
zástavby musí respektovat hmotovou skladbu, stávající většinové zástavby v dané
lokalitě a nesmí narušovat blízké a dálkové pohledy na městskou památkovou zónu a
jednotlivé kulturní památky.
Vyřízení: vyhověno, výška nové zástavby a městská památková zóna (MPZ) je
respektována a doplněna v kapitole f) stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití a je obsažena v plochách SC – plochy smíšené obytné
– v centrech měst a OV – veřejná vybavenost a OM – komerční zařízení malá a
střední, v těchto plochách je MPZ respektována, požadavek doplněn i v odůvodnění
kap. 3.3.2. Ochrana kulturních památek;
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, ÚO Jeseník –bez připomínek;
Městský úřad
připomínek;

Jeseník,

Odbor

životního

prostředí-ochrana

přírody,

bez

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Jeseník- bez připomínek;
Ministerstvo životního prostředí, Praha-za státní správu geologie bez připomínek,
za úsek ochrany ZPF upozornění na postup pro lokality o výměře nad 10 ha;
Vyřízení: zábor plochy o výměře nad 10 ha není v ÚP obsažen;
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha-bez připomínek;
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha--bez připomínek;
ČR-Ministerstvo obrany, VUSS Brno,- -bez připomínek;
Ministerstvo dopravy, Praha:
– Ředitelství silnic a dálnic Brno,-upozornění na ochranné pásmo silnice 1/60 a
přeložky 1/60, plocha Z3, P6, Z54, Z55, Z63, Z71 zasahují do OP silnice 1/60, plochy Z51, Z52, Z70 zasahují do budoucí OP přeložky 1/60 a jsou z toho důvodu
podmíněně přípustné, -dopravní připojení návrhových lokalit;
Vyřízení: vyhověno, plocha Z3 – přeřazena do rezervy, P6 – jde o uzavřený areál,
nejedná se o nový záměr, u ploch Z54, Z55, Z63, Z71, Z51, Z52, Z70 je OP nutno
respektovat ze zákona, u uvedených ploch byla doplněna podmínka respektovat OP
silnice I. třídy;
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-Správa železniční dopravní cesty, Praha-pro plochy zastavitelné Z6, Z8, Z10, Z11
stanovit podmínky pro územní řízení o nepřekročení maximální přípustné hladiny
hluku….
Vyřízení: zapracováno, uvedené plochy doplněny o tuto regulaci;
-Centrum dopravního výzkumu, Brno-respektovat vyjádření ŘSD Brno, neumisťovat do OP dráhy objekty k bydlení;
Vyřízení: zastavitelné plochy jako dostavba proluk, zapracovány s podmínkou.
Město Javorník, -plochu sportu OS Z70 rozdělit, část jako RZ zahrádková osada,
část OS, -zmenšit koridor VTL plynovodu, který zasahuje do zastavitelných ploch,
dále rada města Javorník rozhodla (v souvislosti s výčtem US-územních studií) o
zahrnutí lokalit Z2, Z3, Z14 a Z62 do územních rezerv;
Vyřízení: vyhověno, zapracováno, v souladu s projednanou územní studií VTL;
Lesy ČR, LS Javorník, - nesouhlas se zařazením st. p.č. 12 v k.ú. Travná k jakékoli
výstavbě z důvodu jeho sousedství s lesním komplexem obhospodařovaným Lesy
ČR, s.p.
Vyřízení: vyhověno, plocha Z33 již není určena k zastavění;
Zohlednění připomínek sousedních obcí:
Sousední obce neuplatnily ve stanovené lhůtě žádné připomínky ani požadavky.

b/ Fáze řízení o návrhu ÚP § 52 stavebního zákona
V rámci řízení o návrhu územního plánu Javorník bylo dotčenými orgány uplatněno:
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Jeseník
Bez připomínek.
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha
Bez připomínek.
Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IIIV, Olomouc
Za státní správu geologie – na řešeném území se nenachází výhradní ložiska, bez
připomínek
Za ochranu zemědělského půdního fondu – pokud bude předmětem řešení plocha o
výměře nad 10 ha je třeba postupovat dle Metodického pokynu MŽP ČR.
Vyřízení: předmětem řešení návrhu územního plánu nejsou plochy o výměře nad 10
ha.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc
Budou respektovány památkové hodnoty jednotlivých nemovitých kulturních památek
a městské památkové zóny včetně jejich prostředí. Na území městské památkové
zóny bude respektován historicky daný půdorys města a jemu odpovídající
prostorová a hmotová skladba. Upozorňujeme na povinnost respektovat vyhl. MK č.
476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny, v
platném znění. Z důvodu ochrany historických panoramat města požadujeme
výškovou regulaci zástavby celého řešeného území. Výška a objem nové zástavby
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musí respektovat hmotovou skladbu stávající většinové zástavby v dané lokalitě a
nesmí narušovat blízké a dálkové pohledy na městskou památkovou zónu a
jednotlivé kulturní památky.
Na území dotčeném změnami požadujeme v souladu s vyhl. č. 500/2006 Sb., příl. č.
7, odst. 1 písm. f) výškovou regulaci staveb tak, aby nebyl narušen dálkový pohled
na národní kulturní památku zámek Jánský Vrch.
V řešeném území se nachází:
Národní kulturní památka zámek Jánský Vrch, který byl prohlášen za národní
kulturní památku nařízením vlády ČR č. 132/2001 Sb., o prohlášení některých
kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění pozdějších předpisů.
Městská památková zóna (dále jen MPZ) Javorník, prohlášená vyhláškou MK ČR
č. 476/1992 Sb., ze dne 10. 9. 1992 o prohlášení území historických jader vybraných
měst za památkové zóny a zapsaná v Ústředním seznamu KP ČR pod r.č. 2203.
Ochranné pásmo (dále jen OP) zámku Jánský Vrch s areálem parku, vydané
Rozhodnutím ONV v Šumperku o vyhlášení ochranného pásma zámku Jánský Vrch
ve městě Javorník č. j. 1060/404/1979 ze dne 26. 11.1979 a zapsané v Ústředním
seznamu KP pod r.č. 3361.
Ochranné pásmo (dále jen OP) kostela sv. Kříže, vydané Rozhodnutím ONV v
Šumperku o vyhlášení ochranného pásma kostela sv. Kříže ve Vsi Javorník č. j.
1060/404/79 ze dne 26. 11. 1979 a zapsané v Ústředním seznamu KP ČR pod r. č.
3360.
V katastrálním území sídla se dále nachází nemovité kulturní památky zapsané v
Ústředním seznamu kulturních památek ČR (dále jen ÚSKP ČR), které spadají pod
režim ochrany podle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů.
Je třeba respektovat, že celé posuzované území je územím s archeologickými
nálezy ve smyslu ust. § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění. Stavebníci jsou povinni, má-li se provádět stavební činnost na
území s archeologickými nálezy, již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit
Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na
dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
Připomínky: Ad. f Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití……………. V úvodní pasáži ve 3. odstavci požadujeme doplnit text
následovně: Nepřípustná je v rámci veškerých funkčních ploch………….Stávající
objekty lze nadstavit maximálně o jedno podlaží jen mimo území městské
památkové zóny. V území památkových zón je výšková hladina zástavby
stabilizovaná. Odůvodnění: Předmětem ochrany v ploše památkově chráněných
územích je zejména historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová
skladba, městské interiéry včetně povrchu komunikací a historické podzemní
prostory. Smyslem vyhlášení památkové ochrany je zajistit, aby bylo chráněno
prostředí území sídla, či jeho části jako celek, aby stavby ve vyhlášeném chráněném
území respektovaly historický charakter tohoto území a aby jejich případné úpravy
směřovaly k potvrzení charakteru sídla a k nápravě případných dřívějších
nevhodných staveb a prostranství, nikoliv k jeho narušení.
Ad.) ODŮVODNĚNÍ Ad.) C 3.2.1. Kulturní památky Do přehledu nemovitých
kulturních památek je třeba doplnit KP: číslo rejstříku 104 796 – soud, č.p. 7,
Puškinova, k.ú. Javorník, která byla do ÚSKP ČR zapsána dne 25. 5. 2012. Dále
upozorňujeme, že zmiňovaná kaple, r.č. 40332/8-908 v ÚSKP ČR (při silnici na
Travnou, pozemek parc. č. 946) není již památkově chráněna. Památková ochrana
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kaple byla zrušena Ministerstvem kultury dne 2. 12. 2011, č.j. MK 63001/2011 OPP.
Ad.) C 3.2.2. Archeologické lokality Upozorňujeme, že archeologické památkové
rezervace se v řešeném území nevyskytují. Mylně je tak uváděno v části Odůvodnění
i v legendě Koordinačního výkresu. Správně je: V řešeném území se nacházejí
následující území s archeologickými nálezy: Ad.) Koordinační výkres
Požadujeme řádně vyznačit všechny dosud prohlášené KP, zapsané v ÚSKP ČR.
Hranice městské památkové zóny je vyznačena nečitelným způsobem. Požadujeme
její grafiku přehodnotit.
Vyřízení: vyhověno, výše uvedené skutečnosti jsou v územním plánu zapracovány.
Uvedené připomínky. – v ad f. výroku jsou doplněny, v odůvodnění ad. C 3.2.1. a
3.2.2. doplněno, ale nyní jsou to odstavce 3.3.2.1. a 3.3.2.2.

