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1. Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cílům ochrany životního prostředí 
přijatým na mezistátní nebo komunitární úrovni. Zhodnocení vztahu územně plá-
novací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní 
úrovni. 

Ekologická problematika legislativy České republiky a Evropské unie se v relevantních požadav-
cích v potřebném rozsahu promítá do krajských dokumentů a odráží se v cílech, které jsou v těchto 
dokumentech uvedeny, proto zde nejsou koncepční materiály mezistátní a státní úrovně jmenová-
ny.  
Je třeba vzít v úvahu, že územní plán je nástrojem pro vymezování ploch a linií daného zaměření, 
nikoliv nástrojem pro aplikaci opatření organizačního charakteru. Z tohoto pohledu jsou také vní-
mány možné implementace dále uváděných dokumentů. 
 
Koncept ÚP města Opavy byl hodnocen zejména ve vztahu k následujícím hlavním koncepčním 
materiálům přijatým na krajské úrovni: 
 

A. Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009—2016, Agentura pro regionální 
rozvoj a.s., 2009  

B. Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje (UDI Morava, s.r.o., pro-
sinec 2003); 

C. Program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje 
(DHV, květen 2003), včetně Aktualizace Krajského programu snižování emisí Moravsko-
slezského kraje Krajský úřad v souladu s čl. 4 nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2004, 
kterým se vydává Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje, aktualizuje 
Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje. Ministerstvo životního prostředí 
vydalo na základě posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) podle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k návrhu aktualizace programu sou-
hlasné stanovisko ze dne 17.6.2010. V současné době je návrh aktualizace programu do-
pracováván dle podmínek souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí. 

D. Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (FITE, a.s., září 2003) 
s aktualizací ze srpna 2010; 

E. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (Koneko, s.r.o., Ostrava, kvě-
ten 2004) – část týkající se ORP Opava 

F. ZÚR Moravskoslezského kraje, schválené Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 
22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426, nabytí účinnosti dne 4. 2. 2011 

 
a dále 

– Územní energetickou koncepci Moravskoslezského kraje (dokončena v říjnu 2003); 

– Koncepci strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje (EKOTOXA 
Opava, s.r.o., listopad 2004, aktualizace 2006); 

– Státní politika životního prostředí České republiky; 

– Politika územního rozvoje ČR. 
 

http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP095K
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Z cílů a opatření uvedených v těchto koncepčních materiálech mají k hodnocení konceptu ÚP 
města Opavy vztah zejména: 

ad A) Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009—2016 

Předmětem koncepce je střednědobý programový dokument zaměřený k podpoře regionálního 
rozvoje na úrovni kraje, jež specifikuje strategické cíle, opatření a rozvojové aktivity Moravskoslez-
ského kraje, které bude kraj ve své samostatné působnosti podporovat. Program rozvoje Morav-
skoslezského kraje je rozčleněn do pěti prioritních oblastí, které se dále člení na strategické cíle 
a opatření. Prioritní oblasti byly navrženy na základě sociálně-ekonomické analýzy kraje, která je 
součástí koncepce. Jedná se o tyto prioritní oblasti: 

1) Konkurenceschopné podnikání (vytváření podmínek pro podnikání a investice, zajištění 
kvalitního marketingu regionu). 

2) Úspěšní lidé (zvyšování konkurenceschopnosti pracovních sil, cílená příprava lidských 
zdrojů pro strategická odvětví, využití lidského potenciálu a rozšíření nabídky pracovních sil 
pro tradiční klíčová odvětví, rozvoj podnikavosti). 

3) Dynamická společnost (vytváření podmínek pro aktivní a kvalitní využití volného času, roz-
voj kulturního života v kraji, uchování a využití kulturního dědictví, zlepšení zdravotního 
stavu obyvatel, udržení a rozvoj sítě sociálních služeb). 

4) Efektivní infrastruktura (dobudování dopravní infrastruktury, zlepšení stavu sítě komunikací 
I. třídy i nižší úrovně a místních komunikací, zlepšování dopravní obslužnosti, zvýšení pod-
pory dopravy šetrné k ŽP, kombinované dopravy a dopravní obslužnosti spojené 
s rozvojem hromadné dopravy, modernizace a rozšíření kapacity infrastruktury inženýr-
ských a energetických sítí, ochrana složek ŽP a rozvíjení systému krizového řízení v oblasti 
ŽP, zlepšení systému nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží). 

5) Vzkvétající území (regenerace větších sídel jako center ekonomického rozvoje, zvyšování 
kvality krajiny a života na venkově v souladu s principy udržitelného rozvoje). 

 
Oblasti potencionálních přímých vstupů do krajiny a složek životního prostředí nejsou v územním 
plánu přímo definovány, mohou se však projevit jako potenciální průvodní jev realizace jednotli-
vých návrhových ploch, zejména návrhu tras komunikace I/11 nebo (i když v omezeném měřítku) 
ploch pro podnikání. U realizace ÚP města Opavy lze významné ovlivnění krajiny a jednotlivých 
složek životního prostředí v porovnání se stavem před zpracováním návrhu předpokládat právě u 
všech navrhovaných variant trasy komunikace I/11. 
 
Z PÚR ČR schválené Usnesením vlády č. 929 ze dne 20.7.2009 o Politice územního rozvoje ČR 
2008 vyplývá, že území města Opavy je součástí rozvojové oblasti OB2 Ostrava: 
 
„OB2 Rozvojová oblast Ostrava  
Vymezení:  
Území obcí z ORP …. Opava (bez obcí v západní a jihozápadní části), Ostrava,….  
Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a mnohostranným působením 
husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Jedná se o velmi silnou koncentraci obyva-
telstva a ekonomických činností, pro kterou je charakteristický dynamický rozvoj mezinárodní spo-
lupráce se sousedícím polským regionem Horního Slezska; výrazným předpokladem rozvoje je v 
současnosti budované napojení na dálniční síť ČR a Polska, jakož i poloha na II. a III. tranzitním 
železničním koridoru.“ 
 
Při aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje byl kladen důraz 
zejména na následující prvky: 

– Věnovat větší prostor posouzení vlivů rozvoje průmyslových zón, u nichž dochází ke 
střetům při zajištění ochrany ŽP a půdního fondu. V posouzení se zabývat, nebo pří-

http://www.mmr.cz/getdoc/9a5c5502-d2e4-4d85-a395-6a53a2b375f8/I--navrh-usneseni-vlady
http://www.mmr.cz/getdoc/9a5c5502-d2e4-4d85-a395-6a53a2b375f8/I--navrh-usneseni-vlady
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mo koncipovat podmínky a základní limitující ukazatele ve vztahu k ochraně životního 
prostředí pro realizaci průmyslových zón. 

– U prioritní oblasti 4 Efektivní infrastruktura, opatření 5.3. Snižování znečištění ovzdu-
ší, konkretizovat aktivity, které mají vést k naplnění tohoto opatření: Snižování pro-
dukce emisí, snižování dopravní intenzity, především individuální automobilové do-
pravy ve městech s cílem snížení emisí a hluku. 

 
Z dalších úkolů pro územní plánování je třeba uvést:  
 

a) Pro vlastní rozvojovou oblast  

– podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury, 

– zachovat jedinečný ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné 
kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice, 

– při stanovování funkčního využití území zvažovat jak ochranu přírody, tak 
i hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel; hledat přitom vyvážená řešení ve  spo-
lupráci s obyvateli a dalšími uživateli území, 

– stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu 
nezastavěného území. Vytvářet předpoklady především pro nové využívání opuště-
ných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a ji-
ného původu), 

– v rozvojových oblastech a rozvojových osách vytvářet vedle podmínek pro vznik 
územních systémů ekologické stability také podmínky pro vznik souvislých ploch  ve-
řejně přístupné zeleně (zelené pásy), umožňující prostupnost krajiny, její rekreační 
využití a zachování reprodukční schopnosti; pozornost přitom věnovat i vytváření 
podmínek pro vznik a rozvoj lesních porostů, 

– podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalit-
nění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny, dopravní 
a technickou infrastrukturu umísťovat s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny, 
je-li to účelné do společných koridorů, 

– zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování opatření na ochranu před 
povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní. Vymezovat zastavi-
telné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných a zvlášť odůvodněných pří-
padech,  

– předcházet prostorově-sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost 
obyvatel při vytváření urbánního prostředí nebo jeho změn.  

–  Při zpracování územního plánu je třeba respektovat koridor a plochu dopravy repub-
likového významu S6 Opava - Ostrava zajišťující návaznost na tah rychlostní silnice 
R56 a stabilizovat v územně plánovací dokumentaci koridor pro vybudování kapacitní 
dopravní cesty. 

 
b) Obecné 

– Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových 
oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem 
veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu vytvářet v rozvojových oblastech a v rozvojo-
vých osách podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s 
požadavky na změny v území, a tím přispívat k zachování charakteru území mimo 
rozvojové oblasti a rozvojové osy.  

– Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty 
do územně plánovací dokumentace krajů a obcí.  

– Kraje v zásadách územního rozvoje dle potřeby upřesní vymezení rozvojových oblas-
tí a rozvojových os v rozlišení podle území jednotlivých obcí, při respektování důvodů 
vymezení jednotlivých rozvojových oblastí a rozvojových os.  
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Z hlediska individuální i nákladní automobilové dopravy se území jeví jako vysoce zatížené, 
a to jak cílovou, tak tranzitní dopravou, proto je v konceptu ÚP města Opavy variantně ře-
šena mimo jiné nová trasa komunikace I/11 v Opavě-Komárově, což je současně opatřením 
zklidňujícího charakteru, jakkoliv jednotlivé varianty přinášejí v některých ohledech také 
negativní vlivy na životní prostředí.  

Tato komunikace je však základní osou území a současně liniovou stavbou podél své stáva-
jící trasy výrazně negativním faktorem, který vyžaduje nové koncepční řešení. V rámci ÚP 
jsou rovněž navrhovány nové plochy pro průmysl a výrobu. 

ad B) Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje 

– Zajistit a zlepšit dopravní obslužnost území s ohledem na hlavní dopravní tahy 
v území. 

Koncept ÚP města Opavy akceptuje požadavky krajské úrovně na vedení významných dopravních 
tras (zde I/11) a navazuje na ně místními komunikacemi.  

Trasa této komunikace je předkládána v konceptu ÚP v několika variantách, které vzešly z dlouho-
dobého zkoumání a předprojektové přípravy koncepce dopravy města. Každá z navrhovaných 
variant má poměrně významná pozitiva i negativní stránky, které jsou dále v tomto dokumentu roz-
borovány.  

ad C) Program snižování emisí Moravskoslezského kraje a Krajský program ke 
zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje včetně jejich aktualizací 
z roku 2010 

Aktualizovaný Národní program snižování emisí České republiky, zpracovaný Ministerstvem život-
ního prostředí, byl vládou schválen 11.6.2007. Program snižování emisí Moravskoslezského kraje 
se shoduje s Národním programem snižování emisí v oblasti cílů, které jsou buď identické (dodr-
žování imisních limitů, podpora úspor energie, omezování emisí skleníkových plynů), nebo z Ná-
rodního programu odvozené (doporučené hodnoty krajských emisních stropů). 
Program je z hlediska nástrojů a opatření vůči Národnímu programu snižování emisí komplemen-
tární. Zatímco Národní program zakládá anebo modifikuje nástroje a opatření, které jsou v kompe-
tenci ústředních orgánů státní správy (zejména legislativní kroky), krajský Program je zaměřen 
zejména na nástroje a opatření, které jsou v kompetenci kraje, krajského úřadu nebo v kompetenci 
obcí. 
 Základním cílem Programů je omezování emisí těch znečišťujících  látek  (či jejich prekurzorů),  u  
kterých  bylo zjištěno překračování imisních limitů, a stabilizace emisí těch znečišťujících látek, u 
kterých k překračování imisních limitů nedochází.  
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Program se částečně překrývá s Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje jak v 
oblasti cílů (podpora úspor energií, podpora užívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie), 
tak v oblasti nástrojů (energetické audity, podpora změny vytápění atp.). Tento překryv je posílen 
důrazem Programu na integrovaný přístup k ochraně ovzduší a ochraně klimatu. 
(citace: Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje) 

 
Základní vertikální souvislostí Programu je vazba na Národní program snižování emisí České re-
publiky a na Národní program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů 
dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší. Kromě toho jsou 
zde akceptovány významné vazby zejména na následující koncepční materiály, prezentované na 
národní úrovni:  

– Státní politika životního prostředí ČR  

– Státní energetická politika a Státní energetická koncepce  

– Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných     
zdrojů  

– Národní program ke zmírnění dopadů změny klimatu  

– Státní dopravní politika a materiály navazující  

– Společný regionální operační program  

– Operační program Infrastruktura  

– Celková strategie Fondu soudržnosti 
 
Cíli Programů jsou mimo jiné:  

– přispět  k  omezování  emisí  "skleníkových plynů", zejména oxidu uhličitého a meta-
nu,  

– přispět  k  šetrnému  nakládání  s  energiemi  a  přírodními zdroji,  

– přispět k omezování vzniku odpadu.  
 
Prioritou ochrany ovzduší Moravskoslezského kraje v oblasti omezování emisí znečišťujících  látek 
jsou, s přihlédnutím k doporučeným hodnotám krajských emisních stropů, následující znečišťující 
látky (skupiny látek):  
 

– Oxidy dusíku 

– Poletavý prach  

– Těkavé organické látky  

– Oxid siřičitý  
  
Prioritou  ochrany ovzduší  Moravskoslezského kraje v oblasti zlepšování kvality ovzduší jsou, s 
přihlédnutím k imisním limitům a k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší, následující znečišťující 
látky (skupiny látek):  
  

– Suspendované částice (především velikostní frakce PM10)  

– Polycyklické aromatické uhlovodíky, vyjádřené jako benzo(a)pyren  

– Benzen  

– Arsen  
a dále např.:  

– Podpora výstavby silničních obchvatů a modernizace komunikací 

– Podpora zvýšení účinnosti odstraňování prachových částic z povrchu komunikací  

Koncept ÚP města Opavy obsahuje návrhy záměrů, které mohou významným způsobem 
ovlivnit  kvalitu ovzduší, zejména polutanty z dopravy. Jedná se o již zmíněnou variantně 
navrhovanou novou trasu komunikace I/11, s intenzitami dopravy přesahujícími 24 tis. vozi-
del/den. 
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V konceptu ÚP není ve významném měřítku navrhováno vymístění zdrojů znečišťování 
ovzduší, neboť převážná většina zdrojů emitujících významné množství emisí se již nachází    
na okraji města mimo hustě obydlené části a centrum města. Jako problémové se ze staci-
onárních zdrojů, prakticky nevymístitelných ze svých současných areálů, jeví zejména Mo-
ravskoslezské cukrovary a.s. s kampaňovým provozem (zatížení zejména SO2 a pachovými 
látkami) a TEVA Czech Industries s.r.o. (zatížení těkavými organickými látkami VOC, v této 
oblasti jeden z největších znečišťovatelů). Občasné problémy působí provozy chovu hos-
podářských zvířat (Vlaštovičky, Kylešovice, Kateřinky aj.) z hlediska emisí amoniaku a pa-
chových látek a provoz ČOV Opava a Rabio spol. s r.o. z hlediska pachových látek. 