6. Vyhodnocení splnění zadání,
Vyhodnocení splnění zadání
A) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů
Viz bod A2.1. a A2.2.
B) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE
Poddolovaná území jsou lokalizována v koordinačním výkrese. V několika
místech (např. západní okraj zastavěného území Travná, východní okraj
zastavěného území Zálesí, západní okraj zastavěného území Javorník, objekty při
komunikaci do Račího údolí) se poddolované území nachází v zastavěném území.
VODNÍ REŽIM
K posilování retenční schopnosti území jsou navrhovány plochy zatravnění,
navrhované řešení nenarušuje povrchové a podzemní zdroje vody, do OP vod
nejsou navrhovány žádné nové plochy. Snižování znečišťování povrchových a
podzemních vod v důsledku zemědělské a průmyslové činnosti je třeba řešit
v realizačních opatřeních.
HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pro plochy výroby jsou stanoveny regulativy nepřipouštějící velké a zvláště
velké zdroje znečišťování.
Přeložka komunikace eliminuje negativní vlivy (emise, hluk) vyplývající z
provozu na stávající trase komunikace I/60. Plochy zeleně jsou navrhovány v rámci
řešení, zeleň je řešena i v rámci přípustnosti u dalších funkčních ploch. Pro staré
ekologické zátěže je stanoven požadavek na rekultivaci. Je zapracována plocha pro
možnost rozšíření skládky, třídění a recyklace odpadu zůstává stávající.
Plochy pro umístění zařízení pro kompostování biomasy a bioplynových stanic
jsou uvažovány v rámci přípustnosti u ploch výroby a stávající zemědělské výroby.
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Bioplynové stanice pak uvažovat pouze v souvislosti s využitím produktů živočišné
výroby.
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Územní plán respektuje chráněné části přírody, krajinný ráz. Navrhované
zastavitelné plochy jsou řešeny tak, aby nedocházelo k propojování sídel, aby
navazovaly na zastavěné území a nedocházelo k expanzi staveb do volné krajiny.
Novou liniovou stavbou představující potenciální fragmentaci území je přeložka
komunikace I/66. Regionální biokoridor křížící kolmo komunikaci není přerušen,
neboť prochází tokem. Protierozní opatření jsou obsaženy v řešení.
ÚSES jsou zapracovány, územní plán řeší regulativy zastavěného území, i výškovou
regulaci pro zachování krajinného rázu i panoramatických pohledů.
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ
LESA
Zábory PUPFL nejsou uvažovány. Součástí územního plánu je vyhodnocení
záboru ZPF. Pozemky zařazené v I. a II. třídě ochrany jsou zabírány minimálně.
Demografický vývoj obce byl vyhodnocen, nicméně plochy pro bydlení jsou
navrhovány s jistou rezervou s ohledem na potenciální dostupnost pozemků i
zachování reálných tržních cen díky konkurenčnímu prostředí v nabídce
potenciálních stavebních ploch.
VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Stávající koncepce dopravní sítě – komunikací i železnic je zachována.
Územní plán vymezuje plochu pro silniční dopravní infrastrukturu s přípustností
budování odstavných stání a garáží.
Obslužné komunikace pro vymezené rozvojové plochy budou obslouženy
dopravní infrastrukturou v normou požadovaných parametrech
Územní plán řeší doplnění cyklostezky, zapracovává řešení cyklodopravy
(cyklotras). Naučné stezky nejsou řešeny, posílení přeshraničních vazeb bude
realizováno prostřednictvím hraničních přechodů - Bílý Potok a turistickým
přechodem v Travné.
SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY
Pro možnost omezení růstu počtu neobydlených bytů je připuštěno využívání
objektů i pro rekreační účely.
Územní plán stanovuje koncepci rozvoje včetně rozvoje infrastruktury.
Vzhledem k tomu, že rekreační využívání území (i v souladu se závěry
územní studie Jeseníky) není příliš vysoké, neboť leží stranou hlavních rekreačních
zájmů, ale má předpoklady a mnoho možností zejména pro pěší turistiku, běžecké
lyžování, cykloturistiku, řeší územní plán nové zastavitelné plochy sportu a rekreace.
Nízká úroveň stávajícího rekreačního využívání nepředstavuje nepřiměřenou
rekreační zátěž krajiny.
BYDLENÍ
Nové odlehlé lokality pro bydlení nejsou navrhovány.
Demografický vývoj obce byl vyhodnocen, nicméně plochy pro bydlení jsou
navrhovány s jistou rezervou s ohledem na potenciální dostupnost pozemků i
zachování reálných tržních cen díky konkurenčnímu prostředí v nabídce
potenciálních stavebních ploch. Ekonomie zástavby je stanovena % zastavění.
REKREACE
Územní plán řeší nové plochy pro možnost rozvoje rekreace a tělovýchovy a
sportu. Rekreace je uvažována v rámci přírodních ploch (golf, lyžování…).
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Možnosti rekreace představuje pěší turistika, běžecké lyžování, cykloturistika.
Individuelní rekreace je předpokládána v jednotlivých sídlech ve stávajících objektech
rodinné rekreace (druhé bydlení – rekreační chalupy).
Památky v krajině jsou respektovány.
HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
Dopravní dostupnost území bude zlepšena rekonstrukcí a přeložkami na
komunikaci I/60.
Možnost výroby popř. zemědělské výroby je ve stávajících a navrhovaných
plochách výroby a stávajících částečně využívaných plochách zemědělské výroby.
Nová strategická plocha pro dřevozpracující průmysl není navrhována, neboť
místní přírodní podmínky pro rozsáhlou dřevovýrobu nesvědčí. Menší dřevozpracující
výroba je přípustná v rámci stávajících výrobních ploch i v rámci stávajících
nenaplněných zemědělských areálů.
Z celkové SWOT analýzy pro správní území města Javorník vycházejí:
silné stránky: jsou využívány pro posílení řešené rekreační funkce
slabé stránky: chybějící sportovní areál je navrhován, chybějící vybavenost Heliport pro Záchrannou službu – je navrhována plocha pro přistávání vrtulníku,
školící středisko – je možno řešit v rámci navrhovaných ploch občanské vybavenosti,
záměry: je navrhováno rozšíření výroby, plochy pro bytovou výstavbu, větrné
elektrárny nejsou navrhovány za účelem ochrany krajinného rázu, jsou navrhovány
vodní plochy
C) Požadavky na rozvoj území obce
splněno
D) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území, urbanistickou
koncepci a koncepci uspořádání krajiny
splněno s tím, že
ubytovací zařízení v Račím údolí zůstává stávající na správním území
obce Uhelná; rozšíření na území obce Javorník není uvažováno (ze strany
Javorníka je rekreační zařízení ohraničeno biokoridorem)
v Travné v prolukách mezi stávající zástavbou je řešena možnost
výstavby přednostně objektů bydlení (rodinná rekreace je ale přípustná). S
hromadnou rekreací zde není uvažováno, zůstává zde zachováno klidové
prostředí bez zatížení hromadnou rekreací.
zastavitelné plochy výjimečně zasahují do ochranného pásma dráhy,
jedná se výlučně o dostavby proluk. Jedná o lokální železnici, tedy s
minimálním provozem.
E) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Doprava
splněno
Technická infrastruktura
splněno
Zásobování pitnou vodou
splněno
Kanalizace
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splněno
Vodní toky a plochy
splněno
Energetika
splněno s tím, že není uvažováno s ohledem na kvalitní krajinný ráz s
výstavbou větrných elektráren ani fotovoltaických elektráren.
Zásobování plynem
splněno s tím, že:
po prověření a vyhodnocení není navrhována plynofikace místních částí
návrh VTL plynovodu Žulová - Javorník a Javorník - Bílá Voda je
zapracován s tím, že je řešena i územní rezerva pro tento plynovod s ohledem
na to, že trasa navrhovaná ZUR OK vede přes zastavěná území. Proto
aktualizace ZÚR OK stanovuje nově prověřit trasu navrhovaného VTL
plynovodu územní studií. Územní plán tuto trasu již prověřil a za účelem
ochrany území, zachování nezastavěnosti, zapracovává územní rezervu pro
tento plynovod.
Spoje a telekomunikace
splněno, stávající kapacita je po prověření dostačující, není navrhováno její
rozšíření
Radiokomunikace
splněno
F) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
splněno s tím, že:
návrh přírodního parku Rychlebské hory není zapracován, je potřeba
řešit jiným procesem
G) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření
a asanace
splněno s tím, že:
asanační zásahy nejsou navrhovány
H) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
(například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a
bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby
území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy
Splněno s tím, že:
Požadavky
vyplývající ze zájmů ochrany a bezpečnosti státu –
požadavky je třeba řešit v dalších stupních PD, VE ani stavby vyšší než 30m nejsou
navrhovány.
Ochrana ložisek nerostných surovin
Požadavky CGS s ohledem na významné geologické lokality je třeba uplatnit v
ÚAP
Sesuvy – v oblasti sesuvů nejsou řešeny nové lokality, za účelem zabránění
příčiny sesuvů – podmáčení, jsou navrhovaná protierozní opatření a systém ÚSES
I) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů
v území
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splněno s tím, že:
plochy pro VE nejsou za účelem ochrany krajinného rázu navrhovány
není uvažována rozsáhlejší dřevovýroba, menší výroba s možností
zpracování dřeva je v rámci regulativů přípustná na plochách výroby popř.
zemědělské výroby. Stávající plochy zemědělské výroby, částečně
nevyužívané, jsou zachovány pro danou funkci, pro možnost posílení
zemědělské výroby
letní tábor a ubytovací zařízení v Račím údolí zůstává stávající na
správním území obce Uhelná; rozšíření na území obce Javorník není
uvažováno (ze strany Javorníka je rekreační zařízení ohraničeno
biokoridorem)
J) Požadavky 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) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo
prověření změn jejich využití územní studií
Územní plán stanovuje podrobnější prověření některých lokalit územní studií.
L) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky
pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
Bez požadavků
M) Požadavky na vyhodnocování vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání
uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní
prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou
lokalitu či ptačí oblast
Splněno
N) Případný požadavek na zpracování konceptu včetně požadavků na
zpracování variant
Bez požadavků
O) Požadavky 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 s tím, že:
Nejsou samostatně řešeny koordinační výkresy technické infrastruktury, ale
pro dosledování vzájemných souvislostí, pochopení vzájemných vazeb, na druhé
straně ale pro zachování přehlednosti, jsou zpracovány 2 koordinační výkresy.
Grafická část je zpracována dle současných požadavků KÚOK v metodice
MINIS digitálního zpracování územně plánovací dokumentace
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7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
7.1. Požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních
a ekonomických údajů obce a výhledů
7.1.1. Obyvatelstvo
Vývoj počtu obyvatel od roku 1990 měl zpočátku klesající tendenci, která se
od roku 2001 obrací. Pro pozitivní změnu trendu vývoje ve složitém prostředí
specifické oblasti chce obec připravit plochy pro možnost výstavby RD. Zlepšováním
bytového standardu, kvalitní občanskou vybaveností a podporou pracovních
příležitostí především v terciérní sféře se obec bude snažit pokračovat v příznivém
trendu vývoje počtu obyvatel.

Přehled trvale bydlících obyvatel

rok

počet obyvatel celkem

rok

1990
3960
1991
3017
1992
3000
1993
3009
1994
2979
1995
2956
1996
2947
1997
2923
1998
2913
1999
2891
Údaj z roku 1990 včetně Uhelné a Vlčic

počet obyvatel celkem

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2886
2964
2956
2967
2970
2989
2980
2980
2943
2974

Věková skladba obyvatel (údaje k 31.12.2009)
Věkové rozmezí

0 – 14

15 – 64

65 a více

Počet obyvatel

413

2114

447

7.1.2. hospodářské podmínky
Obec je historické sídlo s různorodým vývojem výrobní produkce a současně i
se zemědělskou výrobou. V současnosti v Javorníku existuje zemědělská výroba
realizovaná především prostřednictvím firmy SABAS. Další výrobní aktivity
představují především firmy WAREX, NAVOS, CRANP-KOVO. Další možnosti
ekonomické prosperity, i když spíše v menší míře, lze očekávat od soukromého
podnikání a turistického ruchu. Pro nabídku možným podnikatelským nebo výrobním
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subjektům například v oboru dřevozpracujícího průmyslu se navrhují nová plochy
současně i s možností restrukturalizace stávajícíh více či méně využívaných areálů
výrobních nebo zemědělských farem. Důvodem je vytváření potřebných pracovních
příležitostí obyvatel Javorníka.
Přehled hospodářské činnosti
Hospodářská činnost (údaje k 31.12.2009, zčásti 2010)
Počet podnikatelských subjektů celkem
Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů
Průmysl - počet podnikatelských subjektů
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů
Doprava a spoje
Obchod, servis, pohostinství
Ostatní obchodní služby
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění
Školství a zdravotnictví
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

801
82
119
159
36
208
96
4
21
75

7.2. Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území
a dalších vymezených ploch.
7.2.1. Plochy bydlení
V roce 2001 bylo v Javorníku 1026 obydlených bytů v 575 obydlených
domech. Z celkového počtu bylo 483 RD. Pro rekreaci sloužilo 21 bytů.
Stávající bydlení je zařazeno do několika funkčních ploch
V centrální části města Javorník jsou bytové domy a objekty součástí funkční
plochy – SMÍŠENÉ OBYTNÉ – V CENTRECH MĚST – kód SC
Bydlení v bytových domech v části Javorníka navazující na centrum je
zařazeno do funkční plochy – BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH – kód BH
Bydlení v rodinných domech v části Javorníka navazující na centrum je
zařazeno do funkční plochy – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTSKÉ kód BI
Ostatní plochy, kde základní funkcí je bydlení jsou ve zbývající části Javorníka
a v místních částech zařazeny do funkční plochy – SMÍŠENÉ OBYTNÉ –
VENKOVSKÉ – kód SV
Návrh
V územním plánu jsou nově navrženy rozvojové plochy a plochy územních
rezerv s bydlením jako základní funkcí.
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Javorník
Ve městě Javorník v plochách, které navazují na stávající plochy bydlení
v rodinných domech – městské jsou navrženy rozvojové plochy téhož funkčního
zařazení. Tyto plochy navazují především na severním a na jižním okraji na stávající
zástavbu, které je pokračováním zástavby navazující na centrální část.
Plochy jsou označeny Z1, Z4, Z5, Z13
Plochy územních rezerv R1, R2, R3
Východní část města, která spíše venkovský charakter jsou rozvojové plochy
pro bydlení navrženy ve funkčních plochách smíšených obytných – venkovských.
Plochy jsou označeny Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12
Bílý Potok, Horní Hoštice, Travná
V těchto místních částech jsou v zásadě nové rozvojové plochy navrhovány
v prolukách na místech, kde v historii již zástavba existovala. Jsou zařazeny do
funkčních ploch smíšených obytných – venkovských.
Plochy jsou označeny Z15 – Z30 a Z35 – Z47

Odůvodnění
S ohledem na snahu vedení města o nárůst obyvatelstva, o zvyšování
standardu bydlení a zachování existence svých místních částí ve svém správním je
navržena řada lokalit s dominantní funkcí bydlení, které budou sloužit pro variantní
výběr zájemcům o trvalé bydlení v tomto území.

Javorník
označení plochy

počet RD

předpokl.počet obyv.

Z1

38

114

Z4

2

6

Z5

50

150

Z6

6

18

Z7

1

3

Z8

2

6

Z9

1

3

Z10

2

6

Z11

2

6

Z12

20

60

Z13

2

6

Z15

1

3

P21

3

9

celkem

130

390

Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Javorník
Str.

97

Bílý Potok
označení plochy

počet RD

předpokl.počet obyv.

Z16

1

3

Z17

1

3

Z18

4

12

celkem

6

18

Horní Hoštice
označení plochy

počet RD

předpokl.počet obyv.

Z19

1

3

Z20

1

3

Z21

1

3

Z22

1

3

Z23

2

6

Z24

1

3

Z25

1

3

Z26

1

3

Z27

2

6

Z28

1

3

Z29

1

3

Z30

1

3

celkem

14

42

Travná
označení plochy

počet RD

předpokl.počet obyv.

Z35

1

3

Z36

1

3

Z37

1

3

Z38

2

6

Z39

1

3

Z40

2

6

Z41

1

3

Z42

1

3

Z43

1

3
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Z44

1

3

Z45

1

3

Z46

2

6

Z47

3

9

Z72

2

6

celkem

20

60

Celkem
správní území Javorník

170

510

7.2.2. Plochy rekreace
V řešeném území je rekreace vymezena v následujících formách:
PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI – kód RI.
Stávající plochy jsou vymezeny pouze ojediněle
ZAHRÁDKOVÉ OSADY - kód RZ.
Stávající plochy jsou vymezeny v Javorníku.
REKREACE NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU – kód RN.
Jako stávající je vymezena plocha pro především zimní rekreaci – lyžování
v Zálesí.
Návrh
Plochy rekreace RI se nenavrhují.
Nově jsou navrženy plochy RN a RZ.
Plochy označené Z74, Z75 a Z77 jsou navržené v návaznosti na nedávno
vybudovanou vodní plochu v rovinném prostředí na východním okraji Javorníka při
hranicích s Polskem.
Odůvodnění
S ohledem na možnou orientaci rozvoje Javorníka směrem k možnostem
rekreace, přičemž správní území není prostředím pro masovou zimní rekreaci a ve
městě není výrazně provozované sportovní odvětví ani pro letní rekreaci, je plocha
příležitostí zájmové krajinné sporty – přespolní běh, golf nebo rekrečně zájmové
činnosti – rybaření apod.
Plocha označená Z76 je navržena jako možnost doplnění rekreačních činností
v létě i v zimě v návaznosti na vybavenost v blízkosti hraničního přechodu Travná.
Odůvodnění
S ohledem na posílení malého pohraničního styku v k.ú. Travná je plocha
prostorem pro rekreační vyžití především pro děti (bobová a lyžařská dráha).
Plocha Z78 je navržená pro budování zahrádek v blízkosti přeložky I/60
Odůvodnění
Plocha je řešena jako využití prostoru mezi Z1 a přeložkou silnice I/60
společně s plochou Z70.
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7.2.3. Plochy občanské vybavenosti
Ve městě Javorníku se nachází plochy občanské vybavenosti v podobě ploch
veřejné vybavenosti, ploch komerční vybavenosti, ploch veřejných pohřebišť a
souvisejících služeb a ploch pro tělovýchovu a sport.
Plochy veřejné vybavenosti
Jsou vymezeny jako PLOCHY VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI - OV.
Samospráva města
Městský úřad.
Školství
Mateřská škola – Polská ulice
Mateřská škola – Ulice Míru
Základní škola – 1. – 9. ročník.
Základní umělecká škola
Zdravotnictví
Lékařské zařízení – zdravotní středisko obsahuje
Součástí zdravotního střediska je lékárna.
Církevní zařízení
Kostel Nejsvětější Trojice církve římskokatolické s farou.
Sociální péče
Domov pro seniory Javorník
Domov pokojného stáří Sv.Františka – Charita Javorník
Kultura a sport
Pro kulturní potřeby v obci slouží kulturní zařízení
Knihovna
Pošta
Pobočka.
Protipožární ochrana
Hasičská zbrojnice
Návrh
Je navržena jedna nová plocha Z50 v ulici Míru v protoru mezi mateřskou
školou a zdravotním střediskem pro potřeby výstavby nebo rozšíření veřejné
vybavenosti.
Odůvodnění
Plocha je určená pro blíže nespecifikované využití veřejné vybavenosti
Plochy komerční vybavenosti
Jsou vymezeny ve funkcích:
KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ - OM.
KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ PLOŠNĚ ROZSÁHLÁ - OK
Stávající objekty představují menší komerční zařízení přímo v Javorníku,
případně v blízkosti přechodu do Polska. Jde o Maloobchodní a stravovací zařízení,
dále ubytovací zařízení a řadu služeb.
Návrh
Nové plochy jsou navrhovány ve funkci OM i OK.
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Jde o plochy Z51, Z52, Z53, Z54, Z55
Odůvodnění
V případě komerčních ploch jde především o rozsáhlejší komerční areály,
které by mohly s ohledem na malé množství pracovních příležitostí v regionu zúročit
blízkost hraničního přechodu v Bílém Potoku.
Plochy veřejného pohřebnictví
Jsou vymezeny plochy VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY OH.
V Javorníku existuje hřbitov a pohřební služba.
Návrh
Nové plochy nejsou navrhovány.
Plochy pro tělovýchovu a sport
Jsou vymezeny ve funkci PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT - OS
V Javorníku existuje jeden stávající samostatný sportovní areál se zázemím.
Návrh
Jako nové plochy jsou navržené plochy sportovišť:
Z70, Z71, Z73 - v Javorníku
Odůvodnění
Návrh nových sportovišť vyplývá s malého množství příležitostí pro sportovní
aktivity a pro uspokojení potřeb sportu v základním školství (plocha Z71)