Další velké zdroje znečišťování ovzduší (myšleno z hlediska jejich kategorizace podle záko-
na o ovzduší, nikoliv z hlediska produkce emisí), jako jsou Model Obaly a.s., Opavia nebo 
Ostroj Opava a.s. jsou situovány mimo obytnou zástavbu města.  

Zůstává již známou skutečností, že nejvyšší podíl na imisním zatížení města mají liniové 
zdroje, tedy dopravní systémy. 

Pro přehled je dále uvedena tabulka z krajského programu snižování emisí, vypovídající 
alespoň částečně o podílu produkce emisí na imisní situaci v kraji s rozdělením podle kate-
gorie zdrojů (REZZO 1 – velké a zvláště zdroje, REZZO 2 - střední zdroje, REZZO 3 - malé 
zdroje, REZZO 4 – doprava): 
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V rámci konceptu ÚP města Opavy jsou navrhovány některé nové plochy pro průmyslovou 
výrobu, u nichž bude nutno před realizací jednotlivých záměrů zvažovat předpokládanou 
produkci emisí sledovaných látek a trvat na realizaci opatření pro jejich minimalizaci. 

 

 

ad D) Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje včetně aktua-
lizace 

Opatření jsou převážně organizačního charakteru a nemají přímou vazbu na územní plánování 
obcí s výjimkou základního požadavku na zajištění předcházení produkce odpadů a její minimali-
zaci.  
Pro oblast odpadového hospodářství je ve vztahu k platné legislativě a ke směrné části Plánu od-
padového hospodářství Moravskoslezského kraje doporučeno: 

– povolovat a využívat pouze zařízení, jejichž vybavení a zabezpečení je v souladu s 
platnými předpisy v ochraně životního prostředí, zejména odpadů, ovzduší a vod, a 
jejichž výsledným efektem bude maximální možné využití sebraných a vykoupených 
odpadů na úkor jejich odstranění, 

– podle možností zajistit potřebný počet sběrných míst (nebo míst s odložení těchto 
odpadů do kontejnerů) vytříděného odpadu plastů, papíru a skla v každé z obcí řeše-
ného území, 

– zajistit možnost odložení a následného využití biologicky rozložitelných komunálních 
odpadů (dále jen BRKO) jak z údržby veřejné zeleně a hřbitovů, tak ze sféry domác-
ností tak, aby byl snížen podíl jejich spalování na volném prostranství a množství 
BRKO předávaných ke skládkování nepřekročil 50% hmotnostních množství BRKO 
vyprodukovaného v roce 1995, 

– podporovat výstavbu zařízení na využití BRKO ve vhodných lokalitách (bioplynové 
stanice, kompostárny), 

– zajištěním pravidelného sběru vytříděných složek komunálního odpadu, kromě skla, 
kovů a papíru zejména plastů a nápojových kartonů jako dobře využitelného, avšak 
obtížně rozložitelného odpadu snížit podíl skládkovaných odpadů, 

– podporovat zřízení sběrných dvorů pro nebezpečné složky komunálního odpadu, a 
pokud to není možné, zajistit min. 2x ročně separovaný sběr nebezpečných složek a 
velkoobjemového komunálního odpadu tak, aby spolu se sběrem vytříděných složek 
komunálních odpadů byl do roku 2010 zvýšen podíl materiálového využití odpadů na 
50% ve srovnání s rokem 2000. 

Požadavky na zajištění sběru odpadů od obyvatelstva a jeho účelné využití nebo odstraně-
ní, zajištění potřebného počtu sběrných míst a četnosti odvozu, nakolik mohou být obsa-
hem územního plánu, splňují požadavky uvedeného krajského dokumentu. Na rozdíl od 
značného počtu měst má Opava k dispozici i zařízení pro zpracování BRKO, ačkoliv je nut-
no přiznat, že jeho umístění je již po dlouhou dobu považováno za kontroverzní a zejména 
v letních měsících působí spolu s dalšími zdroji východní části Opavy problémy v oblasti 
obtěžování obyvatelstva. 

Počet a provozní doba sběrných dvorů provozovaných Technickými službami Opava s.r.o. 
se jeví jako dostatečné, problematická je však kapacita některých dvorů a jejich vybavení, 
zejména sběrného dvora na Bílovecké ul. 
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ad E) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje 
s přihlédnutím k plánu, který se konkrétně dotýká města Opavy, aktua-
lizace  2009 

Cílem Plánu je zajištění optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidace 
odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých typech obcí kraje.  
Krajský dokument předpokládá zachování stávajícího způsobu zásobování obce vodou. 
 

 
 
Převzato z PRVKUK MSK 

 
Koncepce zásobování vodou na území města a jednotlivých městských částí zůstává v konceptu 
ÚP beze změn.  
Správní území Opavy je zásobováno v převážné většině z Ostravského oblastního vodovodu 
(OOV), který je místně posílen zdroji Velké Hoštice, Angelika, Zámčisko a další menší opavské 
zdroje nacházející se severozápadně od Opavy (Karlovecké studny, Palhanecké studny, Sádrov-
cová galerie, Jaktařský zářez).  Zdroj Sádrovcová galerie je v ÚP navržen ke zrušení. 
Celkově lze konstatovat, že zdroje vody pro město Opavu i její okrajové části jsou dostatečné a 
není potřeba hledat jejich posílení nebo náhradu. 
Z hlediska odkanalizování je celá část Opava-město a převážná část Opavy-Předměstí i část 
ostatních okrajových částí ucelené zástavby Opavy napojena na centrální městskou ČOV. Ta byla 
před krátkou dobou z hlediska kapacity posílena a jeví se pro návrhové období jako dostatečná. 
Městské průmyslové areály mají obvykle alespoň předčištění odpadních vod před vypouštěním do 
dešťové kanalizace, což značně ulehčuje kanalizačnímu systému města.  
Hlavními problematickými částmi jsou Opava-Komárov, Komárovské Chaloupky, Podvihov a Su-
ché Lazce, kde se v dohledné době předpokládá výstavba společné ČOV. Místní kanalizací, ob-
vykle neúplnou a bez čištění na centrální nebo místní ČOV, jsou do místních recipientů odkanali-
zovány Milostovice, Pusté Jakartice, Vlaštovičky a Zlatníky. 
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ad F. ZÚR MSK 

Správní území města Opavy je součástí území řešeného územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem – Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, dále jen ZÚR MSK, schválenými 
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje usnesením ze dne 22.12.2010. ZÚR  

 
veřejně prospěšné stavby pro dopravu 

D25 - jižní obchvat Opavy, úsek mezi stávající silnicí I/11 a silnicí I/57, dvoupruhová směrově 
nedělená silnice I. třídy (v ÚP Opavy označena VD8)  

D51 - I/46 Pusté Jakartice – Sudice, přeložka a homogenizace šířkového uspořádání, dvoupru-
hová směrově nedělená silnice I. třídy (v ÚP Opavy označena VD12) 

D54 -  severní obchvat Opavy, čtyřpruhová silnice I.třídy, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. 
třídy (v ÚP Opavy označena VD1, VD2, VD3) 

D55 - Opava – Ludgeřovice, přeložky a homogenizace šířkového uspořádání, čtyřpruhová smě-
rově dělená silnice I. třídy (v ÚP Opavy označena VD4) 

DZ1 -  začátek koridoru čtyřpruhové, směrově dělené silnice I. třídy je situován na stávající silni-
ci I/11 (v ÚP Opavy označena VD11)  

DZ2 -  západní část jižního obchvatu Opavy, úsek I/11 – I/57, silnice v parametrech I. třídy, kori-
dor dvoupruhové, směrově nedělené silnice (v ÚP Opavy označena VD6, VD7)  

 
veřejně prospěšné stavby pro vodní hospodářství (vodní režim)  

VZ1a - dva úseky - koridory a plochy pro soubor doprovodných technických opatření v korytě a 
údolní nivě řeky Opavy ve vazbě na menší vodní nádrž Nové Heřminovy (v ÚP Opavy 
označena PO1) 

PO 13 - protipovodňová ochrana, suchá nádrž Zlatníky na potoce Velká (v ÚP Opavy označena 
SP) 

PO 16 - úprava a revitalizace vodního toku Velká (v ÚP Opavy označena PO3) 
PO 17 - zkapacitnění vodního toku Otický příkop (v ÚP Opavy označena PO2) 
 
veřejně prospěšné stavby pro energetiku  

P14 - stavební úpravy plynovodu DN 300 Hlučín – Opava – Brumovice na DN 500/PN 40  
 (v ÚP Opavy označena VTP 1)  

 
veřejně prospěšná opatření pro územní systém ekologické stability (ÚSES): 

K96V -  nadregionální biokoridor vodní Ptačí hora, K96N – nadregionální biokoridor nivní 
  Ptačí hora (v ÚP Opavy označen N1 až N28)  

119 –  regionální biocentrum Držkovická niva (v ÚP Opavy označen N27 RBC)  
193 –  regionální biocentrum Palhanecká niva (v ÚP Opavy označen N19 RBC) 
165 –  regionální biocentrum Malohoštická niva (v ÚP Opavy označen N7 RBC) 
194 –  regionální biocentrum Panský mlýn (v ÚP Opavy označen R13)  
259 –  regionální biocentrum Velkohoštická niva (v ÚP Opavy označen N3 RBC)  
612 –  regionální biokoridor (v ÚP Opavy označen R1 až R12)  
 
Dále je, dle ZÚR MSK, v rozvojové oblasti OB2 nepřípustná výstavba nových staveb pro rodinnou 
(individuální) rekreaci. Připouští se pouze převod již realizovaných vhodných staveb na stavby 
rodinné rekreace. 
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Tyto stavby jsou v konceptu ÚP respektovány. 
 

Dále je v ZÚR MSK jako dokumentu, který rozpracovává Politiku ČR, schváleno zadání pro nižší 
územně plánovací dokumentaci: 

 Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu 
včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územních vazeb 
a souvislostí s přilehlým územím v sousedních krajích a Polsku. 

 Nové rozvojové plochy vymezovat: 

- přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields) 
a v prolukách stávající zástavby 

- výhradně se zajištěním dopravního napojení na existující nebo plánovanou nadřazenou síť 
silniční, resp. železniční infrastruktury 

- mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně a ve zvláště 
odůvodněných případech). 

 

 Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné 
plochy. 

 

 V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství včetně veřejné 
zeleně. 

 

Uvedené požadavky jsou v konceptu ÚP Opavy splněny, s výjimkou požadavku na využití devas-
tovaných území, která se v území Opavy nevyskytují. Koncept ÚP navrhuje pro plochy určené 
k podnikání zčásti dostavbu proluk ve stávající zástavbě, kterých je ale značný nedostatek, zčásti 
v návaznosti na stávající zastavěné území. 
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2. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpoklá-
daném vývoji, pokud by nebyla uplatněna politika územního rozvoje nebo územně 
plánovací dokumentace. 

 2.1.Informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném území 

Vymezení území 

Město Opava  se rozkládá v mírně zvlněné, poměrně bezlesé, otevřené krajině severně od vyvý-
šeného pásma Nízkého Jeseníku v blízkosti státní hranice s Polskem. Osu oblasti tvoří řeka Opa-
va (levobřežní přítok Odry), přitékající od severozápadu a pokračující  k východu. V Jaktaři (zá-
padní části řešeného území) přijímá od západu potok Velkou a níže od severu Pilšťský potok. Pod 
městem mezi katastry Opava-Předměstí a Opava-Komárov se do Opavy vlévá řeka Moravice, při-
tékající od Hradce nad Moravicí. 
 
Správní území Statutárního města Opavy sestává z 16 katastrálních území. Způsob využití jednot-
livých katastrálních území se historickým vývojem postupně měnil.  
Zastavěná území ve všech k. ú. vytváří kompaktní celky s poměrně malým množstvím  proluk mezi 
stávající zástavbou, která je obklopena kvalitní zemědělskou půdou.  
 
Správním územím města protékají významné vodní toky Opava, Moravice a Hvozdnice, které spo-
lečně se svými přítoky a doprovodnými břehovými porosty vytvářejí příjemné prostředí. Zároveň 
mají tyto vodní toky stanoveno záplavové území, které v některých k. ú. výrazně omezuje další 
využívání území.  
 
V katastrálních územích situovaných v západní části správního území obce dominuje funkce obyt-
ná s funkcí zemědělské výroby, která je zde tradiční (k. ú. Karlovice, Vlaštovičky, Milostovice, Zlat-
níky). 
 
V k. ú. Vávrovice a Jaktař se výrazně rozvíjely plochy výrobních areálů průmyslového charakteru a 
společně s obytnou funkcí jsou hlavní funkcí v území. K. ú. Kateřinky u Opavy plní hlavně funkci 
bydlení a částečně obslužnou s ohledem na rozsáhlou obytnou zástavbu jak individuálního charak-
teru, tak na bydlení hromadné (sídliště Kateřinky). Významná je zde blízkost centra města Opavy. 
Mezi k. ú. Vávrovice a k. ú. Kateřinky u Opavy je vklíněno k. ú. Palhanec. Zastavěné území 
s funkcí obytnou, výrobní i obslužnou tvoří jen malou část tohoto k. ú. a navazuje na zastavěné 
území k. ú. Jaktař a k. ú. Opava-Předměstí. 
 