7.2.4. Plochy veřejných prostranství
Funkční plocha – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - VP.
Stávající veřejná prostranství tvoří náměstí a uliční prostory v zastavěném
území.
Součástí prostranství jsou komunikace, sídelní zeleň, parky, chodníky a jsou
prostorem pro realizaci technické infrastruktury. Chodníky jsou stabilizované.
Návrh
Nová veřejná prostranství vzniknou v závislosti na řešení přístupových
komunikací k lokalitám a v rámci těchto lokalit.
7.2.5. Plochy dopravní infrastruktury
Jsou vymezeny plochy:
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY – DS
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – PLOCHY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY - DZ
Tvoří plochy pozemků silnic mimo zastavěné území a železnice.
Návrh
Nové plochy (Z80, Z81, Z82) dopravní infrastruktury jsou samostatně
navrhovány především v podobě přeložky silnice I/60 a dále v ploše pro garáže.
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Odůvodnění
Plocha přeložky I/60 je před realizací. Plochy pro garážování vyplývají
z požadavků a zájmu obyvatel. Současné plochy řadových garáží jsou rozmístěny ve
městě Javorníku na nevhodných místech.
7.2.6. Plochy technické infrastruktury
Jsou vymezeny:
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – TI
PLOCHY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – TO
Návrh
Územní plán navrhuje novou plochu technické infrastruktury – Z90, liniové
prvky technické infrastruktury popř. trafostanice, čerpací stanice apod. (významnější)
jsou zakresleny a jsou součástí ostatních vymezených funkčních ploch.
Dále je navrženo rozšíření ploch pro skládku – plocha Z91
7.2.7. Plochy výroby a skladování
Jsou vymezeny:
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY - VZ
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA - VD
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL - VL
V současnosti se v řešeném území vyskytují plochy výroby a skladování.
Návrh
Jsou navrženy nové výrobní plochy ve funkcích VD a VL. Jde o plochy Z60,
Z61, Z63.
Dále je navržena plocha územní rezervy R4.
Odůvodnění.
Pro plochy lehkého průmyslu jsou navrženy popzemky v protoru stávající
výrobní zóny navazující na prostor nádraží. Plochy jsou navrženy i na požadavek
investorů pro vytváření nových pracovních příležitostí.
7.2.9. Plochy vodní a vodohospodářské
Jsou vymezeny VODNÍ PLOCHY A TOKY - W
Návrh
Nově je navržena vodní plochy zčásti jako součást řešení ÚSES nebo na
podnět majitelů pozemků.
7.2.10. Plochy zemědělské
Jsou vymezeny.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ORNÁ PŮDA – NZ
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – TRVALÝ TRAVNÍ POROST - NZt
Tvoří je všechny plochy zemědělského půdního fondu, pokud nejsou zařazeny
do jiné funkční plochy. Převažuje zemědělské využívání. Součástí jsou stavby,
zařízení a opatření pro zemědělství. Samostatné jsou plochy trvalých travních
porostů vyčleněny především z důvodů protierozních opatření a pro možnost chovu
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skotu na venkovních plochách.
Návrh
Nově jsou navrhovány předevčím plochy pro zatravnění.
7.2.11. Plochy přírodní
Jsou vymezeny
PLOCHY PŘÍRODNÍ - NP jsou vymezené za účelem ochrany krajiny. Součástí
jsou biocentra jako pozemky kostry ÚSES.
Návrh
Nově jsou navrhovány plochy tvořící návrhovou část kostry ÚSES.
7.2.13. Plochy smíšené nezastavěného území
Jsou vymezeny
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – NSp - přírodní
Jsou plochy v krajině bez rozlišení převažujícího způsobu využití. Jedná se o
ZPF, PUPFL, vodní a vodohospodářské plochy, pozemky přirozených a přírodě
blízkých ekosystémů.
Návrh
Nově jsou tyto plochy dále samostatně navrhovány.

7.3.
Návrh
infrastruktury

koncepce

dopravní

infrastruktury,

technické

7.3.1. návrh koncepce dopravy
1. Základní komunikační síť.
Obec Javorník leží v severní části Olomouckého kraje na trase silnice I/60
Jeseník – Bílý Potok. Ve směru východ - západ probíhá obcí silnice II/457, na níž
navazují ostatní MK, které zajišťují vlastní dopravní obsluhu území, účelové
komunikace potom zahušťují dopravní kostru katastru obce.
Dotčeným katastrálním územím obce Javorník procházejí v současnosti tyto
silnice:
I/60
Jeseník – Bílý Potok
II/457
Jeseník – Lipová Lázně – Žulová – Javorník – Bílý Potok – hranice
ČR
III/4571 Travná - Zálesí
III/4532 Bílý Potok– hranice ČR
Javorník je koncovou stanicí železniční trati č. 295 Lipová Lázně – Velká Kraš
–Javorník.
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2.

Návrh

2.1

Doprava silniční

2.1.1.Řešení komunikační sítě

Javorník
Dopravní kostru obce tvoří průjezdní úseky silnic I/60 a II/457 s obslužnou
funkcí v rovnováze s dopravní. Na ně navazují místní obslužné komunikace
s výhradně obslužnou funkcí s různým dopravním významem i kvalitou. Význam
silnice I/60 výrazně poklesne s realizací přeložky silnice I/60 (pro přeložku jsou
navrženy zastavitelné plochy Z80, Z81, Z82), pro kterou je navržený upravený
v ZÚR vymezený koridor a jež je v pokročilém stadiu přípravy. Po dostavbě přeložky
silnice 1/60 bude stávající průtah městem vyřazen ze sítě silnic I. třídy. Ostatní
silniční trasy a trasy hlavních místních komunikací jsou stabilizovány. Dále budou
prováděny úpravy, směřující ke zlepšení stavebního a dopravně technického stavu
komunikací, s cílem zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy.
V místech rozvojových ploch jsou navrženy místní obslužné komunikace
odpovídajícího zařazení.
Travná
Jedná se o místní část při silnici II/457, nedaleko státní hranice s Polskou
republikou. V blízkosti se nachází při silnici III/4571 místní část Zálesí. Všechny
komunikace jsou stabilizované a budou upravovány ve smyslu zlepšení stavebního
stavu a technických parametrů. Vzhledem k minimální dopravní zátěži v návrhovém
období nenavrhujeme zásadní úpravu trasy.
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Bílý Potok
Místní část při silnici I/60, nedaleko státní hranice s Polskou republikou. V blízkosti se
nachází při silnici III/4531 místní část Horní Hoštice. Všechny komunikace jsou
stabilizované a budou upravovány ve smyslu zlepšení stavebního stavu a
technických parametrů. Silnice I/60 je v poslední době upravená do profilu v kategorii
S 9,5/60.
Vzhledem k minimální dopravní zátěži na ostatních komunikacích
v návrhovém období nenavrhujeme zásadní úpravu trasy.
Rozdělení úseků včetně zatřídění do funkčních tříd a rozlišení stavu a návrhu
je podrobně řešeno v mapové části. Poloha silnic je stabilizovaná, mimo zastavěné
území se sleduje úprava do kat. S9,5/70(60) a S 7,5/60 (50) v souladu s ČSN 73
6101. V průtahu obcí budou silnice zatříděny do f.s. C předpokládaná kategorie je
v souladu s ČSN 73 6110 MO2p -/9,0/40 (30) – s jednostranným park. pruhem a
MO2 -/7/30, MO2 -/6,5/30 resp. MO2k -/6/30. Trasy průtahů silnic II. a III. tř jsou
v obci stabilizované a nepředpokládá se jejich zásadní směrová úprava. Silnice I/60
je převedena do nové trasy dle PD pro SP, původní trasa bude zřejmě převedena do
sítí MK. Na silnicích v obci doporučujeme úpravy v příčném řezu uličního profilu, jež
zajistí vyšší
bezpečnost chodcům, cyklistům a budou stimulovat řidiče
k bezpečnějšímu chování na silnicích v obci. Jedná se o provedení úprav v souladu
s ČSN 73 6110 a TP131, TP132, TP 145.
Doporučujeme úpravy jednak na vjezdu do zastavěného území, jež přinutí
řidiče k snížení rychlosti a ke zvýšení pozornosti ( směrové vychýlení vjezdového
jízdního pruhu,
zúžení jízdních pruhů, optické a psychologické zúžení
komunikace,apod.). Uvnitř obce, zejména na sil. II/457 využít zúžení jízdních pruhů,
vysazené plochy,střední dělící ostrůvky, lokální zúžení, celkové oživení prostoru
komunikace. Sil. I/60 ve stávající trase bude upravena stejným způsobem. V rámci
šířkových možností zástavby a konfigurace terénu bude příčný profil upraven
v souladu s výše uvedenými podklady.
Samozřejmostí je, vzhledem k technickému stavu všech průtahů sil. II. a III. tř,
předpoklad postupného provádění rekonstrukcí celého uličního prostoru, jejíž
součástí bude vedle již zmíněných úprav i zahrnutí výstavby zastávek autobusů MHD
v souladu s ČSN 73 6425-1, zejména výstavba zastávkových pruhů (zálivů). Celý
prostor musí být upraven v souladu s platnými předpisy pro pohyb osob se ztíženou
schopností pohybu a orientace vyhl. 398/2009 Sb., vč., respektování podmínek pro
pohyb nevidomých a slabozrakých lidí dle metodických poznámek /2005/ (signální
pásy ze slepecké reliéfní dlažby,apod.) a ČSN 73 6110 vč. změny Z1. Návrh
dopravní infrastruktury sleduje rozvoj silniční sítě s cílem odstranit stávající dopravní
závady a hájit koridory pro návrh a úpravu trasy do normových parametrů:
D1 - Silnice I/60 Javorník - obchvat úprava profilu a trasy je podrobně řešena
v PD pro stavební povolení, kterou zpracoval Dopravoprojekt Brno v 09.2008.
D2 – úprava zastávek MHD
Přestavba zastávek MHD do normových parametrů. V cílovém stavu je třeba
řešit zastávky MHD v uspořádání dle ČSN 73 6425-1 na zvláštních pruzích
mimo průjezdný profil komunikací s nástupišti a pěším napojením vč.
vybavenosti přístřešky pro cestující. Doporučujeme, aby vždy nejméně jedna
z dvojice zastávek byla vždy opatřena přístřeškem proti nepohodě Zastávky
budou upraveny rovněž v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. v platném znění, vč.
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respektování podmínek pro pohyb nevidomých a slabozrakých, dle publ.
Bezbarierové řešení staveb 2005 (signální pásy ze slepecké reliefní
dlažby,apod.), při dodržení ustanovení ČSN 73 61110 vč. změny Z1.
D3 – úprava průtahu sil. II/457 v zastavěné části obce s cílem snížit rychlost a
zvýšit bezpečnost.
Jedná se o úprava profilu průtahů sil. II/457 obcí v souladu s výše uvedenými
podklady a uvedenými zásadami s jednoznačným cílem zvýšení bezpečnosti
obyvatel, zejména jejích pobytu v uličním prostoru. Stejným způsobem bude
upravena trasa bývalé I/60.
D4 – doplnění komunikací pro pěší provoz
V obci mimo centrální část je třeba v mezích prostorových možností
doplnit uliční profil o prostor pro pěší provoz, pokud dosud není řešen.
Místní komunikace ostatní
Místní komunikace ostatní jsou zařazeny do dopravní kostry
jako
obslužné f.tř. C, lze je zařadit, resp.
upravit do kategorie MO2p -/8,5/30,
případně MO1p 9/5,5/30 resp. MO1 7/3,5/30 a MO1k 4/4/30. Uvažováná úprava
přinese zklidnění a zvýšení bezpečnosti dopravy pro všechny účastníky
provozu.
Další méně důležité MK jsou zařazeny do f.s. D1. Jedná se většinou o
komunikace se smíšeným provozem, jež po doplnění technických opatření
v souladu s TP 103 a ČSN 73 6110 (výhyben, minimálního pásu pro pěší
provoz, rychlostní prahy, stavební úpravy na vjezdu a DZ vjezdu) lze zařadit
do f.tř. D1, jako komunikace zklidněné (obytná zóna, obytná ulice). Na
stávající síť budou připojeny úseky nově navržených
větví, jež souvisí s
nově navrhovanou výstavbou, případně využitím území. Při jejich návrzích je
nutno v plné míře respektovat ČSN 73 6110, TP 132 a TP 103.

2.1.2. Zatížení dopravní sítě
Intenzita dopravy na trasách silnic III. třídy není v celostátním sčítání ŘSD
z r.2005 obsažena. Jedná se totiž o silnice s velmi malým dopravním významem a
zatížením.
Sčítání na silnici I/60 probíhalo před zprovozněním úseku obchvatu
Javorníka. Uváděné hodnoty jsou pro stanovení výhledového zatížení nepoužitelné,
neboť význam intenzita dopravy na stávající silnici I/60 výrazně poklesne.
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I/60

7-3413

Javorník - z.z. po vyústění III/4534 - spojka
176 1 520 32 1 728
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I/60

7-3412

I/60

7-3416

II/457 7-4180
II/457 7-4181
II/457 7-4191
II/457 7-4190
II/457 7-4192

II/457 7-4197

vyústění III/4534 - spojka po křížení s II/457
264 2 560 46 2 870
křížení s II/457 po Javorník - k.z.
194 1 402 11 1 607
státní hranice PR - ČR po Javorník - z.z.
44
425 16
485
Javorník - z.z. po křížení s I/60
44
425 16
485
křížení s I/60 po zaústění III/4534 (spojky)
125
933
8 1 066
Javorník - k.z. po zaústění III/4537 od Bukové
118
791 10
919
zaústění III/4534 (spojky) po vyústění III/4572 k státní
hranici
184 1 250 22 1 456
vyústění III/4572 k státní hranici po Javorník - k.z.
118
791 10
919

2.1.3 Silniční ochranná pásma
Ve výkresové části jsou zakreslena ochranná pásma silnic dle zákona o
pozemních komunikacích 13/1997 Sb. 30 ve znění pozdějších předpisů.
Hranice ochranných pásem jsou :
- silnice I.tř. 50 m od osy vozovky, pro trasu mimo zastavěné území.
- silnice II. a III.tř. 15 m od osy vozovky, pro trasu mimo zastavěné území.
2.1.4. Doprava v klidu
V řešeném území je třeba v souladu s ČSN 73 6110 zajistit parkování a
odstavení vozidel. Při bilancování má být dodržen stupeň motorizace 1 : 2.5. V
současné době je situace v odstavení vozidel obyvatel i občanské vybavenosti v
zásadě vybilancovaná. Vzhledem ke způsobu zástavby a šířkám komunikací a ploch
lze konstatovat, že na zpevněných plochách obce jsou dostatečné rezervy pro
parkování vozidel IAD, zejména po úpravách příčného uspořádání.
Na průtazích silnic po úpravě příčného profilu lze ve většině případů uvažovat
se zastavovacími, resp parkovacími pruhy. Pro zařízení obč. vybavenosti a
turistického ruchu, je třeba pamatovat na rezervy v parkování z důvodů atraktivnosti.
Při zřizování parkovacích stání je třeba respektovat rovněž vyhl. 398/2009 o
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace.
V rámci zastavitelných poch je navržena plocha označená Z83 pro možnou
výstavbu garáží.
Předpokládáme, že nárůst počtu motorových vozidel v rozvojových plochách
v daších letech bude plně pokryt vznikem nových odstavných stání v rámci
soukromých pozemků a nových staveb. Se stavbou jakékoliv občanské vybavenosti
je třeba zajistit zároveň i výstavbu potřebného množství parkovacích stání dle
ČSN 73 6110. ÚPD předpokládá vybudování parkovišť na veřejných plochách v
množství, které je technicky pro každou lokalitu únosné, ke zlepšení stávajícího
stavu, případně jako rezervu.
2.1.5 Hromadná doprava osob
Hromadná doprava osob je zajišťována linkovými autobusy. V současné
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době je území obslouženo linkami, které mají v obci obousměrné zastávky.
V grafické části jsou zakresleny s vyznačením maximální docházkové vzdálenosti
dle ČSN 73 6110 (500 m). Je třeba v cílovém stavu řešit zastávky HD
v
uspořádání na zvláštních pruzích mimo průjezdný profil komunikací s nástupišti a
pěším napojením v souladu s ČSN 73
6425-1 Autobusové, trolejbusové a
tramvajové zastávky a s vyhl. 398/2009 Sb (bezbarierové úpravy).
2.1.6 Dopravní zařízení
Do této skupiny lze zařadit čerpadla pohonných hmot, manipulační plochy
a rozptylové plochy. Nová plocha pro čerpací stanici se předpokládá u křížení
přeložky I/60 a II/457. 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.

2.2. Doprava železniční.
Javorník je koncovou stanicí regionální železniční trati č. 295 Lipová Lázně –
Velká Kraš –Javorník. Trasa a plochy železniční dopravy jsou stabilizovány.

2.3 Doprava letecká.
Kromě provozu vrtulníků záchranné služby nemá letecká doprava pro
obec význam. V návrhu je vymezen prostor pro přistávání vrtulníků především
záćhranné služby.
2.4 Doprava lodní.
Není tento druh dopravy v lokalitě zastoupen.
2.5 Účelové komunikace.
Účelové komunikace v k.ú. obce slouží zejména zemědělské a lesní dopravě.
Řešení tras ÚK v návrhu vychází z rozložení pozemků zemědělské výroby a
stávajících
zemědělských cest vycházející ze zpracovaných komplexních
pozemkových úprav. Trasy účelových komunikací budou navrženy v souladu
s ČSN 73 6109. Kategorie hlavních polních cest se předpokládá P6/30, resp.
P4/30 u méně zatížených.
2.6 Doprava pěší a cyklistická.
Pěší provoz bude veden po chodnících podél hlavních místních
komunikací, ve zklidněných částech obce je pěší provoz ponechán spolu s
dopravou motorovou na jednom tělese - zklidněné komunikace, obytné ulice.
Územím jsou vedeny stezky pro pěší a cykloprovoz.
Při provádění úprav a údržby bude dbáno na to, aby postupně všechny
přechody a přístupy byly v bezbarierové úpravě v souladu s ČSN 73 6110.
Komunikace budou upraveny rovněž v souladu s vyhl.398/2009 Sb. vč., respektování
podmínek pro pohyb nevidomých a slabozrakých lidí dle metodických poznámek
/2005/ (signální pásy ze slepecké reliéfní dlažby,…).
Cyklistický provoz je veden po síti místních a účelových komunikací,
případně po stezkách se smíšeným provozem.
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3. Vliv dopravy na životní prostředí.
Doprava zásadním způsobem neovlivní nepříznivými účinky, zejména
hlukovými emisemi z dopravy silniční nově navrhované rozvojové lokality.
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. 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. Pro úsek přeložky
I/60 procházející zastavěným územím se navrhuje linie protihlukového opatření ve
směru k obytným plochám.

4. Závěr.
Řešení dopravní problematiky ovlivní rozvoj obce. I když 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 údržby 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.

7.3.2. návrh koncepce technické infrastruktury
7.3.2.1 Vodní hodpodářství
7.3.2.1.1. Vodovod
Stav
Zásobování pitnou vodou je zajištěno vodovodem pro veřejnou potřebu, který
vlastní a provozuje město Javorník. Vodovod byl postupně budován od počátku
minulého století. Na veřejný vodovod je v současnosti napojeno cca 95% obyvatel
města.
Zdrojem vody pro vodovod jsou podzemní vody a odběr infiltrované povrchové
vody z vodních toků a to odběr vody:
a) povrchové – zdroj Račí potok
b) podzemní – 17 studní v k.ú. Zálesí
Odběrné místo surové podzemní vody pro vodovod Javorník zahrnuje
prameniště 17 ks studní, prameniště „Les“ v k. ú. Zálesí, který je složen ze 17
samostatných studní o objemech 1,5 – 2,5 m3. Akumulovaná voda je přivaděči
svedena do hlavního vodovodního řádu a potrubím PVC 110 je přivedena do
hlavního vodojemu Jánský Vrch o kapacitě 250 m3. Navrhuje se rekonstrukce
vodního zdroje v Zálesí včetně přívodů.
Zdrojem odběru surové povrchové vody pro zásobování vodovodu Javorník je
Račí potok. Hlavní jímací objekt který je situován v korytě potoka je vybudován jako
prahové jímací zařízení s možností přímého bočního odběru. Z jímacího objektu
voda natéká do dvou usazovacích nádrží. Odtud je voda potrubím PVC 2250 vedena
na úpravnu vody a vodojem Jánský Vrch.
Z vodojemu s akumulací 250 m3 ( 364,35 m n m – 361,85 m n m ) je voda
dopravována gravitačně do rozvodné vodovodní sítě města Javorníku v rámci
jednoho tlakového pásma
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Uliční rozvody v případech původního materiálu jsou z litinového potrubí DN
50 – 100 a v místech provedených rekonstrukcí a rozšíření rozvodů je použitý
materiál převážně z PVC D 90 – 110.
Návrh
Stávající systém zásobení pitnou vodou v městě Javorník zůstane zachován i
do budoucna. Počítá se s postupnou rekonstrukcí vodovodních řadů i opravou 17
pramenišť.
Do budoucna se dále
uvažuje s využitím zdroje vody a akumulace vody
průmyslového podniku na západním okraji města . Stávající rozvodná síť
provozovaná v jednom tlakovém pásmu způsobuje vzhledem k výškovému rozložení
zástavby nevyhovující tlakové poměry v její západní části, propojením obou systémů
by došlo ke zlepšení tlakových poměrů v západní části města.
Návrhové lokality
Z1, Z5, Z6, Z8, Z10, Z11, Z12 – plochy bydlení v rodinných domech a smíšené
obytné plochy
Lokality budou zásobeny pitnou vodou z nově navržených vodovodních řadů.
Z4, Z7, Z9, Z13 - plochy bydlení v rodinných domech a smíšené obytné plochy
Lokality budou zásobeny pitnou vodou ze stávajících vodovodních řadů.
Z15 – smíšená obytná plocha
Lokalita bude zásobována vodou ze studny.
Z 51, 52 – blíže neurčená plošná komerční zařízení
Lokality budou zásobeny pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu.
Z 53 – podnikatelské zázemí plochy rekreace – ubytování, stravování
Návrhová lokalita bude zásobena pitnou vodou z nově navrženého
vodovodního řadu.
Z 60, 61 – plochy výroby
Lokality budou zásobeny pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu.
Přestavbové plochy
P1 – maloobchodní komerční zařízení
Lokalita bude zásobena pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu.
P21 – plocha bydlení v rodinných domech
Plocha bude zásobena z navrhovaného vodovodního řadu
Bílý Potok
V obci je vybudován veřejný vodovod, jehož vlastníkem i provozovatelem je
město Javorník. Zdrojem vody je prameniště Horní Hoštice, kde je jímána infiltrovaná
povrchová vody Hoštického potoka a bezejmenného potoka přes jímací studny. Za
tímto účelem byla koryta obou potoků upravena.
Z jímací studny pro infiltrovanou vodu z Hoštického potoka je voda čerpána do
spojné jímky. Voda z jímací studny z bezejmenného potoka teče do spojné jímky
gravitačně. Jímaná voda je z prameniště odváděna přívodním řadem do úpravny
vody, kde se voda upravuje pomalou filtrací a hygienicky zabezpečuje chlorováním.
Z úpravny vody je voda dopravována do vodojemu Bílý Potok 2 x 48 m3 (344,90 m
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nn m - 341,30 m n m ) situovaném u úpravny vody. Odtud je voda zásobovacím
řadem PVC 110 přivedena do obce Bílý Potok. Distribuční vodovodní síť je
provozována v rámci jednoho tlakového pásma a je propojovacím vodovodním
řadem propojena s vodovodní sítí v Javorníku.
Návrh
Stávající vodovodní systém zásobování vodou v obci zůstane zachován i do
budoucna. Počítá se s postupnou rekonstrukcí přivaděčů i distribuční vodovodní sítě.
Návrhové lokality
Z 16, 18 – smíšené obytné plochy
Lokality budou zásobeny pitnou vodou z nově navrženého vodovodního řadu
napojeného na stávající vodovod .
Z17 – smíšená obytná plocha
Lokalita bude zásobena pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu.
Z 54, 55 – blíže neurčená velkoplošná komerční zařízení (Bílý Potok)
Lokality budou zásobeny pitnou vodou z nově navrženého vodovodního řadu
napojeného na stávající vodovod .
Z 63 za rozdělením silnic před Bílým Potokem – plocha pro podnikání
Lokalita bude zásobena pitnou vodou z nově navrženého vodovodního řadu
napojeného na stávající vodovod .
Travná
V sídle není budován veřejný vodovod, převažuje rekreační charakter sídla.
Jednotlivé nemovitosti i rekreační objekty jsou zásobeny z místních zdrojů –
domovních studen.
Návrh
Stávající způsob zásobení pitnou vodou z místních zdrojů – studen zůstane
zachován.
Návrhové lokality
Z35, Z36, Z37, Z38, Z39, Z40, Z41, Z42, Z43, Z44, Z45, Z46, Z47- smíšené
obytné plochy
Zásobení pitnou vodou bude zajištěno z místních zdrojů – studen.
Horní Hoštice
V sídle není budován veřejný vodovod, zásobení pitnou vodou je zajištěno
z místních zdrojů – domovních studen.
Návrh
Stávající způsob zásobení pitnou vodou z místních zdrojů – studen zůstane
zachován.
Návrhové lokality
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Z19, Z20, Z21, Z22, Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29, Z30 – smíšené
obytné plochy
Zásobení pitnou vodou bude zajištěno z místních zdrojů – studen.
Zálesí
V sídle není budován veřejný vodovod, zásobení pitnou vodou je zajištěno
z místních zdrojů – domovních studen.
Návrh
Stávající způsob zásobení pitnou vodou z místních zdrojů – studen zůstane
zachován.
7.3.2.1.2. Odkanalizování a čištění odpadních vod
Stav
Stoková síť v Javorníku je jednotného (cca 60%) a oddílného systému (40%),
na kanalizaci je napojeno cca 82% obyvatelstva a 1 % rekreantů. Zástavba je
soustředěna po obou březích Javornického potoka. Zástavba na levém břehu potoka
je odkanalizována oddílnou kanalizací, splaškové vody ze zástavby jsou odváděny
novou splaškovou kanalizací na ČOV Javorník, původní kanalizace slouží jako
dešťová. Nová hlavní stoka splaškové kanalizace DN 300 je vedena po levém břehu
Javornického potoka a pokračuje na ČOV Javorník umístěnou na východním konci
města.
Pro zástavbu přiléhající těsně pravému břehu Javornického potoka je
vybudován také oddílný systém kanalizace. Zbylá zástavba umístěná jižně je dosud
odkanalizována původní kanalizací, která plní funkci jednotné kanalizace.
Kanalizační systém je gravitační.Odpadní vody z města jsou odváděny stokovou sítí
na centrální mechanicko biologickou ČOV s kapacitou 3420 EO. Vyčištěné odpadní
vody pak odtékají do Javornického potoka.
Návrh
Likvidace splaškových vod ze zástavby v jižní části města bude řešeno
vybudováním nové splaškové kanalizace. Stávající kanalizace bude plnit funkci
dešťové kanalizace. Ve výhledu se počítá také s rekonstrukcí stávajících a
nevyhovujících stok ve městě. Zástavba umístěná východně od ČOV bude vzhledem
k výškovému umístění odkanalizována tlakovou kanalizací stejně jako výstavba
umístěná v jihovýchodní části města za nádražím.
Je počítáno s rekonstrukcí – intenzifikací ČOV Javorník, po rekonstrukci bude
tato ČOV sloužit i pro likvidaci splaškových vod z místní části Bílý Javorník po
vybudování tlakového kanalizačního systému.
Návrhové lokality
Z1, Z5, Z13 – plocha bydlení v rodinných domech a smíšené obytné plochy
Lokality budou odkanalizovány nově navrženými stokami splaškové
kanalizace.
Z4, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 – plocha bydlení v rodinných domech a smíšené
obytné plochy
Lokality budou odkanalizovány stávajícími stokami veřejné kanalizace.

Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Javorník
Str.