K. ú. Opava-Město je centrem správního území jak s ohledem na jeho polohu v řešeném území, 
ale s ohledem na jeho historický význam (městská památková zóna) a dominantní funkci obsluž-
nou a funkci obytnou. K. ú. Opava-Město obklopuje k. ú. Opava-Předměstí. I zde je podobně jako v 
k. ú. Opava-Město soustředěna většina občanského vybavení nadmístního významu i s ohledem 
na rozsáhlou obytnou zástavbu jak individuálního bydlení, tak bydlení hromadného. Ve východní 
části tohoto k. ú. jsou také poměrně rozsáhlé areály s výrobou průmyslového charakteru, kdežto 
severozápadním směrem jsou areály pro sportovní a rekreační využívání území. Jižním směrem 
od centra města je k. ú. Kylešovice, jehož dominantní funkcí je funkce obytná s doplňující funkcí 
zemědělské výroby. Funkce obslužná a výroba průmyslová jsou zde menšího rozsahu. K. ú. Malé 
Hoštice a k. ú. Suché Lazce jsou situovány ve východní části správního území. Dominantní funkce 
obytná s doplňující funkcí zemědělské výroby. Ke k. ú. Malé Hoštice náleží osada Pusté Jakartice, 
která je situována na hranici Polskem. 
K. ú. Komárov u Opavy je způsobem stávající zástavby rozdělen na dvě části. V severní části k. ú. 
je významná jak funkce výrobní, tak funkce obytná, kdežto v jižní části k. ú., v Komárovských cha-
loupkách, převládá funkce obytná až rekreační. K. ú. Podvihov je situován v jihovýchodní části 
správního území města a kromě funkce obytné je zde významná i funkce rekreační. K. ú. Držkovi-
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ce je situováno v severozápadní části správního území města na hranici s Polskem. V záplavovém 
území řeky Opavy je situována i obytná zástavba této městské části.  

Klimatické poměry 

 Řešené území náleží do klimatických oblastí mírně teplých – MT 10, MT 9 a MT 7, s teplým 
a dlouhým létem. Město Opava je v dešťovém stínu Hrubého Jeseníku, sněhová pokrývka se zde 
vyskytuje poměrně krátce - cca 50 dní v roce.  
 

Vybrané charakteristiky klimatické oblastí 

 MT 10 MT 9 MT 7 

Počet letních dnů: 40 – 50 40 - 50 30 - 40 

Počet mrazivých dnů: 110 – 130 110 - 130 140 - 160 

Průměrná teplota v lednu: -3 až -2°C -3 až -4°C -2 až -3°C 

Průměrná teplota v červenci: 17 – 18°C 17 - 18°C 16 - 17°C 

Srážkový úhrn ve vegetačním období: 400 – 500 mm 400 - 450 

mm 

400 - 450 

mm Srážkový úhrn v zimním období: 200 – 250 mm 250 - 300 

mm 

250 - 300 

mm Počet dnů se sněhovou pokrývkou: 50 - 60 60 - 80 60 - 80 

 
Průměrná teplota vzduchu se pohybuje těsně nad hranicí 8oC, průměrné roční srážky kolem 640-
660 mm. 
Teplotní a srážková charakteristika lokality vycházející z dlouhodobých měření je uvedena v ná-
sledujících tabulkách: 
 

 
 
 

Významným klimatologickým faktorem, který se podílí na horizontální výměně vzduchu, je směr 

větru a jeho rychlost. Převládající směr proudění větru je jihozápadní. Častý je také severní a seve-

rovýchodní směr proudění, bezvětří připadá na 18 %. 
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Přehled klimatických dat 

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
oC -2,2 -1,1 2,9 7,8 13,1 16,0 17,9 17,0 13,4 8,4 3,4 -0,1 

mm 25 23 33 45 73 78 97 85 57 51 41 32 

 

Průměr za období za rok  za duben-září 
oC 8 14,2 

mm srážek 640 435 

 
Nejdeštivějším měsícem je červenec, srážkově nejchudším měsícem je únor. 

Kvalita ovzduší 

Na základě měření v měřicí stanici Opava-Kateřinky byly v letech 2006-2010 zjištěny hodnoty: 

Název mě-

řicího pro-

gramu 

Staré číslo 

ISKO Název 

Klasifikace Reprezentativnost Vzdálenost 

od záměru 

Cíl 

TOVKA 
 

1186 
Opava - Ka-

teřinky 

B/U/R 

 pozaďová 

 městská 

 obytná 

oblastní měřítko - 
městské nebo venkov 

(4 - 50 km) 

cca 7 km stanovení 
repr. konc. 

pro osídlené 
části území 

 
Imisní koncentrace znečišťujících látek v r. 2006 až 2010 [µg/m3]  

Rok 
Max. hodinová kon-

centrace NO2
 

Průměrná roční kon-

centrace NO2 

Max. denní koncent-

race PM10 

Průměrná roční kon-

centrace PM10  

2006 
155,7 

(19 MV: 129,3) 2) 
19,0 

498,7 1)   
(36 MV: 75,2) 2) 

VoL: 86 3) 
44,4 

2007 
78,4 

(19 MV: 64,8) 2) 
16,9 

164,6 1)   

(36 MV: 64,3) 2) 

VoL: 60 3) 
34,3 

2008 
81,3 

(19 MV: 67,3) 2) 
16,4 

166,0 1)  
(36 MV: 54,6) 2) 

VoL: 42 3) 
31,6 

2009 
80,7  

(19 MV: 70,2) 2) 
17,1 

187,0 1)   
(36 MV: 58,2) 2) 

VoL: 50 3) 
31,5 

2010 
181,7 

(19 MV: 116,5) 2) 
18,9 

465,5 1)   
(36 MV: 70,8) 2) 

VoL: 75 3) 
38,9 

Pozn.: 1) Hodnoty pro průměrné denní koncentrace jsou uvedeny jako maximální z celého roku. 
2) 19 (36) MV: 19. (36.) nejvyšší naměřená hodnota – určuje, zda je překročen přípustný počet 
překročení hodnoty limitu. V případě vyšší hodnoty, než je limitní hodnota, jsou imisní limity pře-
kračovány. 

 3) VoL: Počet překročení limitní hodnoty. 

Na základě Věstníku MŽP 02/2012 lze konstatovat, že ve stavebním obvodu Magistrátu města 
Opavy jsou překračovány imisní limity pro krátkodobé koncentrace PM10 na 95,4% území, dlou-
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hodobé na 1,6% území a u benzo(a)pyrenu na 83,4% území. Vývoj směrem ke zhoršení, patrný na 
území celého MSK, je vidět v porovnání s údaji z Věstníku MŽP 04/2010, kde lze konstatovat, že 
ve stavebním obvodu Magistrátu města Opavy byly překračovány imisní limity pro krátkodobé kon-
centrace PM10 na 16% území a u benzo(a)pyrenu na 8,8% území.  

Na celém území MSK jsou překračovány cílové imisní koncentrace troposférického ozónu. 

Voda 

 
Povrchová voda 
 Nejvýznamnějším tokem v území je Opava, zčásti s přirozeným korytem, zčásti s regulovaným 
tokem. Do ní ústí několik melioračních příkopů, které plní funkci sezónních recipientů, po většinu 
roku vyschlých. Nejvýznamnějším přítokem Opavy je těsně pod východním okrajem souvislé 
městské zástavby Opavy-Předměstí řeka Moravice. 
Povrchové vody z území odvádí vodní tok Opava. Jeho nejvýznamnějším přítokem v řešeném 
území je vodní tok Moravice. Opava protéká středem zastavěného území a tvoří hranici mezi kata-
strálními územími správního území města Opavy a část hranice mezi Českou republikou 
a Polskem. Řeka Opava tvoří hranice mezi k. ú. Vávrovice a k. ú. Palhanec, mezi k. ú. Opava-
Předměstí a k. ú. Kateřinky u Opavy, mezi k. ú. Opava-Předměstí, Komárov u Opavy a k. ú. Malé 
Hoštice a mezi k. ú. Komárov u Opavy a k. ú. Velké Hoštice. Na hranici k. ú. Komárov u Opavy, 
Kylešovice, Opava-Předměstí a Malé Hoštice se do Opavy vlévá její nejvýznamnější pravobřežní 
přítok Moravice. Dalšími pravobřežními přítoky Opavy v řešeném území jsou Velká (Jaktarka), 
Strouha, Hoštata, Městský náhon a několik bezejmenných pravobřežních přítoků. Sedlinka, která 
protéká k. ú. Podvihov a k. ú. Suché Lazce, je také pravobřežním přítokem Opavy, ale ústí do 
Opavy mimo řešené území. Levobřežními přítoky Opavy v řešeném území jsou Kateřinský potok, 
Pilšťský potok (místní název Ostrá) a několik bezejmenných levobřežních přítoků. 
Moravice protéká přes k. ú. Kylešovice, kde se do ní vlévá její levobřežní přítok Hvozdnice a dále 
tvoří část hranice mezi k. ú. Opava-Předměstí a k. ú. Komárov u Opavy. Dalším významným levo-
břežním přítokem Moravice v řešeném území je Otický příkop, který protéká přes zastavěnou část 
k. ú. Kylešovice. Otický příkop odvádí srážkové vody z cca 200 ha plochy. Při větších a dlouhodo-
bějších deštích vybřežoval a způsoboval místní záplavy. V současné době je již realizováno zka-
pacitnění Otického příkopu a bylo pro něj vydáno opatření obecné povahy o stanovení záplavové-
ho území pod č.j. MMOP-26269/2011-CeL z 16.11.2011 včetně vymezení aktivní zóny. Pravo-
břežními přítoky Moravice v řešeném území jsou Vrbný potok s jeho několika bezejmennými pra-
vobřežními přítoky. 
Druhým významnějším přítokem Opavy je vodní tok Velká (místní název Jaktarka), která se vlévá 
do Opavy v severní části k. ú. Opava-Předměstí a protéká přes zastavěnou část k. ú. Zlatníky u 
Opavy, k. ú. Jaktař a k. ú. Opava-Předměstí. Levobřežními přítoky Velké jsou bezejmenný tok z k. 
ú. Vlaštovičky, který tvoří hranici mezi k. ú. Milostovice a k. ú. Vávrovice a do Velké se vlévá v k. ú. 
Jaktař. Další levobřežní přítok Velké je bezejmenný tok (místní název Milostovický potok), který 
protéká středem zastavěného území Milostovic. Milostovický potok je zatrubněný meliorační pří-
kop, který v současné době slouží jako sběrač jednotné kanalizace. 
Třetím významnějším přítokem Opavy je vodní tok Strouha, která se do Opavy vlévá na k. ú. Ko-
márov u Opavy. Pravobřežními přítoky Strouhy v řešeném území jsou Raduňka a Vršovický potok. 
Čtvrtým významnějším pravobřežním přítokem Opavy je potok Hoštata, který se vlévá do Opavy 
na k. ú. Komárov u Opavy. Hoštata pramení v severozápadní části k. ú. Podvihov a dále tvoří část 
hranice mezi Komárovem u Opavy a k. ú. Podvihov a hranici mezi k. ú. Komárov u Opavy a k. ú. 
Suché Lazce. 
Významnějším levobřežním přítokem Opavy je Pilšťský potok (Ostrá), který pramení na území 
Polska a protéká převážně nezastavěným území Kateřinek u Opavy a do Opavy se vlévá 
v jihozápadní zastavěné části k. ú. Kateřinek u Opavy. 
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Druhým významnějším levobřežním přítokem Opavy v řešeném území je Kateřinský potok, který 
protéká východní části k. ú. Kateřinky u Opavy a do Opavy se vlévá v jižní části k. ú. Malé Hoštice. 
Kateřinský potok odvádí dešťové i splaškové vody z území Kateřinek. 
 
Další vodní toky, které se v řešeném území nacházejí, jsou mlýnské náhony v k. ú. Držkovice a 
v k. ú. Palhanec, Městský náhon a síť odvodňovacích příkopů. 
Městský náhon protéká severní zastavěnou částí k. ú. Opava-Předměstí a je částečně zatrubněn. 
Dle projektu „Opava Plaza – zábavní a obchodní centrum“ je navrženo přeložení zatrubněné části, 
která protéká přes navrženou plochu. 
V území Vávrovic, Palhance a Komárova u Opavy jsou vybudovány četné odvodňovací příkopy 
s funkcí lokálních recipientů a melioračních zařízení. 
 
V místní části Karlovec je u levého břehu na řece Opavě vybudován slalomový kanál, který je opat-
řen betonovými překážkami. 
 
Opava, Moravice a Hvozdnice jsou, dle vyhlášky č.470/2001 Sb., řazeny mezi vodohospodářsky 
významné vodní toky. 

 
Řada podniků v Opavě využívá povrchovou vodu z vodních toků. Povrchová voda z Opavy, Mora-
vice a náhonů je též využívána v několika malých vodních elektrárnách v Kylešovicích a 
v Palhanci, v Opavě-Předměstí je vodou z řeky Opavy zásobována slalomová dráha. 
 
Opava, Moravice, Otický příkop a Hvozdnice mají na území Opavy stanovena záplavová území 
s vymezením jejích aktivních zón: 
Záplavové území Opavy v ř. km. 0 – 37,2 bylo vyhlášeno dne 11. 6. 2003 KÚ MSK pod č.j. 
ŽPZ/3542/03 a v ř. km 36,5 – 78,3 bylo vyhlášeno dne 26. 3. 2003 KÚ MSK pod č.j. ŽPZ/1607/03. 
Tato opatření byla nahrazena v ř. km 34,0 – 35,7 dne 22. 2. 2006 opatřením KÚ MSK pod č.j. MSK 
35583/2006, v ř. km. 29,5 – 31,5 bylo nahrazeno opatřením ze dne 30. 4. 2007 KÚ MSK pod č.j. 
MSK 55953/2007 a v ř. km 41,7 – 43,4 bylo nahrazeno opatřením ze dne 12. 5. 2005  KÚ MSK 
pod č.j. ŽPZ/5157/05/Sv. 
Záplavové území Moravice v ř. km 0 – 10,0 bylo vyhlášeno dne 1. 4. 2003 KÚ MSK pod č.j. 
ŽPZ/1668/03. 
Záplavové území Hvozdnice v ř. km 0 – 7,0 bylo vyhlášeno dne 16. 5. 2008 KÚ MSK pod č.j. MSK 
43345/2008 a dle správce se chystá se jeho přepočet. 
Záplavové území Otického příkopu v ř.km. 0-3,8 km bylo vyhlášeno opatřením obecné povahy o 
stanovení záplavového území pod č.j. MMOP-26269/2011-CeL z 16.11.2011 včetně vymezení 
aktivní zóny. 
Záplavová území vodních toků zasahují do ploch stávající zástavby a limitují tak možnosti nové 
výstavby v zastavěných územích jednotlivých k. ú. 
V oblasti ochrany před povodněmi lze konstatovat, že místní část Držkovice je zaplavována řekou 
Opavou od průtoku Q5 a stává se ostrovem s obtížným přístupem a možností evakuace obyvatel. 
Lokalita Vávrovice je ve své dolní části zaplavována od průtoku vody desetileté (Q10), v horní části 
pak od průtoku Q20. Samotné město Opava je v současnosti chráněno proti rozlivům systémem 
ochranných hrází na vodu 100letou bez požadovaného normového převýšení. Lokalita Malé Hošti-
ce je po vybudování ochranných hrází chráněna na vodu Q100 bez normového převýšení a v části 
Kateřinky bylo provedeno zkapacitnění koryta z Q20 na Q100 a uvolnění inundačního prostoru.  
 