113

Z11, Z12 - smíšené obytné plochy
Lokality budou odkanalizovány nově navrženými stokami tlakové splaškové
kanalizace.
Z15
Splaškové vody budou likvidovány do žumpy na vyvážení.
Z50 – možné rozšíření zdravotního střediska
Lokalita bude odkanalizována stávajícím kanalizačním systémem.
Z 51 – blíže neurčená plošná komerční zařízení
Lokalita bude odkanalizována novou splaškovou kanalizací.
Z 52 – blíže neurčená plošná komerční zařízení
Lokalita bude odkanalizována novou tlakovou kanalizací.
Z 53 – podnikatelské zázemí plochy rekreace – ubytování, stravování
Lokalita bude odkanalizována novou tlakovou kanalizací.
Z 60 – plocha výroby
Lokalita bude odkanalizována novou splaškovou kanalizací.
Z 61 – plocha výroby
Lokality budou odkanalizovány novou tlakovou kanalizací.
Přestavbové plochy
P1 – maloobchodní komerční zařízení
Lokalita bude odkanalizována stávající stokou veřejné kanalizace
P21 – plocha bydlení v rodinných domech
Plocha bude odkanalizována novou stokou veřejné kanalizace
Bílý Potok
V současné době je na několika místech v obci v provozu dešťová kanalizace.
Tato stávající kanalizace je zaústěna do recipientu - vodní tok Bílý potok. Splaškové
vody v obci jsou dnes odváděny převážně do septiků či žump. Ty mají přepady
zaústěny přímo do Bílého potoka nebo do stávající “dešťové“ kanalizace, respektive
přímo do povrchových vodotečí případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají
spolu s ostatními vodami do recipientu.
Návrh
Město Javorník má zpracovanou dokumentaci likvidace splaškových vod
tlakovou kanalizací.
Navrhovaná tlaková kanalizace je v dimenzích D50 až D90mm - hlavní řady a
D40 až D50 - podružné řady. Tlaková kanalizace je řešena s použitím čerpací
technologie tak, že splaškové vody každé nemovitosti jsou kanalizačními přípojkami
gravitačně svedeny do čerpací šachty, ze které jsou přes podružný řad čerpány do
hlavních rozvodných řadů, kterými jsou dále pomocí větevné sítě čerpány společným
výtlakem do kanalizačního systému města Javorník, odpadní vody budou likvidovány
na rekonstruované ČOV Javorník.
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Návrhové lokality:
Z16, Z17, Z18 – smíšené obytné plochy
Lokality budou odkanalizovány novými větvemi tlakové kanalizace napojené
na navržený tlakový kanalizační systém v obci.
Z54, Z55 – blíže neurčená velkoplošná komerční zařízení (Bílý Potok)
Lokality budou odkanalizovány novou větví tlakové kanalizace napojenou na
navržený tlakový kanalizační systém v obci.
Z63 - za rozdělením silnic před Bílým Potokem – plocha pro podnikání
Lokalita bude odkanalizována novou větví tlakové kanalizace napojenou na
navržený tlakový kanalizační systém.
Travná
Odpadní vody z jednotlivých nemovitostí a rekreačních objektů jsou odváděny
do jímek na vyvážení.

Návrh
S ohledem na rekreační charakter sídla s rozptýlenou zástavbou se
nepředpokládá vybudování centrální ČOV, lze uvažovat s postupným vybavením
objektů domovními čistírnami.
Návrhové lokality
Z35, Z36, Z37, Z38, Z39, Z40, Z41, Z42, Z43, Z44, Z45, Z46, Z47 - smíšené
obytné plochy
Splaškové vody budou akumulovány do žump na vyvážení, případně budou
likvidovány na domovních ČOV.
Horní Hoštice
Odpadní vody z jednotlivých nemovitostí obce jsou odváděny do jímek na
vyvážení, kanalizace v obci není vybudovaná.
Návrh
Odpadní vody budou i nadále likvidovány akumulací v žumpách s odvozem na
ČOV:
Návrhové lokality
Z19, Z20, Z21, Z22, Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29, Z30 – smíšené
obytné plochy
Splaškové vody budou akumulovány do žump na vyvážení.
Zálesí
Odpadní vody z jednotlivých nemovitostí sídla jsou odváděny do jímek na
vyvážení, kanalizace v obci není vybudovaná.
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Návrh
Odpadní vody budou i nadále likvidovány akumulací v žumpách s odvozem na
ČOV:
7.3.2.1.3. Vodní toky a plochy
Stav kvality vody povrchové i podzemní včetně identifikace vodních útvarů je
převzat z Plánu povodí Odry. V zájmovém území se nacházejí vodí toky Javornický
potok, Hoštický potok, Bílý potok , Račí potok označené jako vodní útvary (VÚ)
1) Hoštický potok/Tarnawka, prac. č. VÚ 104, č. h. p. 2-04-04-010, hlavní tok
Hoštický potok
2) Javornický potok po státní hranici, prac. č. VÚ 105, č. h. p. 2-04-04-020,
hlavní tok Javornický potok
3) Račí potok po státní hranici, prac. č. VÚ 106, č. h. p. 2-04-04-017, hlavní
tok Račí potok
4) Račí potok / Raczyna, prac. č. VÚ 107, č. h. p. 2-04-04- 023, hlavní tok Bílý
potok
Jmenované toky jsou pravostrannými přítoky Kladské Nisy a protékají
zájmovým územím ve směru jihozápad – severo východ .
Hodnoty průtoku Q100 měřené v profilech státní hranice činí
1) Hoštický potok/Tarnawka, prac. č. VÚ 104, Q 100 = 16,7 m3/s
2) Javornický potok po státní hranici, prac. č. VÚ 105, Q 100 = 33,5 m3/s
3) Račí potok po státní hranici, prac. č. VÚ 106, Q 100 = 41,6 m3/s
4) Račí potok / Raczyna, prac. č. VÚ 107, Q 100 = 16,1 m3/s
Vodní útvary spadají do hydrogeologického rajonu č. 6431 – Krystalinikum –
severní část východních Sudet
Celkové hodnocení tekoucích vod útvarů je uvedeno v Listu hodnocení útvaru
povrchových vod, který dané útvary hodnotí z hlediska chemického stavu a
ekologického stavu zahrnujícího stav fyzikálně chemické složky a biologické složky
s vyhodnocením významného problému nakládání s vodami i návrhem opatření ke
zlepšení stavu.
VÚ 104 - Hoštický potok/Tarnawka
Vodní útvar je hodnocen negativně ve složce všeobecné fyzikálně chemické
látky i biologické složky, ukazatelem nevyhovujícího stavu je hodnota BSK5.
Významným problémem v oblasti nakládání s vodami je nedostatečná flexibilita a
podpora komplexních pozemkových úprav.
Návrh opatření ke zlepšení stavu spočívá v eliminaci vypouštění odpadních
vod z drobných provozoven a obcí menších než 2000 EO.
VÚ 105 - Javornický potok po státní hranici
Vodní útvar je hodnocen negativně ve složce všeobecné fyzikálně chemické
látky i biologické složky, ukazatelem nevyhovujícího stavu je hodnota P (fosfor).
Významným problémem v oblasti nakládání s vodami je nedostatečná flexibilita a
podpora komplexních pozemkových úprav a morfologie vodních toků.
Návrh opatření ke zlepšení stavu spočívá v realizaci rekonstrukce ČOV
Javorník a dobudování systému oddílné kanalizace v Javorníku včetně realizace
opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek.
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VÚ 106 - Račí potok po státní hranici
Vodní útvar je hodnocen potenciálně negativně ve složce všeobecné fyzikálně
chemické látky i biologické složky. Významným problémem v oblasti nakládání
s vodami je nedostatečná flexibilita a podpora komplexních pozemkových úprav a je
nutné zlepšení morfologie vodních toků.
V rámci Plánu oblasti Povodí Odry je navržena revitalizace koryta Račího
potoka v úseku 0,0 – 5,5 km.
VÚ 107 - Račí potok / Raczyna
Vodní útvar je hodnocen negativně ve složce všeobecné fyzikálně chemické
látky i biologické složky, ukazatelem nevyhovujícího stavu je hodnota BSK5.
Významným problémem v oblasti nakládání s vodami je nedostatečná flexibilita a
podpora komplexních pozemkových úprav.
Návrh opatření ke zlepšení stavu spočívá v eliminace vypouštění odpadních
vod z drobných provozoven a obcí menších než 2000 EO.
V rámci Plánu oblasti Povodí Odry je navržena revitalizace koryta Bílého
potoka v úseku 0,0 – 1,4 km. Z toho důvodu se respektovat nezastavěný
manipulační pás šířky 10m od břehu koryta.

7.3.2.2 Energetika a spoje
7.3.2.2.1 Plynofikace
Město Javorník je v současnosti plně plynofikované. Pro zajištění dodávky
zemního plynu byly v lokalitě vybudovány VTL plynovody DN 100 Vidnava –
Javorník, DN 150 Javorník RS II, DN 100 Javorník RS Oseva..
Pro zásobení nízkotlaké distribuční sitě města Javorníku slouží 2 regulační
stanice plynu, VTL /NTL RS Javorník I Služebna – Qmax – 1200 Nm3 a VTL /NTL
RS Javorník II Lidická – max – 1200 Nm3. Tyto RS jsou v majetku SMP Net , s.r.o. a
jsou určeny pro zásobení obyvatel zemním plynem.
V zájmové lokalitě je umístěna další regulační stanice plynu VTL/ NTL RS
Javorník Oseva, určená pro zásobování areálu Oseva, umístěného na jihovýchodním
okraji města.
Nízkotlaká distribuční síť je realizována jako částečně zokruhovaná a
částečně větevná, napájená ze 2 regulačních stanic. Původní NTL plvnovodní řady
jsou realizovány z oceli, novější řady pak z lineárního polyetylénu. Jednotlivé
nemovitosti jsou napojeny NTL plynovodními přípojkami.
Dopravované médium
Bod vznícení
Meze výbušnosti
Skupina zápalnosti
Hustota
Výhřevnost

zemní plyn naftový
537 °C
.
5-14% objemu
„A"
0,737kg/m3K
37 MJ/m3

Spotřeby plynu dle kategorie zákazníků (hodnoty za rok 2009 předané RWE
a.s.Ostrava):
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Kategorie zákazníků
Maloodběr
Domácnosti
Velkoodběr a střední
odběr
Celkem

Počty zákazníků
k 31.12.2009
95
703

Spotřeba zákazníků v roce
2009 v MWh
6 230,14
9 624,65

0

0

798

15 854,79

Velikost odběru zemního plynu z RS (hodnoty za rok 2009 z údajů RWE a.s.
Ostrava)
RS
Javorník I
Javorník II

Spotřeba RS za 2009 v MWh
8 100,84
7 522,89

Návrh
Z dokumentace Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje je
respektována základní koncepce rozvoje zásobování území zemním plynem,
spočívající v doplnění distribuční soustavy o VTL plynovod Žulová – Javorník a VTL
plynovod Javorník – Bílá Voda. Současně je zapracována jako územní rezerva
navrhovaná trasa VTL plynovodu s koridorem obsažená v územní studii „Vedení VTL
plynovodu Javorník – Bílá Voda a VTL plynovodu Žulová – Javorník“.
Plynofikace zástavby v navržených lokalitách v Javorníku je řešena rozšířením
stávající plynovodní sítě novými plynovodními řady z lineárního polyetylénu. Kapacita
stávající NTL plynovodní sítě je omezena dimenzemi stávajících plynovodů.
Pro návrhové lokality - komerční a podnikatelské záměry bude výše odběru
zemního plynu upřesněna v dalším stupni dokumentace.
Návrhové lokality
Z1, Z5, Z7, Z8, Z9 Z10, Z11, Z12, Z13 – plochy bydlení v rodinných domech a
smíšené obytné plochy
Zásobení zemním plynem pro návrhové lokality bude zajištěno novými NTL
plynovodními řady.
Z15 – smíšená obytná plocha
Pro svou odlehlost od zástavby v Javorníku nebude lokalita plynofikována.
Z4, Z6 – plocha bydlení v rodinných domech a smíšená obytná plocha
Zásobení zemním plynem pro návrhové lokality bude zajištěno stávajícím
plynovodním řadem.
Z50 – možné rozšíření zdravotního střediska
Zásobení zemním plynem pro lokalitu bude zajištěno stávajícím plynovodním
řadem.
Z 51, 52 – blíže neurčená plošná komerční zařízení
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Zásobení zemním plynem pro lokality bude zajištěno nově navrženým NTL
plynovodním řadem napojeným na stávající plynovodní řad.
Z 53 – podnikatelské zázemí plochy rekreace – ubytování, stravování
Zásobení zemním plynem bude zajištěno nově navrženým NTL plynovodním
řadem napojeným na stávající plynovodní řad.
Z 60 – plochy výroby
Zásobení zemním plynem bude zajištěno nově navrženým NTL plynovodním
řadem napojeným na stávající plynovodní řad.
Z 61 – plocha výroby
Zásobení zemním plynem pro lokality bude zajištěno nově navrženým NTL
plynovodním řadem napojeným na stávající plynovodní řad.
Přestavbové plochy
P1 – maloobchodní komerční zařízení
P21 – plocha bydlení v rodinných domech
Zásobení zemním plynem pro plochy bude zajištěno novým NTL plynovodním
řadem.

Bílý Potok
V současné době místní část Bílý Potok není plynofikována, s rozšířením
plynofikace se neuvažuje.
Travná
Místní část není plynofikována a ani se s plynofikací neuvažuje.
Horní Hoštice
Místní část není plynofikována a ani se s plynofikací neuvažuje.
Travná
Místní část není plynofikována a ani se s plynofikací neuvažuje.
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, jimiž 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,
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u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.
V ochranném pásmu zařízení, které slouží 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 života, 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 umožňují a nedojde-li k
ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze v bezpečnostním pásmu:
a) realizovat veřejně prospěšnou stavbu, pokud se prokáže nezbytnost jejího
umístění v bezpečnostním pásmu, jen na základě podmínek stanovených fyzickou
nebo právnickou osobou, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení,
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
7.3.2.2.2 Elektrická energie
Vedení č.73 slouží pro napojení distribučních i velkoodběratelských trafostanic
v řešeném území (obce Javorník, Bílý Potok, Horní Hoštice, Travná a Zálesí).
Z hlediska provozního spadá vedení č.73 do správy ČEZ Distribuce a.s. pracoviště
Zábřeh na Moravě. Podle prohlídky území a dle sdělení majitele sítě je vedení v
dobrém provozním stavu i fyzický stav elektrických vedení je dobrý. Vedení je
schopno zajistit požadavky rozvoje území vyplývající z tohoto návrhu ÚPn.
Rozvody NN jsou většinou (v okrajových částech Javorníku a v ostatních
obcích) provedeny jako venkovní vedení vodiči AlFe6 různých průřezů na různých
druzích podpěr, v Horních Hošticích je rozvod NN proveden izolovanými vodiči AES.
Kabelová vedení jsou provedena pouze v centru a v místech se soustředěnou
bytovou výstavbou, případně jako napájecí vývody z trafostanic. Přípojky pro některé
rodinné domky i jiné objekty jsou provedeny závěsnými kabely nebo kabely v zemi.
Popis řešení pro jednotlivé lokality :
- Jevy TE1 a TE2. Pro obec Javorník je zpracován projekt pro stavební
povolení na provedení přeložky stávající komunikace I/60. Součástí této PD jsou i
přeložky stávajících síti VN 22 kV, přemístění trafostanice, úpravy stávajících
rozvodů NN a přeložky stávajících optických a metalických telefonních kabelů. Tyto
již schválené změny jsou do ÚPn zahrnuty.
- Lokality Z1 a Z4 (celkem 40 RD, předpokládaný odběr cca 145,- kW), jev
TE3. Pro uvolnění lokality pro výstavbu je navržena přeložka stáavjícího venkovního
vedení VN 22 kV. Jevy TE4 a TE5, pro zajištění výstavby v těchto lokalitách bude
provedena výstavba nové kabeloví přípojky VN 22 kV a nové DTS (ozn. JE_001N).
Nová výstavba v těchto lokalitách bude napojena novými kabelovými rozvody z nové
DTS. Požadovaný příkon zde bude k dispozici.

Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Javorník
Str.

120

- Jevy TE7 TE8 a TE9. Pro uvolnění lokality Z5 a Z71 pro výstavbu bude
provedena přeložka stávajícího venkovního vedení, které napojuje trafostanice
JE_0170 a JE_0171. Způsob napojení JE_0171 - jev TE9 – (napojení zemním nebo
závěsným kabelem VN) bude řešen podle situace v době realizace přeložek.
Stávající venkovní vedení (přípojka VN) pro cizí velkoodběratelskou trafostanici
JE_9035 zůstane zachována a bude včetně ochranného pásma respektována.
- Jev TE10. Stávající DTS JE_0171 bude upravena tak, aby bylo možno
provést nové připojení na síť VN.
- Lokalita Z5 (50 RD, předpokládaný odběr cca 175,- kW), jevy TE11, TE12,
TE13 a TE14. Pro zajištění výstavby v této lokalitě bude provedena výstavba dvou
nových distribučních trafostanic JE_002N a JE_003N včetně přípojek VN. Nová DTS
JE_002N je navržena jako kompaktní napojená kabelem VN 22 kV. Provedení
JE_003N a její napojení bude řešeno podle zastavovacího plánu lokality Z5 buď jako
stožárová DTS s venkovní přípojkou nebo jako kompaktní DTS s přípojkou
kabelovou. Nová výstavba v této lokalitě bude napojena novými kabelovými rozvody
z nových trafostanic. Požadovaný příkon zde bude k dispozici.
- Lokality Z6, Z7, Z8, Z9 a Z10 (celkem 12 RD, předpokládaný odběr cca 40,kW). Nová výstavba v těchto lokalitách bude napojena novými přípojkami na stávající
distribuční síť NN.
- Lokality Z11 a Z12 (celkem 22 RD, předpokládaný odběr cca 80,- kW), jev
TE15 a TE16. Pro zajištění výstavby v těchto lokalitách bude provedena výstavba
nové stožárové distribuční trafostanice JE_004N. Dále bude řešena výstavba nové
přípojky VN 22 kV pro novou DTS. Nová výstavba v těchto lokalitách bude napojena
novými kabelovými rozvody z nové trafostanice. Požadovaný příkon zde bude
k dispozici.
- Lokalita Z13 (celkem 2 RD, předpokládaný odběr cca 10,- kW), jev TE17.
Podle aktuálního zatížení stávající DTS JE_0170 v době výstavby bude podle
potřeby řešeno přezbrojení této trafostanice. Nová výstavba v těchto lokalitách bude
napojena novými kabelovými rozvody z trafostanice JE_0170.
- Lokality Z16 a Z63 (1 RD + výroba), jev TE18. Pro zajištění výstavby
v těchto lokalitách bude provedena výstavba přípojky VN 22 kV a nové stožárové
trafostanice DTS JE_005N. Stávající venkovní vedení nad plochou Z16 bude
respektováno. Nová výstavba v obou lokalitách bude napojena novými kabelovými
rozvody z nové trafostanice.
- Lokality Z17 a Z18 (celkem 5 RD, předpokládaný odběr cca 20,- kW), jev
TE19. Podle aktuálního zatížení stávající DTS JE_0190 v době výstavby bude podle
potřeby řešeno přezbrojení této trafostanice. Nová výstavba v těchto lokalitách bude
napojena novými kabelovými rozvody z trafostanice JE_0190.
- Lokality Z19 a Z20 (celkem 2 RD, předpokládaný odběr cca 10,- kW), jev
TE20 a TE21. Pro zajištění výstavby v těchto lokalitách bude provedena výstavba
nové stožárové distribuční trafostanice JE_006N. Dále bude řešena výstavba nové
přípojky VN 22 kV pro novou DTS. Nová výstavba v těchto lokalitách bude napojena
novými kabelovými rozvody z nové trafostanice. Požadovaný příkon zde bude
k dispozici. Výstavba nové DTS také zajistí zlepšení napěťových poměrů v distribuční
síti NN.
- Lokality Z21 – Z30 (celkem 12 RD, předpokládaný odběr cca 45,- kW), jev
TE22. Podle aktuálního zatížení stávající DTS JE_0192 v době výstavby bude podle
potřeby řešeno přezbrojení této trafostanice. Nová výstavba v těchto lokalitách bude
napojena novými přípojkami na stávající distribuční rozvody NN z trafostanice
JE_0192.
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- Lokality Z35 – Z40 (celkem 8 RD, předpokládaný odběr cca 30,- kW), jev
TE23. Podle aktuálního zatížení stávající DTS JE_0184 v době výstavby bude podle
potřeby řešeno přezbrojení této trafostanice. Nová výstavba v těchto lokalitách bude
napojena novými přípojkami na stávající distribuční rozvody NN z trafostanice
JE_0184.
- Lokality Z41 – Z47 (celkem 10 RD, předpokládaný odběr cca 30,- kW), jev
TE24. Podle aktuálního zatížení stávající DTS JE_0185 v době výstavby bude podle
potřeby řešeno přezbrojení této trafostanice. Nová výstavba v těchto lokalitách bude
napojena novými přípojkami na stávající distribuční rozvody NN z trafostanice
JE_0185.
- Lokalita Z50 (plocha pro výstavbu komerční vybavenosti), jev TE25 a TE26.
Konkrétní náplň ani požadovaný příkon nejsou známy. Proto je do ÚPn navržena
výstavba nové venkovní přípojky VN a stožárové trafostanice JE_901N pro tuto
plochu.
- Lokality Z51a Z52 (plochy pro výstavbu komerční vybavenosti) a Z60 (plocha
pro výrobu), jevy TE27, TE28, TE29 a TE36. Konkrétní náplň ani požadovaný příkon
nejsou známy. Proto je do ÚPn navržena výstavba nové kabelové pořípojky VN a
kompaktních trafostanic JE_902N (Z51) JE_903N (Z53) a JE_907N (Z60) pro tyto
plochy.
- Lokality Z53 a Z54 (plochy pro výstavbu komerční vybavenosti) TE30, TE31,
TE32 a TE33. Konkrétní náplň ani požadovaný příkon nejsou známy. Proto je do
ÚPn navržena výstavba nové venkovní přípojky VN a stožárové trafostanice
JE_904N (Z53) a přípojky a trafostanice JE_905N (Z54).
- Lokalita Z61(plocha pro výrobu) TE37 a TE38. Konkrétní náplň ani
požadovaný příkon nejsou známy. Proto je do ÚPn navržena výstavba nové
venkovní přípojky VN a stožárové trafostanice JE_908N pro tuto lokalitu.
- Jev TE41. Stávající venkovní vedení VN 22 kV pro velkoodběratelskou
trafostanici JE_9034, které je vedena nad lokalitou Z52 bude (včetně ochranného
pásma) respektováno. Využití plochy Z52 bude navrženo tak, aby tato podmínka byla
splněna.
Veřejné osvětlení je provedeno výložníky se svítidly, které jsou upevněny na
stožárech sítě NN, v centru obce a v částech s hromadnou bytovou výstavbou je VO
provedeno stožáry VO s kabelovými rozvody VO.
V návrhu jsou uvažovány parkové stožáry výšky 4 m se svítidly se sodíkovými
výbojkami SHC 70 W a s kabelovými rozvody VO, v místech, kde se jedná o
dostavbu proluk, bude VO řešeno stejným způsobem jako stávající VO.
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 může udělit pouze provozovatel příslušné
přenosové nebo rozvodné soustavy. Jednotlivá OP jsou stanovena následovně :
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 uloženo více kabelů ve společné trase ).
Elektrické stanice ( transformovny )
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Stožárové transformovny s převodem napětí z úrovně větší než 1 kV
a
menší než 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 než 1 kV
a menší než 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. Minimální vzdálenosti, které musí být od vedení NN dodrženy jsou
stanoveny v ČSN 33 2000.
Poznámka : 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.
7.3.2.2.3 Spoje a telekomunikační zařízení
Obec Javorník je napojena na digitální síť optickým kabelem. V obci je
vybudován digitální stupeň RSU. V Javorníku i ostatních řešených obcích je
proveden rozvod přístupové sítě (místní kabely), který je v dobrém stavu a kapacitně
stačí po pokrytí nových požadavků daných tímto ÚPn.
Katastrem obce prochází trasa dálkového optického kabelu.
V současné době prochází katastrem obce Loštice více tras radioreléovéch
spojů. Trasy RR spojů jsou zakresleny dle podkladů převzatých z ÚAP.
Televizní signál pro uvedené území je šířen z vysílače Praděd. Dostupné jsou
i televizní stanice z vysílačů na území Polska.
V obci Javorník je proveden rozvod místního rozhlasu V nových lokalitách
bude rozvod místního rozhlasu řešen bezdrátovými reproduktory nebo kabelovým
rozvodem, který bude veden společně s rozvody VO.
V obci Javorník jsou provedeny SLP rozvody (sdělovací a zabezpečovací)
Českých drah.
7.4. Návrh řešení požadavků civilní obrany
Nárůst obyvatelstva je vztažen k údajům ze stavu v roce 2009 o počtu 2974
obyvatel. Max. možný nárůst počtu obyvatel je + 510.
Pro tento počet je třeba zajistit potřebné prostory pro ukrytí a to zajištěním
možností ukrytí ve sklepních prostorách stávajících budov a rovněž 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 možností využití těchto prostor pro ukrytí obyvatelstva.
Při číselném bilancování ploch potřebných pro ukrytí se uvažuje s potřebnou
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plochou 1,5m2 na osobu.
.
poč. obyv
max. nárůst počtu
plocha ukrytí
.
r. 2009
obyvatel
celkem (m2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Javorník
2974
+510
3484 x 1,5 = 5226
a. ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní
povodní:
Zvláštní povodeň v řešeném území se nepředpokládá. Záplavové území není
na tocích v Javorníku stanoveno.
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 shromaždiště
stanoveno v prostoru náměstí v Javorníku.
d. skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
V obci nejsou uloženy masky a další ochranné prostředky pro vybrané
skupiny obyvatelstva (dle vyhl. 380/2002 Sb.). Pro případný výdej těchto prostředků a
rovněž jako sklad pro příjem a výdej humanitární pomoci budou sloužit prostory
kulturního domu.
e. vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná
území a zastavitelná území obce
Nebezpečné látky se ve správním území Javorníka neskladují. 2x ročně město
organizuje – dle předpisů – sběr nebezpečných odpadů, který provádí odborná firma.
Ta zajišťuje i přistavení patřičných kontejnerů a následně odvoz nebezpečného
odpadu na další zpracování, uložení či k případné likvidaci.
f. nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Pro případné umístění cisteren s pitnou vodou jsou uvažovány místa
s největší koncetrací obyvatelstva. O umístění náhradních zdrojů el.energie se mimo
potřeby krizového řízení neuvažuje. Pro případné umístění cisteren s pitnou vodou,
případně umístění náhradní elektrocentrály je uvažován prostor náměstí a nádraží
v Javorníku a centrech místních částí.

7.5. Požadavky z hlediska obrany státu
V řešeném území se nenachází zájmové objekty.
Na celém správním území je dále zájem ministerstva obrany posuzován
z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb dle ustanovení § 175 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Vydat územní rozhodnutí a
povolit níže uvedené stavby lze jen na základě závazného stanoviska–Ministerstva
obrany ČR, prostřednictvím VUSS Brno, pracoviště Olomouc:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic
I. II. a III. třídy
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- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady rybníky)

8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace,
jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní
prostředí
Záměry z vyhodnocení vlivů na UR byly zapracovány do řešení územního
plánu.
V rozboru udržitelného rozvoje je obec Javorník zařazena do skupiny 2c. To
znamená negativní ohodnocení environmentálního pilíře, mírně pozitivní pilíř
sociodemografický a pozitivní ekonomický pilíř.
Negativní hodnocení enviromentálního pilíře je důsledkem:
- sklonitosti orné půdy
- nevysokého koeficientu ekologické stability
- úbytku zemědělské půdy způsobeného především realizací velké vodní
nádrže
Územní plán navrhuje:
- v souladu s KPÚ protierozní opatření, ÚSES, zatravnění, které by měly
omezit erozi a realizací ÚSES vést k posílení ekologické stability.
- vodních plochy, ochranu přírodního prostředí, ochranu krajinného rázu.
- nepřipouští volnou zástavbu v krajině.
- navrhuje ochrannou zeleň
- řeší odkanalizování pro zamezení znečišťování povrchových i
podzemních vod.
V ekonomickém pilíři je kladně hodnoceno:
- vybavení veřejnou infrastrukturou
- daňová výtěžnost
- rozsah podnikatelských aktivit
- rozsah rekreace v území.
Územní plán navrhuje:
- plochy pro posílení podnikatelských aktivit.
- plochy pro sportovní a občanskou vybavenost
- plochy pro bydlení za účelem rozvoje především města Javorník
- zvýšení standardu úrovně života v území také kompletizací technické
infrastruktury
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V sociodemografickém pilíři pak je kladně hodnoceno:
- vybavenost infrastrukturou
- ne příliš vysoká zátěž území.
Územní plán navrhuje:
- rozvojové plochy pro bydlení – to může přinést zvýšení průměrného
počtu dokončených bytů
- nové sportovní a rekreační areály, přírodní plochy pro rekreaci (pro
golf, přespolní běh apod.) za účelem kvalitního trávení volného času místních
obyvatel.
- využitím přírodních podmínek (lanovky a sjezdovek, navrhovaných
přírodních ploch pro rekreaci) posílení možnosti vyžití obyvatel.
Územní plán je v souladu s cíly a úkoly územního plánování, tj. s vytvořením
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území.
Návrh ÚP je řešen v intencích udržitelného rozvoje. Jsou řešeny hlavní zásady
pro rozvoj území, zejména z hlediska:
- polohy v krajině, geologických poměrů, ochrany přírodních a krajinných hodnot
- respektování původní struktury zástavby a ochrany kulturních hodnot
Územní plán naplňuje hlavní strategii územního plánování - umožňuje rozvoje
obce tak, aby mohlo docházet k vyváženému rozvoji města i okolních sídel.
V rámci řízení následujících po vydání územního plánu budou záměry, které
budou naplňovat příslušná ustanovení zákona o ochraně životního prostředí,
vyhodnoceny v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí
lesa
1. Obecná část
1.1. Úvod
1.2. Základní údaje o řešeném území
1.2.1. Půdní podmínky
1.2.2. Klimatické podmínky
1.2.3. Hydrologické podmínky
1.2.4. Geomorfologické poměry v území
2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků územního plánu Javorník na
ZPF
2.1. Základní údaje
2.2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy
2.3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby
2.4. Údaje o uspořádání ZPF, ekologické stabilitě území,
návrhy pozemkových úprav
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2.5.
2.6.
2.7.