Kvalita řeky v řece Opavě je sledována v 7 profilech (údaje za rok 2010, průměrné hodnoty za roky 
2006-2010)). Údaje o kvalitě v tocích jsou převzaty z portálu Povodí Odry a.s. (zdroj: 
www.pod.cz). 
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Kvalita vody v řece Opavě: 

 
 
Kvalita vody v řece Moravici 
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Hydrologické údaje 

 
 Převážná část území obce Opava spadá do toků s číslem hydrologického pořadí (ČHP)      
2-02-01-082, 2-02-01-084, 2-02-01-086, 2-02-01-089, 2-02-01-091, 2-02-03-001, 2-02-03-003, 2-
02-03-005 a 2-02-03-007 – povodí Opavy a ČHP 2-02-02-077, 2-02-02-095, 2-02-02-097 a 2-02-
02-099 – povodí Moravice. 
 Převážná část k. ú. Vlaštovičky a malá část severo-západní části k. ú. Milostovice spadá do 
ČHP 2-02-01-081 – povodí Heraltického potoka. K. ú. Zlatníky u Opavy, zbylé části k. ú. Vlaštovič-
ky a k. ú. Milostovic a část k. ú. Jaktař spadají do ČHP 2-02-01-085 – povodí Velké (místní název 
Jaktarka). Východní část k. ú. Kateřinky u Opavy a západní část k. ú. Malé Hoštice spadají do 
ČHP 2-02-01-090 – povodí Kateřinského potoka. Část západní část k. ú. Kylešovice spadá do 
ČHP 2-02-02-02-094 – povodí Hvozdnice a do ČHP 2-02-02-096 – povodí Vrbného potoka. Jižní 
část k. ú. Kylešovice a západní část k. ú. Podvihov spadají do ČHP 2-02-03-002 – povodí Strouhy. 
Severo-západní část k. ú. Podvihov, západní část k. ú. Suché Lazce a východní část k. ú. Komá-
rov u Opavy spadají do ČHP 2-02-03-004 – povodí Hoštaty. Zbylá část k. ú. Podvihov a jiho-
východní část k. ú. Suché Lazce spadají do ČHP – povodí Sedlinky. 
 
 Povrchové vody v Opavě spadají do vodních útvarů s pracovním číslem 29 (Heraltický 
potok po ústí do toku Opava), 30 (Velká po ústí do toku Opava), 31 (Opava po soutok s tokem 
Pilšťský potok), 32 (Opava po soutok s tokem Moravice), 44 (Moravice po ústí do toku Opava) a 46 
(Opava po ústí do toku Odra).  
 
 Vodní útvary povrchových vod jsou dle Plánu oblasti povodí Odry hodnoceny jako: 

- 29 a 30 – rizikové, přírodní útvary 
- 31  – potenciálně rizikový, silně ovlivněný vodní útvar 
- 32 a 46 – rizikové, silně ovlivněné vodní útvary 
- 44  – rizikový, přírodní útvar 

 
Podzemní voda 
  
Podzemních vody spadají do vodních útvarů 15200 (Kvartér Opavy), 15500 (Kvartér Opavské 
pahorkatiny), 66111 (Kulm Nízkého Jeseníku) a 66112 (Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry – 
povodí Opavy po ústí do toku Odra). Svrchní útvary podzemních vod s pracovním číslem 15200 a 
15500 jsou z hlediska kvantitativního a chemického dle Plánu oblasti povodí Odry hodnoceny jako 
nevyhovující a hlavní útvary podzemních vod s pracovním číslem 66111 a 66112 jsou hodnoceny 
jako vyhovující. 
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Dle Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci 
druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění 
č. 169/2006 Sb., jsou určeny vody: 

- Opavy, Velké, Pilšťského potoka, Kateřinského potoka, Raduňky, Strouhy a Sedlinky jako 
kaprový typ vody Opavy dolní č. 192.  

- Moravice a její přítoky jako lososový typ vody Moravice horní č. 197.  
- Hvozdnice jako kaprový typ vody Hvozdnice č. 198. 
 

Pro ostatní vodní toky na území Opavy typ vody není stanoven. 
 
 Vodní nádrže 
Na území Opavy se nachází několik vodních nádrží. Nejvýznamnější vodní plochou je Stříbrné 
jezero nacházející se v k. ú. Kateřinky u Opavy. Jezero vzniklo při povrchové těžbě sádrovce, kdy 
v roce 1964 došlo k zatopení tohoto povrchového lomu vodou z řeky Opavy. Dnes jezero slouží 
k rekreačním účelům zejména pro rybaření a koupání. Správcem je obec. Jezero je dle vyhlášky 
159/2003 Sb., o stanovení povrchové vody využívané ke koupání, ve znění č. 152/2008 Sb. urče-
no jako koupací oblast KO811701.  
Dalšími významnějšími vodními nádržemi jsou kalové nádrže cukrovaru nacházející se v k. ú. Váv-
rovice. 
Vodní nádrž na Sedlince, která byla vybudována za účelem ochrany před povodněmi, je 
dnes využívaná i k rekreačním účelům. Nachází se v k. ú. Suché Lazce. 
Ostatní drobné vodní plochy nacházející se v řešeném územní nemají z hlediska vodního hospo-
dářství žádný větší význam, nicméně jsou lokálními krajinotvornými prvky v území s ekologickým 
významem. 
 
 
Geofaktory životního prostředí 
 
Geologie 
Oblast je rovinou akumulačního rázu kvartérních struktur, tvořenou nekonsolidovanými sedimenty 
transportovanými a usazenými řekou Opavou. 
Většina řešeného území vykazuje nížinný, výjimečně mírně zvlněný reliéf široké aluviální nivy po-
dél řeky Opavy. Severní okraje řešeného území zasahují do Hlučínské pahorkatiny, s mírně zvlně-
ným reliéfem, nesoucím stopy ledovcové modelační činnosti (zbytky náporové morény). Opavská 
pahorkatina představuje výběžek staré pevniny přemodelované zaledněním, které zde zanechalo 
mocné uloženiny písků a štěrkopísků, místy překrytých eolickými nánosy.  
Vytěžená lokalita sádrovce se nachází v severozápadní části Opavy (Stříbrné jezero). Reliéf nevy-
tváří výraznější omezující bariéry využití území. 
 
 
Geomorfologie 
(http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire) 
Správní území města Opava se nachází na území následujících geomorfologických jednotek:  
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provincie: Česká Vysočina 
    Středoevropská nížina 
  soustava: Krkonošsko – Jesenická soustava 
     Středopolské nížiny 
     
    podsoustavy: Jesenická podsoustava 
      Slezská nížina 
     celek: Nízký Jeseník 
        Opavská pahorkatina 
      podcelek: Stěbořická pahorkatina 
          Poopavská nížina 
          Hlučínská pahorkatina 
          Vítkovská vrchovina 
        okrsek: Zlatnická pahorkatina 
          Otická nížina 
          Opavsko-moravická niva 
          Kravařská rovina 
          Komárovská nížina 
          Kobeřická pahorkatina 
          Heřmanická vrchovina  
 
Ložiska nerostných surovin 
Do správního území města zasahuje několik ložisek nerostných surovin: 
 
Chráněná ložisková území 
09060000 Kateřinky, surovina - písky sklářské a slévárenské, štěrkopísky; 
13140000 Jaktař, surovina - cihlářská surovina, štěrkopísky. 

Výhradní ložiska nerostných surovin 
3090600 Palhanec-Vávrovice, způsob těžby - dřívější povrchová, surovina - Písky sklářské  
 a slévárenské, štěrkopísky 
3131400 Opava-Jaktař, způsob těžby - dřívější povrchová, surovina - cihlářská surovina,  
 štěrkopísky 
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Dobývací prostory – netěžené 
70112 Opava - Jaktař I, nerost - cihlářské hlíny 
60272 Palhanec, nerost - slév. a maltařské písky 
70123 Opava – Jaktař, nerost - cihlářské hlíny 
70698 Malé Hoštice, nerost - cihlářská surovina 
 

Geodynamické jevy 

Evidovaná sesuvná území 
6350 Kateřinky u Opavy, sesuv potenciální, rok revize 1996, aktualizace 2008. 

Evidovaná poddolovaná území 
4492 Kateřinky u Opavy, surovina - sádrovec, rozsah - systém; 
4490 Opava-Předměstí, surovina - sádrovec, rozsah – ojedinělá. 

 

Radonový index pozemků 
Podle mapy radonového indexu, lze konstatovat, že téměř na celém správním území města Opava 
se vyskytuje kategorie přechodového radonového indexu a místy se vyskytuje kategorie středního 
radonového indexu (k. ú. Komárov u Opavy, k. ú. Suché Lazce a k.ú Podvihov). Nejvíce jsou za-
stoupeny oblasti nehomogenních kvartérních sedimentů, kde podloží horniny klasifikované pře-
chodným indexem mají sice vyšší objemovou aktivitu radonu než horniny klasifikované nízkým 
indexem, ale radon díky nižší propustnosti a přítomnosti jílovitého pokryvu méně proniká do objek-
tu.  

 
Půdy 
 
Z pedologického hlediska je řešené území zařazeno do oblasti hnědozemní. Převládají hnědé 
půdy oglejené, glejové půdy, místy i hnědé půdy podzolové. Jsou to půdy jílovitohlinité, středně 
hluboké až hluboké, středně štěrkovité.  Odvodnění je v řešeném území zastoupeno jak velkoploš-
nými, tak lokálními odvodňovacími zařízeními. 
 
Řešené území je zařazeno z větší části do zemědělské přírodní oblasti nížinné, jen Podvihov do 
zemědělské přírodní oblasti pahorkatinné. Terénní poměry jsou v řešeném území velmi rozliš-
né. Od rovinatých terénů s dobrou mechanizační přístupností po terén  členitý, místy svažitý, se 
zhoršenou mechanizační přístupností. Celkově patří řešené území mezi oblasti velmi vhodné pro 
zemědělskou výrobu.  Jedná se  o oblast s kvalitními půdami. 
Z hlediska zemědělské výroby jsou katastrální území, dle údajů Státní správy zeměměřičctví a 
katastru, z větší části  zařazena do zemědělské výrobní oblasti Ř1 – řepařská – velmi dobrá a 
Ř2 – řepařská průměrná, Suché Lazce Ř3 – řepařská, horší, převažuje výrobní podtyp řepař-
sko-žitný, Podvihov B2 – bramborářská střední, převažuje výrobní podtyp bramborářsko-žitný. 
 
Struktura zemědělského půdního fondu v jednotlivých katastrálních územích města Opavy 

 výměra   (ha) podíl na výměře 
v katastru  (%) 

podíl na výměře země- 
dělských pozemků (%) 

Opava–Město 

výměra kat. území 45 100 - 

zemědělské pozemky 1,3 2,5 100 

orná půda - - - 

TTP  - - - 

Opava–Předměstí 

výměra kat. území 1017 100 - 

zemědělské pozemky 373 37 100 
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orná půda 226 28 60 

TTP  7 1 2 

Kylešovice 
výměra kat. území 1098 100 - 

zemědělské pozemky 892 81 100 

orná půda 818 74 91 

TTP  19 2 2 

Komárov u Opavy 

výměra kat. území 769 100 - 

zemědělské pozemky 612 80 100 

orná půda 495 64 81 

TTP  53 7 9 

Suché Lazce 

výměra kat. území 448 100 - 

zemědělské pozemky 378 84 100 

orná půda 328 73 87 

TTP  26 6 7 

Podvihov 

výměra kat. území 689 100 - 

zemědělské pozemky 250 36 100 

orná půda 158 23 64 

TTP  82 12 33 

Malé Hoštice 

výměra kat. území 555 100 - 

zemědělské pozemky 489 88 100 

orná půda 447 80 91 

TTP  18 3 4 

Kateřinky u Opavy 

výměra kat. území 1 449 100 - 

zemědělské pozemky 1 147 79 100 

orná půda 1 129 78 98 

TTP  14 1 1 

Jaktař 

výměra kat. území 582 100 - 

zemědělské pozemky 543 93 100 

orná půda 366 63 67 

TTP  142 24 26 

Palhanec 

výměra kat. území 169 100 - 

zemědělské pozemky 145 86 100 

orná půda 118 70 81 

TTP  24 15 16 

Vávrovice 

výměra kat. území 507 100 - 

zemědělské pozemky 406 80 100 

orná půda 369 73 91 

TTP  21 4 5 

    

Držkovice 

výměra kat. území 159 100 - 

zemědělské pozemky 133 84 100 



24 
 

______________________________________________________________________________________                    
Územní plán města Opavy – koncept, vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

 
 

orná půda 128 80 96 

TTP  1,5 1 1 

Jarkovice 

výměra kat. území 354 100 - 

zemědělské pozemky 332 94 100 

orná půda 325 92 89 

TTP  2 0,5 0,5 

Vlaštovičky 

výměra kat. území 256 100 - 

zemědělské pozemky 235 91 100 

orná půda 228 89 97 

TTP  1 - - 

Milostovice 

výměra kat. území 515 100 - 

zemědělské pozemky 481 93 100 

orná půda 470 91 98 

TTP  4 1 1 

    

Zlatníky u Opavy 

výměra kat. území 450 100 - 

zemědělské pozemky 415 92 100 

orná půda 372 83 90 

TTP  37 8 9 
Výše uvedené výměry zemědělských pozemků za katastrální území celkem jsou převzaty z podkladů  
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrálního pracoviště v Opavě a jsou uvedeny 
včetně zahrad. 

 
Znečištění půd 

Při hodnocení půd a jejich kontaminace rizikovými prvky bylo vycházeno z průzkumů Státního kon-
trolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně (pobočka Opava), které se prováděly v letech 
1990–92 a později byly průběžně aktualizovány. Zjištěné hodnoty byly porovnány s platnými limity 
pro obsah rizikových prvků v půdách náležejících do zemědělského půdního dle vyhlášky MŽP ČR 
č. 13/1994 Sb.  

Limity (maximální přípustné hodnoty) pro obsah sledovaných rizikových prvků v půdách mají ná-
sledující hodnoty (v mg/kg): 

 
 Prvek     lehké půdy - zjištěná hodnota      limit lehké půdy - ostatní půdy 

a) Výluh 2 M HNO3  
Cd (kadmium)  0,2 - 0,4 mg/kg půdy   0,4 mg/kg - 1,0 mg/kg 
Cr (chrom)   méně než 6,0 mg/kg půdy   40,0 mg/kg  
Pb (olovo)   méně než 15,0 mg/kg půdy  50,0 mg/kg - 70,0 mg/kg 
    15,0 – 40,0 mg/kg (menší část  
    řešeného území, především na severu) 
 
b) Celkový obsah  
Hg (rtuť)   0,07 - 0,6 mg/kg půdy    0,6 mg/kg - 0,8 mg/kg 
    (na části – cca 30 % území,  
    zejména okrajových území i nižší   
    - příznivější hodnoty)  

 

K překračování platných limitů v řešeném území nedochází. Současný stav nevyžaduje ochranná 
opatření týkající se změn využití zemědělského půdního fondu apod. 
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Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 
Lesy jsou v řešeném území zastoupeny jak většími lesními celky, tak menšími lesíky v polích, ne-
bo břehovými porosty.  
 
Lesnatost  

katastrální území výměra katastrálního 
území    (ha) 

výměra lesních po-
zemků    (ha) 

podíl na výměře 
katastru   (%) 

Opava – Město 45 - - 

Opava – Předměstí 1017 - .- 

Kylešovice 1098 14 1,3 

Komárov u Opavy 769 39 5 

Suché Lazce 448 20 4,5 

Podvihov 689 403 58 

Malé Hoštice 555 2 0,4 

Kateřinky u Opavy 1449 12 1 

Jaktař 582 0,3 - 

Palhanec 169 2 1,2 

Vávrovice 507 1,4 0,3 

Držkovice 159 3,3 2 

Jarkovice 354 0,2 - 

Vlaštovičky 256 1 0,4 

Milostovice 515 5,7 1,1 

Zlatníky u Opavy 450 2,3 0,5 

celkem 9 062 507,3 5,6 

 
Stav území podle zastoupení ploch (údaje roku 2011) 

73,9 89,2 4,8 18,8 1,7 5,6 0,18 5973,8 0,0 9060,8 
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Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady (2011) 
 
Eroze 
Vzhledem k tomu, že značná část ploch se nachází v záplavových územích vodotečí (přestože se 
jedná často o plochy zpevněné), a že další část (zejména okrajových částí města) je intenzivně 
zemědělsky obhospodařována, je vodní i větrná eroze významným negativním faktorem týkajícím 
se hospodaření s půdou na území města. 
 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
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Fauna a flóra 
 
Obecný popis a zařazení lokality dle Regionálně fytogeografického členění ČR: 

Fytogeografická oblast: mezofytikum (Mesophyticum) 
Fytogeografický obvod: Českomoravské mezofytikum 
(Mesophyticum Massivi bohemici) 
Fytogeografický okres:  74. Slezská pahorkatina 
   a. Opavská pahorkatina 

Vegetační stupeň dle Skalického: suprakolinní. 
Zájmové území se nachází na rozhraní dvou oblastí (potenciálně přirozené vegetace), a to č. 11 
Lipové dubohabřiny a č. 1 Střemchové jaseniny.  
Jednotka č. 1 Střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum) je tvořena třípatrovými až čtyřpatrovými 
fytocenózami s dominantním jasanem (Fraxinus excelsior), řidčeji s převažující olší (Alnus glutino-
sa, ve vlhčích typech) nebo lípou srdčitou (Tilia cordata, v sušších typech) a s častou příměsí 
střemchy (Padus avium) nebo dubu letního (Quercus robur). Keřové patro je velmi bohaté a místy 
velmi husté. Nejhojněji se v něm vyskytuje Euonymus europaea, Fraxinus excelsior a Padus avi-
um. Dobře zapojené je též bylinné patro s převajou mezohygrofyt a hygrofyt. Nejčastějším druhem 
mechového patra, pokrývajícího místy až třetinu plochy, je Plagiomnium undulatum. 
Jednotka č. 11 Lipová dubohabřina (Tilio-Carpinetum) sdružuje třípatrové, řidčeji čtyřpatrové lipové 
dubohabřiny s přirozenou příměsí smrku (Picea abies), osiky (Populus tremula) a jeřábu (Sorbus 
aucuparia) nestromovém, často i hustém keřovém patru. V něm se dále objevují četné hygrofilní a 
mezofilní druhy listnatých lesů. Ty jsou časté také v druhově pestrém bylinném patru, v němž 
zpravidla převládá Stellaria holostea, Carex brizoides, Galeobdolon luteum, Oxalis acetosella, Poa 
nemoralis popřípadě Asarum europaeum či Galium odoratum. Pokryvnost mechového patra zpra-
vidla nepřesahuje 10%.  
 
Fytogeografické členění – zdroj www.geoportal.gov.cz 

 
 

http://www.geoportal.gov.cz/
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Potenciální přirozená vegetace – zdroj www.geoportal.gov.cz 

 
 
 
Krajinný ráz 
 
Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovaného přírodního a kulturního prostředí, a je proto 
chráněn před znehodnocením. 
Každá stavba určitým způsobem mění tvář krajiny a může mít vliv na další atributy kvality životního 
prostředí. Aby nedošlo k narušení krajinného rázu, je nutno dodržet určité zásady, pro které před-
mětný územní plán navrhuje rámec. Stavby musí být zapojeny do textury místní zástavby, musí 
dodržet výškovou hladinu a měřítko stávající zástavby a okolní krajiny. 
Jedním z významných rysů harmonické krajiny jsou volné, nezastavěné horizonty. Pohledový hori-
zont je prostorovou jednotkou a územím pohledově významně exponovaný. Zde by stavby neměly 
být umisťovány, aby nedošlo k narušení harmonického měřítka krajiny a k znehodnocení pohledo-
vé a estetické charakteristiky krajiny. Při dodržení těchto zásad nedojde na území města k naruše-
ní krajinného rázu. 
 

Oblastí krajinného rázu je krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou charakteristi-
kou, který se výrazně liší od jiného celku ve všech charakteristikách či v některé z nich. Je vyme-
zena hranicí, kterou může být vizuální horizont, přírodní nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní mě-
nících se charakteristik.  
Pro popis krajinného rázu v řešeném území je použit postup, kde jsou podle typických znaků defi-
novány oblastí krajinného rázu. Oblasti krajinného rázu vycházejí z geomorfologického členění ČR. 
 

 Poopavská nížina zahrnuje střední a jižní část Opavské pahorkatiny. Jedná se o rovi-
nu tvořenou pleistocenními sedimenty, které vytváří široké údolí. Většinu území zaujímá 
široká údolní niva řeky Opavy, která je lemována výraznou zábřežskou terasou. Tato 
oblast zaujímá převážnou část města Opavy a to především širokou údolní nivu řeky 
Opavy a její okolí. 

 

 Hlučínská pahorkatina je mírně zvlněná pahorkatina nacházející se v jihovýchodní 
části Opavské pahorkatiny. Jedná se o pahorkatinu ovlivněnou činnosti ledovce 
s typickými oblými tvary reliéfu a charakteristickými plochými a širokými údolími. Tato 
oblast zasahuje do severovýchodní části města Opavy. 

 

http://www.gov.cz/
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 Stěbořická pahorkatina se nachází v severní části Nízkého Jeseníku. Jedná se o čle-
nitou pahorkatinu tvořenou spodnokarbonskými horninami, jako jsou břidlice, droby aj. 
Jedná se o pahorkatinu se širokými hřbety a mělce zahloubenými široce rozevřenými 
údolími. Z řešeného území do ní spadá západní část města Opavy. 

 

 Vítkovská vrchovina je plochá vrchovina ve východní části Nízkého Jeseníku. Podloží 
tvoří spodnokarbonské břidlice a droby s četnými denudačními zbytky bádenských se-
dimentů v údolích a denudačními zbytky sedimentů pleistocenního kontinentálního za-
lednění v okrajové severní a východní části území. Jedná se o kernou, k východu uklo-
něnou vrchovinu s rozsáhlými zbytky zarovnaných povrchů a hlubokými údolími. 
V řešeném území města Opava zaujíma tato oblast nejjižnější výběžek území (k. ú. 
Podvihov, část k. ú. Komárov u Opavy a část k. ú. Suché Lazce). 

 

Místem krajinného rázu se rozumí část krajiny homogenní z hlediska přírodních, kulturních a his-
torických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo krajinného 
rázu od jiných míst krajinného rázu. Může se jednat o vizuálně vymezený krajinný prostor (konkáv-
ní nebo konvexní) nebo o území vnímatelné díky své výrazné charakterové odlišnosti.  

V daném případě se jedná o starou sídelní krajinu Hercynica. V území lze rozpoznat tři základní 
typy krajin: 
 

Zemědělská krajina  
- jedná se o pohledově otevřenou krajinu velkého měřítka s zcela dominující zemědělsky využí-

vanou půdou; 
- tato intenzivně využívaná polní krajina je s minimálním množstvím zeleně, která je hlavně sou-

částí úzkých břehových porostů vodních toků; 
- orná půda je scelena do středně velkých až velkých bloků; 
- v zemědělské krajině se vyskytují menší zastavěná území shlukovitého uspořádání a rozptýlená 

zástavba zde téměř chybí; 
- zástavbu tvoří rodinné domy a zemědělské usedlosti. 

 
 
Urbanizovaná krajina 

- reliéf je tvořen převážně širokou údolní nivou řeky Opavy a jejími terasami; 
- tuto krajinu tvoří převážně městská souvislá zástavba města Opavy s přilehlou zástavbou, vý-

robními a podnikatelskými areály; 
- kvalita a historická a kulturní hodnota zde je reprezentována hlavně samotným centrem města 

Opavy (k. ú. Opava-město), které je také městskou památkovou zónou; 
- k nejcennějším gotickým památkám patří Katedrála Nanebevzetí Panny Marie z druhé poloviny 

14. století, dokladem renesančního umění jsou především domy na Dolním náměstí, Masary-
kově třídě, Ostrožné ulici a rovněž městská věž, současné sídlo Magistrátu města Opavy; v ba-
rokním stylu vyniká především Sobkův a Blücherův palác na Masarykově třídě; 

- k významným estetickým a přírodním hodnotám města patří také rozsáhlé parky a sady, které 
vznikly na místě středověkých hradeb. 

- technické, ale také plošné dominanty zde tvoří výrobní a podnikatelské areály umístěné na 
okrajích souvislé zástavby (např. cukrovar, TEVA, Opavia, Ostroj, Model, Bivoj Opava, Moravel 
aj.). 
  
Lesozemědělská krajina 

- tato část se nachází v nejjižnější části řešeného území v k. ú. Podvihov, a částečně 
v katastrálních územích Suché Lazce a Komárov u Opavy; 

- jedná se o zvlněnou krajinu se zastoupením jak zemědělské krajiny, tak krajiny s lesními poros-
ty; 
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- lesní porosty jsou součásti rozsáhlejších celků s vysokým zastoupením smrku a také jsou sou-
části doprovodných a břehových porostů vodních toků; 

- mírnější části svahů a plošiny jsou využívány jako pole, která jsou obvykle středně velká ohra-
ničená lesy, komunikacemi a toky; 

- sídla jsou zde opět menšího charakteru se zástavbou rodinných domů, zemědělských usedlostí 
a rekreačních objektů, nacházejících se podél komunikací; plošné dominanty v krajině tvoří 
zemědělské areály; 

- z hlediska ochrany přírody a krajiny zde zasahuje Přírodní park Moravice, který patří k nejlépe 
zachovalému a nejhodnotnějšímu území Opavska. 
 

Zvláště chráněná území, územní systémy ekologické stability (ÚSES) a významné krajinné 
prvky 
Ve správním území města Opavy se nenachází žádné velkoplošné nebo maloplošné chráněné 
území s výjimkou malé části PP Moravice.  
 

Nejbližšími zvláště chráněnými maloplošnými územími mimo řešené území jsou PR Koutské a 
Zábřežské louky, PR Hněvošický háj a PP Moravice. Hranice PP Moravice zřízeného vyhláškou 
OÚ v Opavě č.j.  3/94 ze dne 1. 9. 1994 okrajově zasahuje do k. ú. Podvihov a do k. ú. Komárov. 

 
Zdroj: http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/priroda/prirodni_park_moravice.gif 
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Zdroj: http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/priroda/prirodni_park_moravice.gif 

 
Přírodní park Moravice je se svými 14 250 ha největším chráněným územím na Opavsku. 
Patří k nejlépe zachovalému a nejhodnotnějšímu území celého Opavska. Květena má 
podhorský charakter a plocha se vyznačuje charakteristickými rysy Jesenického podhůří 
 

Významné krajinné prvky (VKP) 
V území se vyskytuje značný počet významných krajinných prvků „ze zákona“, jako jsou lesní po-
rosty, vodní toky, rybníky, údolní nivy.  
Dále jsou jako VKP brány v úvahu části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody 
jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plo-
chy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou 
jimi být i zvláštní sídelní útvary. 
Ve správní území Magistrátu města Opavy se ze „zákonných“ VKP nacházejí zejména lesní poros-
ty, vodní toky a jejich nivy, mokřad a liniová společenstva. Je zde situována rovněž celá řada VKP 
evidovaných. 

 

Památné stromy  
Z památných stromů jsou v Opavě evidovány: 

 Jasan v Opavě, parc. č. 1843/2, k. ú. Opava-Město, vyhlášen 5. 4. 1993; 

 Dub červený, parc. č. 2370/7, k. ú. Opava-Předměstí, vyhlášen 11. 11. 2009. 
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ÚSES 
Pro zajištění územního systému ekologické stability jsou vymezeny ve správním území obce zá-
kladní prvky – biocentra, propojená biokoridory. V území obce jsou vymezeny prvky lokální úrovně: 
lokální biocentra (LBC) a lokální biokoridory (LBK) a regionální úrovně: regionální biokoridor 
(RBK).   
 Cílem ÚSES je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich typických 
(reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému má 
zajistit trvalou existenci a reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých společenstev, kte-
rá jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj stav v podmínkách ru-
šivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu stavu. Tuto funkci má zajistit 
ÚSES sítí ekologicky významných částí krajiny, které jsou účelně rozmístěny na základě funkčních 
a prostorových podmínek a reprezentací pro krajinu typických stanovišť formou biocenter o daných 
velikostních a kvalitativních parametrech, propojených navzájem prostřednictvím biokoridorů. Ty 
mají také stanoveny velikostní a kvalitativní parametry. Vzájemné propojení dává obecné podmín-
ky pro migraci organismů v podobných životních podmínkách. Obdobné přírodní podmínky jsou 
rozlišeny skupinami typů geobiocénů (STG). 
 