Hranice katastrálního území
Zdůvodnění záboru podle navrhovaného funkčního využití
Hranice současně zastavěného území, zemědělské účelové
komunikace

3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení územního plánu na
PUPFL
Tabulkový přehled rozvojových ploch
1. Obecná část
1.1. Úvod
Podle ustanovení §4.vyhl.MŽP ČR č.13/1994 Sb. jsou zpracovatelé územně
plánovací dokumentace povinni vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného
řešení rozvoje sídla na ZPF (zemědělský půdní fond).
Grafickou část tvoří výkres č.6 zpracovaný v měřítku 1 : 5000 a zachycující
rozvojové plochy a návrh záboru ZPF v okolí obce.
Územní plán řeší rozvojové plochy v bytové výstavbě, dopravní infrastruktuře,
technické vybavenosti a oblasti zeleně.
1.2. Základní údaje o řešeném území
Rozsah řešeného území je dán hranicemi následujících k.ú.:
604666
Bílý Potok
604674
Horní Hoštice
798347
Hundorf
657921
Javorník-město
657956
Javorník-ves
657948
Travná u Javorníka
657964
Zálesí u Javorníka
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 až střednědobém horizontu málo proměnlivých vlastností určitých
úseků 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.

Podle Vyhlášky MŽP ČR č.48/2011 jsou pozemky, dle charakteristik daných
kódy BPEJ, zařazeny do následujících tříd ochrany ZPF:
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Třída ochrany ZPF

Kód BPEJ

I
II

55800, 62901, 62911

III

54702, 56401, 62212, 63211, 65001, 65011

IV

52212, 55111, 62914, 63204, 63241, 63251,
65004
52112, 52113, 52213, 53716, 53746, 55113,
56701, 62213, 63214, 63244, 63254, 63716,
63746, 64068, 64078, 64089, 64099, 66811,
66841, 67101, 67311, 67769, 84067, 84068,
84077

V

1.2.2. Klimatické podmínky
Z hlediska klimatických poměrů se území města Javorník v závislosti na
nadmořské výšce nachází ve třech klimatických oblastech. Nejníže položená část
přecházející do polské roviny má mírnější ráz – jedná se o mírně teplou klimatickou
oblast MT7. Samotné území města a jeho okolí spadá do oblasti MT9 a výše
položená místa jdou zařadit do chladné oblasti (CH7), která je charakterizována
velmi krátkým až krátkým létem, chladným, vlhkým s dlouhým přechodným obdobím.
Zima je v těchto polohách delší s delším trváním sněhové pokrývky. Se stoupající
nadmořskou výškou klesá počet letních dní, klesá průměrná teplota a zvyšuje se
množství srážek.

1.2.3. Hydrologické poměry
Hydrologicky spadá celé území do povodí řeky Odry, resp. oblasti
pravostranných přítoků Kladské Nisy (povodí 2-04-04), úmoří Baltského moře.
1.2.4. Geomorfologické a geologické poměry v území
Geomorfologicky patří Javorník k provincii Česká vysočina, subprovincii
krkonošsko-jesenické (sudetské), na rozhraní oblasti jesenické (východosudetské)
(geomorfologický celek Rychlebské hory, podcelek Travenská hornatina) a oblasti
Krkonošsko-jesenické (Sudetské) podhůří (geomorfologický celek Vidnavská nížina).
Nejvyšším vrcholem značně hornaté západní části území města je pohraniční
Borůvková hora (899 m n. m.), několik dalších vrcholků přesahuje 800 metrů nad
mořem.
V západní části území se nachází Travenská hornatina budována převážně
krystalickými horninami orlicko-kladenského krystalinika a staroměstské skupiny
(ruly, fylity apod.). Jedná se o stupňovitou hrást s výrazným okrajovým zlomovým
svahem, silně rozčleněná hlubokými konsekventními údolími. Reliéf byl ve
čtvrtohorách modelován kontinentálním ledovcem.
Vidnavská nížina je plochá pahorkatina v SV části Olomouckého kraji při
hranici s Polskem. Její střední výška je 270,4 m, složená z třetihorních a
čtvrtohorních usazenin, v pleistocénu zaledněna pevninským ledovcem. Vyskytují se
zde zbytky ledovcových usazenin, náplavové kužely stékajících z Rychlebských hor,
sprašové hlíny.
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V minulosti zde probíhala těžba nerostných surovin, vyskytuje se zde proto
několik poddolovaných území, všechna mimo zastavěné území obcí, v Travné se
nacházejí na jeho okraji. Těžba nerostných surovin zde neprobíhá. V řešeném území
je vymezeno nevýhradní ložisko stavebního kamene D306990001 a D306990002. V
území nacházejí i dvě ložiska hadců (D5277800 Bílý Potok a D5277900 JavorníkTotenkoppe). Dále se zde nachází evidovaný prognózní zdroj stavebního kamene Q
9076000 Horní Hoštice.
2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení územního plánu
Javorník na ZPF
2.1. Základní údaje
Všechny plochy navržené pro návrh záboru ZPF jsou rozpracovány v
tabulkové části.
2.2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy
Rozsah investic do půdy na odvodnění je součástí obsahu výkresu záborů PF.
2.3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby
Na rozhodující části zemědělské půdy, která se v řešeném území nachází,
hospodaří společnost SABAS. Areály farem se nacházejí na severním okraji
Javorníku a východním okraji Bílého Potoka.
2.4. Údaje o uspořádání ZPF, ekologická stabilita území, návrhy
pozemkových
úprav
Struktura půdního fondu:
Výměra katastrálních území města Javorníku je celkem 7743 ha. Z toho
zemědělská půda činí 2547 ha v následující skladbě:
orná půda
zahrady
trvalé travní porosty

1847 ha
93 ha
607 ha

Podíl zemědělské půdy na celkové struktuře k.ú. je 23,85%.
Ekologická stabilita území
Vzhledem k intenzivnímu osídlení území byl ráz nížinné části krajiny výrazně
změněn. V území převládá orná půda, která byla scelena do velkých ploch. Tímto
způsobem byl výrazně narušen vodní režim a vytvořeny podmínky pro erozi jak
vodní, tak vzdušnou. Doprovodná vegetace komunikací je tvořena travinobylinnými
pásy. Rozptýlená dřevinná vegetace v ZPF se zachovala v hůře přístupných
plochách.
Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) v řešeném území byly provedeny v k.ú.
Javorník – město a Javorník – ves. V k.ú. Bílý Potok jsou KPÚ rpzpracovány.
2.5. Hranice katastrálních území
Hranice je prezentována v grafické části dokumentace.
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2.6. Zdůvodnění záborů ZPF
Řešení územního plánu přináší rozvojové lokality uvedené jako zastavitelná
území pro následující plohách funkčního využití:
1. plochy bydlení v rodinných domech – městské
2. plochy smíšené obytné – venkovské
3. plochy občanské vybavenosti – veřejné a komerční
4. plochy výroby
5. plochy občanské vybavenosti – sport a tělovýchova
6. plochy rekreace – na přírodních plochách
7. plochy dopravy
Ad 1 a 2. Město Javorník spolu se svými místními částmi – Bílý Potok, Horní
Hoštice, Travná a Zálesí nemá mimo proluk koncepčně vymezenu rozvojovou plochu
určenou především pro účely bydlení. Zatímco u místních částí se výrazný rozvoj
nepředpokládá mimo využití původních dříve zastavěných pozemků, které jsou
k tomuto účely také navrženy, město Javorník má díky svému charakteru centra
regionu předpoklady pro soustředěný rozvoj v návaznosti na stávající zastavěné
území. Takže zde mimo využití stávajících proluk pro výstavbu bylo určujícím
motivem vyhledání přijatelných kapacitnějších ploch pro výstavbu objektů
s dominující funkcí bydlení.
V zásadě jde o návrh dvou zásadních prostorů na pozemcích ve vlastnictví jak
soukromých osob, tak i města Javorník. Severní rozvojová plocha sestává z několika
dílčích a je prioritní plochou uvažovanou pro rozvoj bydlení. Jižní plocha má o něco
horší dostupnost, zato dobrou jižní orientaci.
Obě plochy představují v zásadě alternativy pro možný rozvoj sídla Javorník.
S ohledem na zábor zemědělského půdního fondu se v obou lokalitách nenacházejí
pozemky I. nebo II. třídy ochrany.
Zbývající plochy jsou navrženy převážně v prolukách mimo místní část Zálesí,
kde s ohledem na dostupnost nejsou rozvojové plochy pro bydlení navrhovány
vůbec.
Ad 3. Územní plán navrhuje několik ploch pro občanskou - především pro
komerční vybavenost. Návrh těchto ploch, který předpokládá možnou aktivaci
komerčních záměrů se soustřeďuje do blízkosti trasy jak stávající, tak i přeložky
silnice I/60 v Javorníku s ohledem na dopravní dostupnost. Na základě dříve
zpracované urbanistické studie jsou do řešení územního plánu zahrnuty plochy
v blízkosti hraničního přechodu s Polskem jako nabídka pro podnikatelské subjekty
v oblasti komerčních aktivit. Z hlediska ochrany ZPF jde opět o pozemky s max.
IV.třídou ochrany dle BPEJ.
Ad 4. Ve městě Javorník a i v místních částech existují stávající plochy
zemědělské výroby. V Javorníku mimo to je v návaznosti na plochu nádraží
různorodě zastavěná výrobní zóna, která je navržena k logickému uzavření po silnici
II/457 směřující do Bernartic. Mimo to je navrženo na podnět vlastníka i její rozšíření
za trasu uvedené silnice. Motivací těchto záměrů je snaha o vytvoření dostatečných
příležitostí pro zaměstnání obyvatel města i regionu.
Ad 5. Město Javorník má pouze jednu ucelenou větší sportovní plochu
určenou především kopané mimo specializovaný prostor koupaliště. S ohledem na
stísněnost prostorových podmínek základní školy, které i přes existenci krytého
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bazénu chybí venkovní areálové plochy, je v územním plánu navržena plocha
v nejbližší možné docházkové vzdálenosti pro multifunkční využití především školní
mládeže. Kromě toho je navržena další „zbytková“ plocha při severním okraji průtahu
přeložky I/60 městem. Také v Travné je navržena plocha pro místní sportovní vyžití. I
na těchto plochách nejsou případným záborem zasaženy plochy I. a II. třídy ochrany.
Ad 6. V návaznosti na nově vytvořenou vodní plochu je v Javorníku vymezen
prostor pro rekreaci na přírodních plochách umožňující možné rekreační vyžití
místních občanů i turistů. V návaznosti na blízký přechod do Polska v Travné je
navržena na svahu pod silnicí rekreační plocha pro např. bobovou dráhu, lyžování
dětí apod. U všech zmíněných ploch se předpokládá zábor max. 3000m2 ZPF.
Ad.7. Plocha přeložky silnice I/60 je již ve stadiu přípravy před realizací. Mimo
tuto přeložku je navržena z důvodu poptávky plocha pro realizaci řadových garáží.
2.7. Hranice zastavěného území, zemědělské účelové komunikace
Hranice zastavěného území je zakreslená v grafické části dokumentace, a to
k datu 1.7.2010. Hranice pozemkové držby vycházejí z mapového podkladu
katastrální mapy. Trasy společných zařízení - zemědělských účelových komunikací
jsou zakresleny.
3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení územního plánu na
PUPFL
V řešeném území se nachází 4740 ha lesních pozemků. Pozemky PUPFL
nejsou řešením územního plánu dotčeny.

Příloha: tabulka s návrhem záboru ZPF – územní plán Javorník, 3 listy.

10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Námitky k územnímu plánu uplatněny nebyly, proto rozhodnutí o námitkách není zpracováno.

11. Vyhodnocení připomínek
T-Mobile ČR a.s., Praha
Respektovat právo ochrany Základnové stanice, včetně přípojky, a MW spojů. Bez
připomínek.
Vyřízení: Je v dokumentaci respektováno.
Lesy ČR, SP., lesní správa Javorník
Výkres 2b
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a) v k.ú. Travná u Javorníka plocha Z 72 nesouhlas se zařazením pozemků p.č. st. 35,
p.č. 547, 548 do plochy OS navrhujeme zařazení SV.
b) v k.ú. Javorník město pozemky p.č. 589, 590, 591/1, 591/2
c) nesouhlas u lesních pozemků p. č. 1153, 1154 v k.ú. Javorník-město, zařazené do
ploch NZt a u lesního pozemku p.č. 1307 v k.ú. Javorník-město se zařazením do NSp
– požadujeme zařazení do do plochy NL.
d) nesouhlas u pozemku p.č. 645 v k.ú. Javorník-město se zařazením PV,
požadujeme zařadit do plochy BI.
e) Na lesním pozemku p.č. 3/1 k.ú. Travná u Javorníka je chybně zakreslen průběh
vedení VN 22 kV (elektovod vůbec nepřetíná severozápadní část pozemku) ve směru
k trafostanici označené jako JE 0185 – požadujeme prověřit skutečný průběh trasy
elektrovodu a zákres ve výkresu opravit dle skutečnosti.
f) nesouhlas s návrhem umístění elektrovodu VN 22 kV na lesním pozemku p.č. 418/3
v k.ú. Travná u Javorníka.
Vyřízení: a), b), c) - vyhověno, provedena oprava, d) vyhověno-bylo upraveno dle
okolí, e) opraveno dle požadavku,
f) vyhověno jen částečně - umístění elektrovodu VN 22 kV na lesním pozemku p. č.
418/3 v k.ú. Travná u Javorníka bylo upraveno jen částečně, s ohledem na možnost
nejbližšího napojení stávajícího vedení VN a s ohledem na okolní zástavbu.
RWE SMP Net, s.r.o., Ostrava
1/ respektovat stávající plynárenská zařízení a jejich ochranná a bezpečnostní pásma;
2/ zakreslit plynárenská zařízení v aktuálním stavu a nově navržená.
3/ Připomínky: K vymezenému novému koridoru VTL plynovodu Javorník-Bílá Voda a
Javorník-Žulová nemá naše společnost územní požadavky a v dlouhodobém
horizontu neuvažuje o vlastní investiční výstavbě VTL plynovodu.
4/ Při řešení územního plánu je nezbytné dodržet podmínky -v ochranném pásmu, -v
bezpečnostním pásmu a další.
Vyřízení: 1/, 2/ vyhověno, jsou zakresleny a respektovány stávající plynárenská
zařízení, jejich ochranná a bezpečnostní pásma, včetně zákresů.
3/ koridor VTL plynovodu je nutno respektovat dle projednané Územní studie VTL
plynovodu a dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění aktualizace č.
1.
4/ uvedené podrobné podmínky vyplývají ze zákona, případně je nutno je uplatňovat
v následných správních řízeních při realizaci.
ČD české dráhy, a.s., Praha,
Bez připomínek
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno;
Dříve připomínkované plochy, zasahující do ochranného pásma silnice 1/60, byly
upraveny.
1/ dále doporučujeme podmínku respektování ochranného pásma silnice 1. třídy,
konkr. požadavek na plnění hygienických limitů, uvést i u rezervní plochy smíšené
obytné R2, která rovněž zasahuje do OP silnice 1/60.
2/ u plochy P9 veřejné prostranství, v současnosti bez zástavby, která zasahuje do OP
silnice 1/60 chybí v grafické části ÚP ochranné pásmo, nutno doplnit.
3/ V textové části ÚP je u stávající silnice 1/60 uveden návrh na převedení stávajícího
průtahu 1/60 městem do sítě silnic III. třídy, resp. MK (str. 20 návrhu). Doporučujeme
sjednotit její zařazení a uvést pouze, že po dostavbě přeložky silnice I/60 bude
stávající průtah vyřazen ze sítě I. třídy.
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Vyřízení: 1/ plochy rezervy budou řešeny změnou územního plánu, kdy lze uplatnit i
uvedenou podmínku; 2/ vyhověno; 3/ vyhověno, provedena oprava dle požadavku,
nyní viz. kap. 2.1. Doprava silniční.
Česká geologická služba, SOG, Jeseník
1/ Kap. c2 - Záměr 76 – pokud se nebude jednat o jižní okraj plochy, je geologický
průzkum s ohledem na poddolovaného území bezpředmětný. Dotyčné poddolované
území je chybně vyneseno-nutno opravit.
2/ Kap. e9— vymezení ploch pro dobývání nerostů - na řešeném území se nachází
kromě dvou bloků ložiska stavebního kamene D 3069900 Horní Hoštice-Bílý Potok
ještě další dvě ložiska hadců (D 5277800 Bílý Potok a D 5277900 JavorníkTotenkoppe). Dále se zde nachází evidovaný prognózní zdroj stavebního kamene Q
9076000 Horní Hostíce — nutno doplnit.
3/ kap. e) do této kapitoly ČGS navrhuje doplnit k již uvedeným respektovaným jevům
a lokalitám i významné geologické lokality Čertovy kazatelny - ID 595, Důl Antonín
Pelnář – ID.
819, Javorník — Horní Fořt — Melchiorova štola - ID 607, Javorník — Písečník - ID
970, Javorník ve Slezsku - Podměstí - ID 598, kóta Suť - ID 2555, Zálesí - uranový důl
- ID 600, Skalní vrch - kóta 691 - ID 587, Zálesí - Čedičový vrch 745 m - ID 596 a
Zálesí - lom s vápenkou - ID 597.
-Odůvodnění, níže uvedené přiměřeně opravit
4/ kap. B ad B) — Zmíněné poddolované území je chybně vyneseno. Požadavek na
uvádění identifikačních čísel poddolovaných území je nutný vzhledem k jejich
identifikaci, aby nemohlo dojít k záměně, stejně jako u ložisek a prognózních zdrojů.
5/ kap. C3.3 — Nutno doplnit i ostatní ložiska a prognózní zdroj (viz připomínka
výše k textu). Poznámku o neevidovaných ložiscích doporučuje CGS vynechat.
Existují buď ložiska, nebo prognózní zdroje, neexistuje však „ložisko prognózního
zdroje". Stejně tak údaj, že ložisko D 3069900 „se k těžbě nenavrhuje s ohledem na
územní střet ..." je zavádějící. Navrhnout k těžbě toto ložisko může jen jeho vlastník. V
případě střetu s trasou biokoridoru by bylo dokonce vhodné trasu biokoridoru
přizpůsobit tvaru ložiska a vést jej mezi oběma samostatnými částmi, mezi nimiž
probíhá údolí, které je pro vedení biokoridoru jistě vhodnější.
6/ kap. E 1.2.4 - Do této kapitoly nutno doplnit geologické poměry, jinak velmi
stručné. Nutno opravit chybnou terminologii (např. „orlicko-kladenské
krystalinikum", „žuly" ve staroměstské skupině atd.). U poznámky o těžbě nerostných
surovin by bylo vhodné alespoň vyjmenovat, o které suroviny šlo.
Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu Javorník na udržitelný rozvoj území
7/ kap. Cl - Tato kapitola je zpracována zcela zmatečným způsobem a je nutno ji
přepracovat.
Tabulka se pravděpodobně týká celého Jesenicka a neodpovídá tak hned první větě,
že „jsou uvedena ta fakta, která se dotýkají území obce Javorník". Jsou zmiňována
poddolovaná území v Bílé Vodě, Bělé pod Pradědem, Písečné a Zlatých Horách. Jak
může být SILNOU STRÁNKOU řešeného území velký výskyt ložisek nerostných
surovin, když zde kromě ložiska D 3069900 Horní Hoštice-Bílý Potok, s jehož těžbou
se nepočítá, a dvou malých výskytů hadců, není žádné jiné ložisko evidováno? Tím
také padá většina bodů uvedená v PŘÍLEŽITOSTECH. I možné využití ploch po těžbě
je ve zdejším regionu vysoce problematické, neboť největší těžba se týkala uranových
rud, na což v Odůvodnění v kap. C2.6 Radonové riziko není vůbec upozorněno.
8/ SEA
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Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu Javorník na udržitelný rozvoj území,
zpracované firmou EKOTOXA, s.r.o., se problematice nerostného bohatství nevěnuje
a ČGS tedy nemá v tomto směru žádných připomínek.
Je použit stejný text geologické a geomorfologické charakteristiky řešeného území
jako v Odůvodnění a tedy ČGS uplatňuje stejné připomínky, jako je uvedeno výše v
textu.
Do kap. 2.4 doporučuje ČGS doplnit výše zmíněné významné geologické lokality.
Vzhledem k tomu, že Návrh Územního plánu Javorník obsahuje z hlediska zákonem
definované ochrany horninového prostředí včetně podzemních vod a geologických
rizik řadu chybných nebo zavádějících údajů, ČGS v rámci veřejného projednání
Návrhu Územního plánu Javorník upozorňuje na nutnost jeho úprav v intencích výše
uvedených připomínek.
Vyřízení:
1/ vyhověno, zákres poddolovaného území Poddolované území 4047 Travná u
Javorníka 1 v lokalitě plochy 76 a v textu kap. c2 text u plochy 76 o provedení
geologického průzkumu byl opraven;
2/, 3/ vyhověno, doplněno kap. e9 dle požadavku,
4/, 5/ vyhověno, opraveno nyní kap. 3.2.2 a 3.2.6 odůvodnění
6/ vyhověno, doplněno nyní kap. 9 bod 1.2.4
7/ vyhověno, v části udržitelný rozvoj - opravena tabulka dle požadavku
8/ vyhověno, opravena část SEA, kap. 2.1.
Hromadná připomínka občanů ul. Svatopluka Čecha: připomínka k návrhu
územního plánu města Javorník
My, níže podepsaní občané města Javorníka, ulice Svatopluka Čecha podáváme
následující připomínku. Podle § 52 stavebního zákona nemáme možnost podat
námitku k návrhu územního plánu, proto tedy pouze jako občané města Javorníka
podáváme připomínku.
Plocha číslo Z 73 je v územním plánu navržena / vymezena / i pro motokrosovou
trať. Motokros není veřejně prospěšná stavba a tudíž, bude sloužit jen pro určitý
okruh občanů. To je jedna negativní stránka věci. Ta druhá je náš nesouhlas s
vybudováním motokrosového areálu v navrhovaném prostoru, z důvodů blízkosti
našich obydlí a samotné ulice Svatopluka Čecha.
Máme za to, že naše ulice je již tak frekventovaná / odvoz odpadků na smetiště,
odvoz dřevní hmoty z lesa apod./, že další směrování dopravních prostředků
souvisejících s motokrosem je pro tuto komunikaci nepřijatelná a pro nás občany,
bydlící v těsné blízkosti komunikace nebezpečná. Další důvod, proč nesouhlasíme
s vybudováním motokrosu v uvažované lokalitě je automatické zvýšení hlučnosti a
prašnosti v prostoru nejen samého areálu , ale i na sousedících pozemcích, tzn. i na
obytných plochách na samotné ulici Svatopluka Čecha.
Jako další důvod našeho nesouhlasu s navrhovanou lokalitou je také ten, že již v
minulosti byly vybudovány dvě motokrosové tratě, z nichž se jedna nacházela v
prostoru pastvin na kopci za Javorníkem a do dnešního dne jsou zde pozůstatky po
terénních úpravách. Pozemek nebyl uveden do původního stavu. Z tohoto důvodu
upozorňujeme na již vybudovaná motokrosová závodiště / Skorošice, na Pomezí /
a tedy si myslíme, že není potřebné budovat další motokrosový areál. V
případě nevyhnutelné potřeby motokrosové tratě zvolit lokalitu, která nezpůsobí
jakékoliv překážky pro občany města Javorníka.
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V neposlední řadě upozorňujeme, že v blízkosti uvažovaného motokrosového areálu
se nachází příjezdová komunikace k státnímu zámku Jánský Vrch a k turisticky
navštěvované lokalitě Čertova kazatelna a zřícenina hradu Rychleby.
Předpokládáme, že k tomuto upozornění se zcela jistě vyjádří odpovědní pracovníci
státního zámku a turistických organizací.
My, občané města Javorníka věříme, že naše připomínka bude vzata jako jedna ze
závažných připomínek ve věci motokrosového areálu.
Děkujeme, že se naší připomínkou budete zabývat a že naše připomínka bude
kladně přijata.

Ivan Matuška, Sv. Čecha 347

Leona Šerá, Sv. Čecha 37

Zdeňka Matušková, ul. Sv Čecha 347

Věroslav Urban, Sv. Čecha 37

Miroslav Javora, Sv. Čecha 345

Anežka Manová, Sv. Čecha 37

Stanislava Janišová, Sv .Čecha 345

Radek Schindler, Sv. Čecha 530

Pavel Taška, Sv .Čecha 573

Věra Schindlerová, Sv. Čecha 530

Miroslava Štefková, Sv. Čecha 573

Lucie Barčaková, Sv. Čecha 530

Kamil Veselý, Sv. Čecha 344

Vlasta Hofmanová, Sv. Čecha 6

Zdenka Kurpašová, Sv .Čecha 344

Alena Horka, Sv. Čecha 92

Jiří Žilka, Sv. Čecha 346

Karer Göttlicker, Sv. Čecha 92

Dana Žilková, Sv. Čecha 346

Marie Schubertová, Sv. Čecha 92

Teodor Plastarias, Sv .Čecha 37

Jindřich Schubert, Sv. Čecha 92

Marcela Tunová, Sv .Čecha 37

Miluše Marková, Sv. Čecha 6

David Stibor, Sv .Čecha 37

M. Sadílková, Sv. Čecha 6

Vyřízení: Hromadná připomínka byla postoupena k projednání zastupitelstvu města,
aby zvážilo připomínky občanů k vyloučení možnosti využít plochu OS Z 73 i pro
motokros. Na svém 12. zasedání dne 16.11.2012 rozhodlo zastupitelstvo města, na
základě hromadné připomínky občanů, že na ploše Z 73 nebude možnost využití pro
motokros. V textové části f 1 byly „Plochy s rozdílným způsobem využití“ OS
opraveny, byly vypuštěny texty, týkající se plochy Z 73 a motokrosu.

Juřenová Alena, Javorník
Jako nová majitelka pozemků bývalého zahradnictví a sadu Oseva, žádám o
zanesení ploch R1, B1 do územního plánu jako plochy pro rodinnou zástavbu, stejně
jako o to žádal při návrzích na změnu bývalý vlastník.
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Vyřízení: vyhověno částečně, plocha pro rezervu R1, obsahující stávající plochu VD
a plochu NSz byla upravena tak, že byla ponechána plocha VD-výroba a skladování
jako stávající zastavěná, ale s návrhem přestavby na Bi (p.č. 861, 862, a 863/1 k.ú.
Javorník-ves). Ostatní plochy NSz byly ponechány dále jako rezerva R1 pro bydlení
(p.č. 938/2 k.ú. Javorník-Ves).

II. B.
GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
II.B Grafická část
7. Koordinační výkres
8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
9. Výkres širších vztahů

1 : 5000
1 : 5000
1 : 50 000

Závěr:
Pořizovatel, MěÚ Jeseník - odbor stavebního úřadu, majetku a investic, ověřil, že
dokumentace návrhu ÚP, včetně všech příloh je zpracována v souladu se Zadáním
ÚP, jak bylo schváleno zastupitelstvem města, že obsahově splňuje požadavky
stanovené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích vyhláškách v platném znění.
Zastupitelstvo města Javorník ověřilo, že územní plán není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledky
řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského
úřadu-životního prostředí, které bylo vydáno pod. č.j.:KUOK 123830/2011, dne
8.11.2011.
Na základě výše uvedeného, protože při pořizování a projednávání byly splněny
všechny podmínky a požadavky, které stanovuje stavební zákon a další právní
předpisy, rozhodlo Zastupitelstvo města Javorník tímto opatřením obecné povahy
vydat Územní plán Javorník.
Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy je zároveň ukončena platnost
předchozí územně plánovací dokumentace.
V souladu s ustanovením § 55 stavebního zákona bude do 4 let od vydání tohoto
územního plánu a poté co 4 roky vypracována „zpráva o uplatňování územního plánu
za uplynulé období“.
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