 Územní systém ekologické stability má základní prvky: 
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje dlou-
hodobou (co možná trvalou) existenci druhů nebo společenstev původních druhů planě rostoucích 
rostlin a volně žijících živočichů a jejich genových zdrojů. 
Biokoridor je část krajiny, která propojuje mezi sebou biocentra způsobem umožňujícím migraci 
organismů, i když pro jejich rozhodující část nemusí poskytovat trvalé existenční podmínky. Pod 
pojmem "migrace" se zahrnuje nejen pohyb živočišných jedinců, pohyb rostlinných orgánů schop-
ných vyrůst v novou rostlinu, ale i o výměnu genetické informace v rámci populace, o přenos pylu, 
živočišných zárodků apod. 
Interakční prvek rozlohou ani tvarem nedefinovaný vegetační prvek v krajině, většinou menší roz-
lohy, který doplňuje základní prvky ÚSES - biocentra a biokoridory - a posiluje jejich funkci. Jedná 
se o remízky, břehové porosty, keřové porosty na mezích, podél železničních tratí a náspů apod. 
V územním plánu se jedná o plochy vymezené většinou jako plochy smíšené nezastavěného úze-
mí (SN). 
Hierarchické členění ÚSES. Podle významu skladebných prvků (biocenter a biokoridorů) se dělí 
ÚSES na nadregionální, regionální a lokální. Součástí nižší hierarchické úrovně se přitom v daném 
území stávají všechny skladebné prvky hierarchické úrovně vyšší, a to jako jejich opěrné body a 
výchozí linie. 
 

 Velikosti skladebných součástí ÚSES 
 Podmínky minimalizace byly zohledněny při zapracování do územního plánu. Větší výměry 
biocenter jsou ponechány pro snadnější upřesnění v lesních hospodářských plánech, lesních hos-
podářských osnovách. 
Parametry navrženého ÚSES - lesní společenstva: 

- lokální biokoridor - maximální délka je 2 000 m a minimální šířka 15 m, možnost  
  přerušení je na 15 m; 

- lokální biocentrum - minimální výměra 3 ha tak, aby plocha s pravým lesním prostředím by-
la 1 ha (šířka ekotonu je asi 40 m); 

- regionální biocentrum – minimální výměra je 30 ha, resp. podle biotopu; 
- regionální biokoridor – je složen z jednoduchých regionálních biokoridorů o maximální  dél-

ce 700 metrů a minimální šířce 40 metrů a vložených lokálních biocenter. 
- nadregionální biokoridor – je tvořen osou, která má stejné parametry jako regionální bioko-

ridor složený, a má po 5 až 8 km vložena ještě regionální biocentra.  
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Prvky ÚSES nebo jejich části, které jsou mimo lesní pozemky nebo bez dřevinných porostů (chy-
bějící a neexistující),jsou vymezeny v minimálních parametrech s přihlédnutím k aktuálnímu členě-
né pozemků. Ve správním území města Opavy jsou vymezeny všechny úrovně ÚSES. 
 
Nadregionální úroveň je zastoupena nadregionálním biokoridorem K 96 Ptačí hora, Údolí Opavy-
K100 a to jako koridor vodní a nivní po a podél řeky Opavy, na koridoru jsou v území Opavy navr-
žena dvě vložená regionální biocentra – RBC 1643 Držkovice s min. výměrou 15 ha a RBC 410 
Hoštice, s min. výměrou 40 ha.  
Regionální úroveň tvoří regionální biokoridor RK 926 K96-Panský mlýn, RBC 1575 Panský mlýn a 
RK 925 Hradec-Panský mlýn, který je trasován podél řeky Moravice a je zaústěn do nadregionál-
ního biokoridoru K 96 na řece Opavě. Vzhledem k problematice vymezení lesního koridoru podél 
Moravice v okraji zástavby Kylešovic je koridor odkloněn na tok Strouha, který se odpojuje od Mo-
ravice a je zaústěn do Fasuňky. 

 
Lokální úroveň je tvořena vícero lokálními trasami, které reprezentují biochory zastoupené v území 
Opavy, a to v podobě koridorů podél toků – na stanovištích vlhkých a bohatých živinami a trasami 
na v území převládajících půdách 2. a 3. vegetačního stupně, středně živných a středně vláhou 
bohatých.  

- Lokální trasa L1 až L9 – od toku Opavy, proti proudu potoka Hošata, pod zástavbu Podvi-
hova a zpět na vlhká bohatá stanoviště podél tekoucích vod do údolnice Sedlinky; v částí 
kolem zástavby Komárova je rozdvojena na vodní a lesní část. 

- Lokální trasa L10 až L11 – napojuje předchozí údolnicové trasy přes hřbety a střední sta-
noviště a navazuje na ÚSES území Raduně. 

- Lokální trasa L12,13,14,15,16,17,19 – svahová až ne přemokřená údolnicová stanoviště 
v lesích v jižním okraji území Opavy, spojení prvků ÚSES Mokré Lazce-Podvihov-Raduň až 
koridorem L19 na území Hlubočce. 

- L18 – koridor vlhkých obohacených stanovišť po toku Fasuňky. 
- Lokální trasa – posílení spojení regionálního biokoridoru RK 926 od toku Opavy po toku 

Raduňky mezi biocentry N7 a R5 koridorem L20 a dále po Moravici L21 až L23 v místech 
s nedostatečným prostorem pro vedení koridoru v regionálních parametrech. 

- Lokální trasa po toku Raduňky od regionální biokoridoru - L 24. 
- Lokální trasa od nadregionálního koridoru K96 napojení místního ÚSES na Velké Hoštice 

(L25 až28) a Oldřišov (L29). 
- Lokální koridory severním okrajem území Opavy- v souběhu s nadregionálním biokorido-

rem mezofilním hájovým – střední stanovitě. 
- Lokální trasy v západní části území Opavy – souběh se západní částí nadregionálního bio-

koridoru (L38 až L42). 
- Napojení na obec Neplachovice L43. 
- Napojení na obec Holasovice (L45 až L 48). 
- Napojení na území Stěbořic (L49 až L51). 
- Napojení na Slavkov a Stěbořice biochorou (L52- L56). 
- Napojení RK 925 na místní úroveň v Oticích – L57. 

 
Zpracování tabulkové části – číslování prvků je provedeno nově se zvláštním číslováním pro prvky 
nadregionální, regionální a místní (lokální úrovně). Pro snadnější hledání v mapě je u každého 
prvku uvedeno číslo mapového listu, na kterém se nachází.  
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Označení 
prvku/ 

mapový 
list 

Funkce, 
funkčnost, 

název 

STG Roz-
měr 

Charakter ekotopu Cílové společenstvo, 
návrh opatření 

Nadregionální biokoridor K 96  Ptačí hora, Údolí Opavy-K100, dle ÚTP vodní a nivní, zde v území Opavy 
vymezen také jako mezofilní hájový 

nivní a vodní:  

N1/ 
V.Hoštice 
Op 6-5 

LBC, chybějící 2BC45 0,3 ha v území Opavy jen vlastní 
pozemek toku 

vodní-v úz. Opavy, výcho-
vou zajistit kvalitní a sta-
bilní břehový porost 

N2 
Op 6-5 

NBK, funkční 2BC45 275 m v území Opavy jen vlastní 
pozemek toku 

lesní, vodní; výchovou 
zajistit kvalitní a stabilní 
břehový porost 

N3 
Op 6-4, 
6-5 

RBC, chybějící 2BC45  v území Opavy jen vlastní 
pozemek toku 

lesní, vodní; výchovou 
zajistit kvalitní a stabilní 
břehový porost 

N4  
Op 6-5, 6-4 

NBK, funkční 2BC45 385 m v území Opavy velmi 
malá část a tok Opavy 

lesní, vodní; výchovou 
zajistit kvalitní a stabilní 
břehový porost 

N5 
Op 6-4, 
6-5,7-4, 
7-5 

LBC, chybějící 2BC45  v území Opavy jen vlastní 
pozemek toku 

lesní, vodní; výchovou 
zajistit kvalitní a stabilní 
břehový porost 

N6 
Op 7-4, 
7-5 

NBK, chybějící 2BC45 480 m v území Opavy jen vlastní 
pozemek toku 

lesní, vodní; výchovou 
zajistit kvalitní a stabilní 
břehový porost 

N7 
Op 7-4 

LBC, chybějící 2BC45 5,4 ha pole, louky, břeh Opavy lesní, vodní; výchovou 
zajistit kvalitní a stabilní 
břehový porost 

N8 
Op 7-4 

NBK, chybějící 2BC45 220 m pole, louky, břeh Opavy lesní, vodní; výchovou 
zajistit kvalitní a stabilní 
břehový porost 

N9 
Op 7-4 

LBC, chybějící 2BC45 14,6 ha pole, louky, břeh Opavy lesní, vodní; výchovou 
zajistit kvalitní a stabilní 
břehový porost 

N10 
Op 7-4 

NBK, chybějící 2BC45 14,6 ha pole, louky, břeh Opavy lesní, vodní; výchovou 
zajistit kvalitní a stabilní 
břehový porost 

mezofilní hájová část:  

N11 
Op 7-4 

LBC, chybějící 2BC45 11,4 ha pole založení biocentra 

N12 
Op 7-3, 
7-4 

NBK, chybějící 2BC45 700 m pole založení biokoridoru 

N13 
Op 7-3 

LBC, chybějící 2B3 3,7 ha pole založit 

N14 
Op 7-3, 

NBK, chybějící 2BC3 640 m pole, křížení s návrhy 
silnic-4x, křížení elektro-
vodu 

založit 

N15 
Op 7-3 

LBC, chybějící 2BC3,4 3,4 ha pole, pruh stromového 
porotu v polích 

založit 

N16 
Op 7-3, 
8-3 

NBK, chybějící 2B,BC3,4 700 m pole založit 

N17 
Op8-3 

LBC, chybějící 2B3 3,4 ha pole založit 
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N18 
Op8-3 

NBK, chybějící 2B3 640 m pole založit 

N19 
Op 8-2, 
8-3 

LBC, chybějící 2B3, 
2BC34 

4,1 ha pole založit 

N20 
Op 8-2, 
8-3 

NBK, chybějící 2B3 565 m pole založit 

N21 
Op8-2 

LBC, chybějící 2B34 
2BC45 

5,5 ha pole, stromový pruh 
v polích 

založit 

N22 
Op8-2 

NBK, část. 
chybějící 

2BC45 
2B3 

705 m pole, listnatý les- dub, 
hb, lp 

založení chybějící části 

N23 
Op 8-2 

LBC, 
část.chybějící 

23B4 3,7 ha listnatý les – db, hb, lp, 
jv 

rozšíření porostu 

N24 
Op 8-2, 
9-2 

NBK,část. chy-
bějící 

23B3 450 m listnatý les – db, hb, lp, 
jv, pole 

rozšíření porostu 

N25 
Op 8-2, 
9-2 

LBC, funkční 3B34 
3BC4 

5,5 ha listnatý les – db, hb, lp, 
jv, 

 

N26 
Op 9-2 

NBK, část. 
chybějící 

3B3 880 m! listnatý les – db, hb, lp, 
jv, pole 

dosadba 

vodní, nivní a mezofilní hájová část: 

N27 
Op 9-1, 
9-2 

RBC, část. 
existující 

3B3, 
3BC45 

52 ha pole, louky, devastované 
pozemky, břehový po-
rost Opavy, lesík 

dosadba lesní části bio-
centra - minimálně  
30 ha,  

vodní a nivní část 

N28 
Op 9-1 

NBK, chybějící 3BC45 530 m v území Opavy jen 
vlastní pozemek toku 

vodní-v úz. Opavy, výcho-
vou zajistit kvalitní a sta-
bilní břehový porost 

N29 
Op 9-1 

LBC, chybějící 3BC45 1,1 ha v území Opavy jen 
vlastní pozemek toku 

většina plochy v Polské 
rep., vodní - v úz. Opavy, 
výchovou zajistit kvalitní a 
stabilní břehový porost 

N30 
Op 9-1 

NBK, chybějící 3BC45 460 m v území Opavy jen 
vlastní pozemek toku 

vodní-v úz. Opavy, výcho-
vou zajistit kvalitní a sta-
bilní břehový porost 

N31 
Op 9-1 

LBC, chybějící 3BC45 1 ha v území Opavy jen 
vlastní pozemek toku a 
malá část BC 

většina plochy v Polské 
rep. 

N32 
Op 9-1 
 

NBK, chybějící 3BC45 200 m pole, tok Opavy vodní, nivní, založení les-
ního pásu 

N33 
Op 9-1 
HB0-1 

LBC, chybějící 3BC45 2,0 ha pole, tok Opavy 
s břehovými porosty 

lesní, založit 

N34 
HB 0-1 

NBK, část. 
chybějící 

3BC45 720 m! pole, tok Opavy 
s břehovými porosty 

vodní, lesní, založit 

N35 
HB 0-0, 
0-1 

RBC, chybějící 3BC45 36 ha pole, tok Opavy 
s břehovými porosty 

lesní, založit 

N36 
 

NBK, část. 
chybějící 

3BC45 520 m pole, tok Opavy 
s břehovými porosty 

vodní, lesní, založit 

N37 
Op 7-4, 
8-4 

NBK, chybějící 2BC45 580 m pole, tok Opavy 
s břehovými porosty 

vodní, lesní, založit 
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N38 
Op 8-4 

LBC 2BC45 3 ha pole, tok Opavy 
s břehovými porosty 

vodní, lesní, založit 

N40 
Op 9-2 

NBK, chybějící 2BC45 700 m pole, tok Opavy 
s břehovými porosty 

vodní, lesní, založit 

jen vodní biokoridor 

N39 
Op 8-3, 
8-4, 9-2, 
9-3 

NBK, funkční 23BC45 4,7 km tok a břehové porosty 
toku, plochy veřejné 
zeleně podél toku 

vodní 

 
 
Regionální úroveň 

Regionální biokoridor RK 926 K96-Panský mlýn 

R1 
Op 7-4 

RBK, chybějící 23BC45 690 m pole, tok Moravice 
s břehovými porosty 

vodní, lesní, založit 

R2 
Op 7-4 

LBC, chybějící 23BC45 3,6 ha pole, tok Moravice 
s břehovými porosty 

založit 

R3 
Op 7-4 

RBK, chybějící 23BC45 365 m pole, tok Moravice 
s břehovými porosty 

založit 

R4 
Op 7-4 

LBC, chybějící 23BC34 3,6 ha pole založit 

R5 
Op 7-4, 
7-5 

RBK, chybějící 23BC45 470 m pole založit 

R6 
Op 7-4, 
7-5 

LBC, chybějící 23BC45 3,5 ha pole, břehové poroty 
toku 

založit 

R7 
Op 7-5 

RBK, chybějící 23BC45 335 m pole, břehové poroty 
toku 

vodní, nivní, založit 

R8 
Op 7-5, 
8-5 

LBC, chybějící 23BC45 3,7 ha pole, břehové poroty 
toku 

založit 

R9 
Op 8-5 

RBK, část. 
chybějící 

23Bc45 620 m pole, břehové poroty 
toku 

vodní, nivní, založit 

R10 
Op 8-5 

LBC, chybějící 23BC45 3,1 ha pole, břehové poroty 
toku 

založit 

R11 
Op 8-5 

RBK, část. 
chybějící 

23BC45 620 m pole, břehové poroty 
toku 

vodní, nivní, založit 

R12 
Op 8-5 

LBC, část. exis-
tující 

23BC45 4,2 ha pole, břehové poroty 
toku 

založit 

R13 
Op 8-5 

RBK, část. 
chybějící 

23BC45 370 m pole, břehové poroty 
toku 

vodní, nivní, založit 

R14 
Op 8-5 

LBC, část. exis-
tující 

23BC45 3,6 ha pole, břehové poroty 
toku, výletiště 

doplnit porost na min. výmě-
ru BC 

R15 
Op 8-5 

RBK, část. 
chybějící 

23BC45 570 m pole, břehové poroty 
toku 

vodní, nivní, založit 

 
Regionální biocentrum 1575 Panský mlýn 

R16 
Op 8-5, 
9-5 

RBC, chybějící 23BC45 33,0 ha pole, lesy převážně 
listnaté 

rozšíření lesního porostu 

 
Regionální biokoridor RK 925 Hradec-Panský mlýn 

R17 
Op 9-5 

RBK, chybějící 3BC45 (320 m) pole, břehové poroty  
toku 

vodní, nivní, založit 

 
Lokální úroveň 
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L1 
Op 6-5 

LBK, část. chy-
bějící 

2,3BC45 2 000 m tok částečně vede-
ný břehovým porostem, 
pole, louky 

vodní, lesní, založení bioko-
ridoru 

L2 
Op 6-5, 
6-6 

LBC, chybějící 3BC45 5,3 ha pole, louky, pruh stro-
mového prostu – listná-
če v polích 

lesní, rozšíření plochy lesní-
ho porostu 

L3 
Op 6-6 

LBK, část. exis-
tující 

3BC,C4 970 m pole, pruh lesního poros-
tu podél toku 

lesní, rozšíření porostu 

L4 
Op 6-6 

LBC, existující 3BC45,3
AB3,3AB
2,3B3 

8,4 ha listnatý les na severním 
svahu a v části úžlabině, 

postupná změna druhové 
skladby- chybí buk 

L5 
Op 6-6, 
6-7 

LBK, částečně 
existující 

3AB,B3 1 800 m pole, louky, menší lesní 
porost v zem. Půdách 

založit 

L6 
Op 6-6, 
6-7 

LBC, funkční 3B3,3AB
3 

5,0 ha smíšený les postupná změna druhové 
skladby- chybí buk 

L7 
Op 6-7 

LBK, funkční 3B3 660 m smíšený les zlepšení druhové dle soubo-
ru lesního typu 

L8 
Op 6-7 

LBC, funkční 3B3 3,6 ha smíšený les zlepšení druhové dle soubo-
ru lesního typu 

L9 /Mokré 
Lazce 
Op 6-7 

LBK, funkční 3B3, 
3BC45 

460 m smíšený les zlepšení druhové dle soubo-
ru lesního typu 

L10 
Op 6-7 

LBK, část. exis-
tující 

3B3 1 700 m pole, smíšené lesy založit chybějící části, zlepšit 
druhovou skladbu dle sou-
boru lesních typů 

L11/ 
Raduň 
Op 6-6, 
7-6, 7-7 

LBK, část. chy-
bějící 

3B3 1 160m lesy a lesní okraje – 
duby, buky, smrky, hab-
ry, lípy, louka 

dosadba 

 
Mokré Lazce-Podvihov-Raduň-Hlubočec 

L12/ 
M.Lazce 
Op 6-7, 
6-8 

LBK, funkční 3B3, 4B3 1230 m okraj lesního komplexu 
s převahou listnatých 
dřevin 

 

L13 
Op 6-8 

LBC, funkční 4B3 4,9 ha smíšené lesy posílení přirozené druhové 
skladby, omezení smrku 

L14 
/Hlubočec 
Op 6-8, 
7-8 

LBK, funkční 4B3, 4B4 1 880 m smíšené lesy posílení přirozené druhové 
skladby, omezení smrku 

L15/ 
Hlubočec 
Op 7-8 
 

LBC   mimo území Opavy  

L16/Raduň 
Op 7-8 

LBK, funkční 4B3 700 m smíšené lesy posílení přirozené druhové 
skladby, omezení smrku 

L17/ 
Raduň 
Op 7-8 

LBC, funkční 4B3 2,2 ha smíšené lesy posílení přirozené druhové 
skladby, omezení smrku 

L19/ 
Hlubočec 
Op 7-8 

LBK, funkční 4B3 715 m smíšené lesy posílení přirozené druhové 
skladby, omezení smrku 

 
Vlhká obohacená stanoviště – tok Raduňky 
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L18/ 
Raduň 
Op 7-8 

LBK, funkční 3BC45 1500 m lesní údolnice  

 
Posílení spojení regionálního biokoridoru RK 926 od toku Opavy po toku Raduňky a okrajem zástavby Kyle-
šovic po Moravici 

L20 
 

LBK, část. chy-
bějící 

2BC45 540 m břehové porosty toku a 
pole a louky 

lesní, vodní, doplnění poros-
tů 

L21 
Op 7-4, 
8-4 

LBK, chybějící 2BC45 530 m břehové porosty Moravi-
ce 

vodní, lesní – v šířce 40 m,  

L22 
Op 7-4, 
8-4 

LBC, chybějící 2BC45 3,5 ha louky, tok řeky Moravice 
s břehovým porostem 

zalesnění 

L23 
Op 8-5 

LBK, část. exis-
tující 

23BC45 1275 m louky, tok řeky Moravice 
s břehovým porostem 

vodní, lesní (částečně) - 
zalesnění 

 
Lokální trasa po toku Raduňky od regionální biokoridoru 

L24/ 
Raduň 
Op 7-5 

LBK, částečně 
existující 

3BC45 850 m pole, lesní pruh vodní, lesní - zalesnit 

 
Lokální trasa od nadregionálního koridoru K96 napojení místního ÚSES na Velké Hoštice (L25 až 28) a Ol-
dřišov (L29) 

L25 
Op 7-3 

LBK, chybějící 23BC3 1 500 m pole založení biokoridoru 

L26 
Op 7-2, 
7-3 

LBC, část. exis-
tující 

2B3 6,0 ha pole, remíz založení biocentra 

L27/ 
V.Hoštice 
Op 7-2 

LBK chybějící 2B3 1 020 m pole založení biokoridoru 

L28/ 
V.Hoštice 
Op 7-3 

LBK chybějící 2B3 1 590 m pole založení biokoridoru 

L29/ 
Oldřišov 

LBK, chybějící 2B3 2 000 m pole založení biokoridoru 

 
Lokální koridory severním okrajem území Opavy- v souběhu s nadregionálním koridorem mezofilním hájo-
vým – střední stanovitě 

L30/ 
Oldřišov 
Op 7-2, 
7-3 

LBK chybějící 23B3 2 000 m pole založení biokoridoru 

L31/ 
Oldřišov 
Op 7-2, 
8-2 

LBK chybějící 3B3 1 600 m pole založení biokoridoru 

L32 
Op 8-1, 
8-2 

LBC část. exis-
tující 

23BC34 7,9 ha pole, lesní remízy 
v polích – smíšené  

založení biokoridoru 

L33 
Op 8-2 

LBK chybějící 23BC34 1 170 m pole, porost podél poto-
ka 

založení biokoridoru 

L34 
Op 8-2 

LBC chybějící 23BC34 5,5 ha pole založení biokoridoru 
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L35 
Op 8-1, 
8-2,9-1, 
9-2 

LBK chybějící 23BC34 1 980 m pole, louky založení biokoridoru 

L36 
Op 8-2 

LBK chybějící 23BC45 450 m pole, louky založení biokoridoru 

L37/ 
Polsko 

LBK chybějící 3BC4 240 m pole založení biokoridoru 

 
Lokální trasy v západní části území Opavy – souběh se západní částí nadregionálního biokoridoru (L38 až 
L42); 

L38 
Op 9-1, 
9-2, 
HB 0-2 

LBK chybějící 3B23 1600 m prochází plochami 
s výrobními závody a 
poli 

založení biokoridoru 

L39 
HB 0-2 

LBC chybějící 3B3 4,5 ha pole založit biocentrum 

L40 
HB 0-1, 
0-2,  

LBK chybějící 3B3 1960 m pole založit biokoridor 

L41 
HB 0-1 

LBC chybějící 3B3 3,1 ha pole založit biocentrum 

L42 
HB 0-1 

LBK chybějící 3B3,4 1200 m pole založit biokoridor 

 
Napojení na obec Neplachovice L43; napojení na obec Holasovice (L45 až L 48); napojení na území Stěbo-
řic (L49 až L51; 

L43 
HB0-2 

LBK chybějící 3B3 2000 m pole založit biokoridor 

L44 (L39-
L45) 
HB 0-2 
 

LBK chybějící 3B3 1550 m pole založit biokoridor 

L45 
HB 0-2 

LBC chybějící 3B3 3,6 ha pole založit biocentrum 

L46 
HB 0-2 

LBK chybějící 3B3 2 000 m pole, louka založit biokoridor 

L47 
HB 0-2 

LBC chybějící 3B3 3,1 ha pole založit biocentrum 

L48/Ho-
lasovice 
HB 0-2 

LBK chybějící 3B3 400 m pole, louka založit biokoridor 

L49 (L45- 
L50) 
HB 0-2 

LBK chybějící 3B3 1520 m pole založit biokoridor 

L50 
HB 0-2 

LBC chybějící 3B3 4,0 ha pole založit biocentrum 

L51 
/Stěbořice 
HB 0-2, 0-3 

LBK chybějící 3B3 720 m městský park založit biokoridor 

 
Napojení na Slavkov a Stěbořice biochorou (L52- L56) stanoviště obohacená vlhká – podél toku Jaktarky 

L52 
Op 9-2, 
9-3 

LBC chybějící 23BC4
5 

3,3 ha pole  

L53 
Op 9-3 

LBK funkční 23BC4
5 

2900 m tok místy s břehovými 
porosty 

vodní 
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L54 
Op 9-3 
HB0-3 

LBC, částečně 
existující 

23BC4
5 

9,4 ha porost v údolnici toku, 
pole 

lesní – min. 3 ha, nivní 

L55 / Stě-
bořice 
HB 0-3 

LBK část. exis-
tující 

23BC4
5,B3 

2000m tok místy s břehovými 
porosty, pole 

vodní, lesní - založení 

L56 
/Slavkov 
HB 0-3, 
0-4 

LBK část. exis-
tující 

3B3 1500m mělká údolnice, pole lesní - založení 

 

L57/Otice 
HB 0-3 

LBK část. exis-
tující 

3BC45 680 m tok bez břehového po-
rostu, pole 

vodní, lesní- rozšíření poros-
tu 

 
Vysvětlivky k tabulkám: 
- poř. č. – pořadové číslo a současně označení prvků ve výkrese, pro každou úroveň je číslování zvlášť 
označení prvků lokální úrovně  L, pro regionální R a pro nadregionální N; prvky zasahující na území jiné 
obce mají uveden jejich název, u biokoridorů, kde není zřejmý jejich začátek a konec jsou uvedena i koncová 
biocentra (část trasy je společná pro dva koridory), dále je uvedeno číslo mapového listu kladu 1:5 000, sek-
ce Opava a Horní Benešov 
-  význam, funkčnost – biogeografický význam, současný stav funkčnosti 
LBC  lokální biocentrum, LBK  lokální biokoridor 

-  STG – skupina typů geobiocénů (kód uvádí na prvním místě vegetační stupeň, písmenem je označena 
úživnost stanoviště (A - kyselé, B - středně živné, C - bohaté dusíkem, D - bohaté vápníkem a jejich kombi-
nace), poslední cifra označuje vlhkostní režim  (1 - suché až 5 - mokré)  

-  rozměr – výměra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, rozměr uvedený v závorce platí jen pro 
území obce  – prvek dále pokračuje na sousední území 

- charakter ekotopu – stručný popis stavu, zkratky dřevin: db – dub letní, bk – buk lesní, tř – třešeň ptačí, hb 
– habr obecný, sm – smrk ztepilý, kl – javor klen, lp – lípa srdčitá nebo velkolistá a jejich kříženci, bř – bříza  

-  cílové společenstvo, návrh opatření – cílová vegetační formace, potřeba úprav pro funkčnost. 
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Vyšší územní systém ekologické stability, zdroj:  mapový portál Moravskoslezského kraje – ZÚR MSK 
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Chybějící části prvků jsou návrhem územního plánu vymezeny většinou v minimálních paramet-
rech (velikosti biocenter, šířky biokoridorů). Existující, funkční i nefunkční části prvků jsou vymeze-
ny v rozměrech větších a jejich upřesnění – zmenšení je možné v další podrobnější územně plá-
novací nebo prováděcí dokumentaci (při pozemkových úpravách, lesních plánech) za předpokladu 
dodržení metodikou předepsaných podmínek.  
 Podmínky minimalizace byly zohledněny při zapracování do územního plánu. Větší výměry 
biocenter jsou ponechány pro snadnější upřesnění v lesních hospodářských plánech, lesních hos-
podářských osnovách. 

Natura 2000, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace, národní parky 
Tyto prvky se v řešeném území nevyskytují. 

Nemovité kulturní památky  
Opava jako historické a kulturní centrum území má na svém území značný počet nemovitých kul-
turních památek. 

 
Ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je vy-
hlášena Městská památková zóna. 
Dle Ústředního seznamu kulturních památek ČR jsou ve správním území města Opavy evidovány, 
nebo jsou ve stadiu návrhu nemovité kulturní památky chráněné dle zákona č. 20/1987 Sb., o stát-
ní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: 
 
k. ú. Držkovice 
17323/8-1364  zvonička, na návsi, parc. č. 1. 
 
k. ú. Jaktař 
1888/8-1390  farní kostel sv. Petra a Pavla, Pavlovského ul., parc. č. 1. 
19968/8-2175  hrob obětí pochodu smrti s pamětní deskou /U/, Pavlovského ul., hřbitov,   parc. 

 č. 2. 
návrh   budova základní školy č. p. 86, Krnovská ul. 101, parc. č. 1319. Návrh odeslán 
   dne 9.12. 1994, urgence 10.7.2000. 
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k. ú. Jarkovice 
38602/8-1393  zvonička, v obci, parc. č. 33 st. 
 
 
k. ú. Kateřinky u Opavy 
20969/8-2534  farní kostel sv. Kateřiny, Kostelní ul., parc. č. 154 st. 
34449/8-1323  kaple sv. Kříže - švédská kaple, u křižovatky ul. Ratibořské a Hlučínské, 
NKP   parc. č. 69 st., 300/1, 300/3. 
   Nařízením vlády č. 262/1995 Sb. ze dne 16. srpna 1995 prohlášeno za  
   národní kulturní památku. Nové prohlášení za NKP Nařízením vlády  
   č. 336/2002 Sb. z 19. 6.  2002. 
46058/8-3002  rodin. dům č. p. 699/dr. Karla Martínka/, Rolnická ul. č. 1a, parc. č. 182/1st. 
44823/8-1325  Filipkův dvůr č. p. 78, Vrchní ul. č. 14. 
8-1325/1  obytná budova č. p. 78, parc. č. 53/1 st. 
8-1325/2  hospodářské budovy, parc. č. 53/1 st. 
8-1325/3  ohradní zeď s brankou, bránou a kaplí, parc. č. 53/1 st., 53/2 st., 271. 
21308/8-1324  socha sv. Floriána, v parčíku u kostela sv. Kateřiny, parc. č. 241. 
návrh     restaurace U Vávry č. p. 107, Ratibořská ul., parc. č. 140/1. 

 Návrh odeslán dne 9. 12. 1994, urgence 10. 7. 2000. 
návrh     kaple Božího Těla, u č. p. 122, Rolnická ul. č. 8, parc. č. 235/4. 

 Návrh odeslán 9. 12. 1994, urgence 10. 7. 2000. 
návrh     boží muka, na ul. Pekařské, parc. č. 2345/1. 

 Návrh odeslán 9. 12. 1994, urgence 10. 7. 2000 
 
k. ú. Komárov u Opavy 
21649/8-1414  kaple, Dlouhá ul. - u č. p. 36, č. o. 9, parc. č. 535. 
26066/8-1415  kaple, před vsí, u silnice II – 461, parc. č. 1116. 
29152/8-1427  slovanské hradiště, nad soutokem řeky Opavy s Moravicí, parc. č. 1001/1,  
   1001/2. 
 
k. ú. Kylešovice 
32732/8-2535  dům č. p. 92, Hlavní ul. č. 137, parc. č. 109/1. 
19308/8-2174  hrob obětí pochodu smrti, Hlavní ul. hřbitov, /U/ hřbitov, Hlavní ulice,  
    parc. č. 368. 
10377/8-3524  dům č. p. 83 s hospodářskou budovou, Hlavní ul. č. 86, parc. č. 57/1. 
Návrh   kaple sv. Jana Nepomuckého, parc. č. 2285. Návrh odeslán dne 3. 3. 2000. 
 
k. ú. Malé Hoštice 
101320   kaple Panny Marie Lurdské, parc. č. 1. 
 
k. ú. Milostovice 
33245/8-2536  areál statku č. p. 10, prohlášeno 8. 2. 2000 
8-2536/1  zděný dům č. p.10, parc. č. 25 st. 
8-2536/2  špýchar, parc. č. 25 st. 
8-2536/3  kolna, parc. č. 25 st. 
8-2536/4  chlév, parc. č. 25 st. 
8-2536/5  brána, parc. č. 25 st. 
103525   soubor 6 objektů liniového opevnění (bývalé čs. pohraniční opevnění) 

/1 Pěchotní srub OP – S 25 „Trigonometr“ - parc. č. 134/1 st., 134/2 st.  
/2 Pěchotní srub OP – S 26 „Milostovice“ - parc. č. 157/1 st., 157/2 st. 

 /3 Pěchotní srub OP –S 27 „Paletovo pole“ - parc. č. 158 st. 
 /4 Lehký objekt vz. 37 A – 160 z č. 55 - parc. č. 127 st. 
 /5 Lehký objekt vz. 37 A – 140 z č. 56 - parc. č. 128 st. 
 /6 Lehký objekt vz. 37 A – 160 z. č. 57 - parc. č. 135 st. 
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k. ú. Opava–Město, k. ú. Opava-Předměstí 
Městská památková zóna: 
Prohlášena vyhláškou MK ČR ze dne 10. září 1992, uveřejněna ve Sbírce zákonů č. 476/1992. Hranice 
městské památkové zóny: začíná ulicí Nákladní p.č. 2912, pokračuje vnější hranicí v ul. Zámecký okruh 
p.č. 2897, ul. Praskova p.č. 566, ul. Komenského p.č. 560, ul. Nádražní okruh p.č.2896, vnějším okra-
jem nám. Svobody p.č. 3027, vnějším okrajem Olbrichovy ul., p.č. 2963, ul. Pivovarskou k p.č. 2912, 
kde se hranice uzavírá. 
 
11536 Ochranné pásmo MPZ: 
37774/8-1322  torzo městských hradeb - viz. areál minorit. kláštera 
20285/8–1318  NKP - farní kostel Nanebevzetí P. Marie, Rybí trh, parc. č. 274, část parc. č. 593,  
24493/8-1283  areál bývalého minoritského kláštera, č. p. 342, parc. č. 497, 496/1, 496/2, 

 496/3, 500, k. ú. Opava-Město 
8-1283/1  farní /minoritský/ kostel sv. Ducha  
   dříve ÚSKP 20403/8–1284 Masarykova tř., parc. č. 500, k. ú. Opava-Město 
8-1283/2  bývalý minoritský klášter, č. p. 342 
   Masarykova tř. č. 39, parc. č. 496/1, 496/2, k. ú. Opava-Město 
8-1283/3  ohradní zeď s branami a s torzem městských hradeb, dříve  
   ÚSKP 37774/8–1322 sady Svobody, parc.č.497, 496/2,  k. ú. Opava-Město 
34884/8-1305  filiální kostel sv. Vojtěcha, k. ú. Opava-Město, Dolní náměstí, parc. č. 11 
34629/8–1307  areál bývalého dominikánského kláštera s kostelem sv. Václava 
8-1307/1  budova býv. dominikánského kláštera 
   /Dům umění/, č. p. 417, Solná ul., parc. č. 348, 346, k. ú. Opava-Město 
8-1307/2  kostel sv. Václava, Solná ul, k. ú. Opava-Město, parc. č. 345. 
19113/8–1321  areál kostela sv. Jana Křtitele 
8-1321/1  kostel sv. Jana Křtitele, Hrnčířská ul., parc. č. 517/1,  
   k. ú. Opava-Město  
8-1321/2  zbytek městských hradeb s gotickým portálem, parc. č. 517/1,  
   520/1, k. ú. Opava-Město  
8-1321/3  socha sv. Jana Nepomuckého, u kostela sv. Jana Křtitele, parc. č. 517/1, 
   k. ú. Opava-Město 
28616/8-1317  kostel sv. Alžběty, Rybí trh, parc. č. 198, k. ú. Opava-Město 
17822/8-2979  filiální kostel Nejsvětější Trojice, nám. sv. Trojice, parc. č. 1988, k. ú. Opava-

 Předměstí       . 
23384/8-3076  Památník padlých - kostel sv. Hedviky, nám. sv. Hedviky,  
   parc. č. 94/5, k. ú. Opava-Předměstí 
25310/8-2521  areál býv. Kláštera Milosrdných sester P. Marie Jeruzalémské se svými částmi a 

 pozemky, 
8-2521/1  bývalý klášter řádov. sester č. p. 235, Beethovenova ul. č. 1, parc. č. 231,  
   k. ú. Opava-Město 
8-2521/2  kaple Povýšení sv. Kříže, Matiční ul., parc. č. 232/4, k. ú. Opava-Město 
44884/8-2522  areál kláštera Kongregace dcer Božské lásky se svými částmi a pozemky, tzv. 

 Marianum, Rooseveltova ul. č. 45 - 47, Kylešovský kopec, parc. č. 2701/1, 
 2701/2, 2071/3, 2701/4, 2701/5, 2701/6, 2701/7 k. ú. Opava-Předměstí 

8-2522/1   klášterní budovy č. o. 45 a 47, č. p. 886, Roosveltova ul. č. 45 – 47, parc. č. 
 2701/3,  2701/4, k. ú. Opava-Předměstí 

8-2522/2   klášterní kaple Božského Srdce Páně, parc. č. 2701/2, k. ú. Opava-Předměstí 
8-2522/3   oplocení, parc. č. 2701/4, 2701/5, 2701/6, k. ú. Opava-Předměstí 
102872   areál dvojdomu č. p. 181 a 182 s jeho částmi a pozemky, Almužnická 2, Popská 

 8, k. ú. Opava-Město 
   /1 dům na ul. Almužnická 2, č. p. 182 s mobiliářem 4 kachlových kamen, parc. č. 

 237, k. ú. Opava-Město 
  /2 dům na ul. Popská 8, č. p. 181 s mobiliářem 4 kachlových kamen, parc. č. 

 236, k. ú. Opava-Město 
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   /3 oplocení, parc. č. 238, k. ú. Opava-Město 
   /4 oplocení, parc. č. 235, k. ú. Opava-Město 
   /5 zahrada, parc. č. 238 a 235, k. ú. Opava-Město 
40903/8-2980  rodinný dům č. p. 1584 /Rudolfa Chodury/ 
   Bartoníčkova ul. č. 3, parc. č. 2663/181, k. ú. Opava-Předměstí 
17564/8-1316 městský dům č. p. 179, Beethovenova ul. č. 2, parc. č. 209/1, k. ú. Opava-

Město,  na rohu ulic Beethovenovy a Matiční 
36913/8-1294  měšťanský dům č. p. 119, Dolní nám. č. 1, parc. č. 358/1, k. ú. Opava-Město  
13916/8-1295  měšťanský dům zvaný “U bílého koníčka“ č. p. 115, č. 4 a ul. Mnišská, parc. č. 

 352, k. ú. Opava-Město 
26854/8-1296  měšťanský dům č. p. 114, Dolní nám. č. 5, parc. č. 351/1, k. ú. Opava-Město 
22946/8-1297  měšťanský dům č. p. 20, Dolní náměstí č. 6 a ul. Solná, parc.č. 46/1, k. ú. 

 Opava-Město         
32160/8-1298  měšťanský dům č. p. 19, Dolní nám. č. 7, parc. č. 44, k. ú. Opava-Město 
33227/8-1299  měšťanský dům č. p. 18, Dolní náměstí č. 8, parc. č. 43, k. ú. Opava-Město 
31001/8-1300  měšťanský dům č. p. 17, Dolní nám. č. 9, parc. č. 37, k. ú. Opava-Město 
14173/8-1301  měšťanský dům č. p. 16, Dolní nám. č. 10, parc. č. 36, k. ú. Opava-Město 
44839/8-1302  měšťanský dům č. p. 15, Dolní nám. č. 11, parc. č. 35, k. ú. Opava-Město 
45804/8-1303  měšťanský dům č. p. 13, Dolní nám. č. 13, parc. č. 33, k. ú. Opava-Město 
34269/8-1304  měšťanský dům č. p. 12, Dolní nám. č. 14, parc. č. 32, k. ú. Opava-Město 
20248/8-1289  měšťanský dům č. p. 308, Dolní nám. č. 18, parc. č. 392, k. ú. Opava-Město 
18259/8-1290  měšťanský dům č. p. 307, Dolní nám. č. 19, parc. č. 391, k. ú. Opava-Město 
37976/8-1291  měšťanský dům č. p. 306, Dolní nám. č. 20, parc. č. 390, k. ú. Opava-Město 
5920/8-1292  měšťanský dům č. p. 305, Dolní náměstí č. 21, parc. č. 389, k. ú. Opava-Město 
22541/8-1293  měšťanský dům č. p. 304, Dolní náměstí č. 22, parc. č. 387/1, k. ú. Opava-Město 
28388/8-2981  budova bývalé vyšší reálky č. p. 176, Dvořákovy sady č. 2, parc. č. 201,   
   k. ú. Opava-Město 
23305/8-2985  vila č. p. 1943 /dr. Radima Hesse/, Englišova ul. č. 45, parc. č.2530/142, k. ú. 

 Opava-Předměstí 
25660/8-2983  vila č. p. 1552 /Kallitova/, Gogolova ul. č. 4, parc. č. 2373/187, k. ú. Opava-

 Předměstí 
35526/8-2531  městský dům č. p. 331, Holubí ul. č. 2, parc. č. 428, k. ú. Opava-Město 
49030/8-3155  Slezské divadlo č. p. 195, Horní nám. 13, k. ú. Opava-Město, parc. č. 284. 
17498/8-1309  měšťanský dům zvaný “Boží koutek” č. p. 288, Horní náměstí č. 53,   
   k. ú. Opava-Město, parc. č. 409. 
25632/8-1326  radnice zvaná Hláska č. p. 382, Horní náměstí č. 69, parc. č. 285, k. ú. Opava-

 Město 
37297/8-2982  městský dům č. p. 785, Jánská ul. č. 2, parc. č. 718, k. ú. Opava-Předměstí 
100960   nádražní budova Opava-Východ č. p. 691, Jánská ul. č. 3,     
   parc. č. 769, k. ú. Opava-Předměstí 
100960   vodárna s kotelnou, parc. č. 753, k. ú. Opava-Předměstí 
100961   parní lokomotivní kotel UNRRA, v objektu vodárny, viz parc. č. 753, k. ú. Opava-

 Předměstí 
30769/8–2984  vila č. p. 552 /Hatschkova/, Jaselská ul. č. 16, parc. č. 2021, k. ú. Opava-  
   Předměstí 
42260/8-2213  areál letních lázní č. p. 2081 se svými částmi a pozemky, Jaselská ul. č. 

35, parc. č. 2133/5, 2133/6, k. ú. Opava-Předměstí 
 8–2213/1 hlavní budova č. p. 2081,  parc. č. 2133/5, k. ú. Opava-Předměstí 
 8–2213/2 hlavní bazén, parc. č. 2133/6, k. ú. Opava-Předměstí 
 8–2213/3 dětský bazén se sochou Vodníka, parc. č. 2133/6, k. ú. Opava-Předměstí 
 8–2213/4 úpravna vody,  parc. č. 2133/6, k. ú. Opava-Předměstí 
51018/8-4027  areál škrobáren Anton Pohl (Opamyl), Kasárenská ul., k. ú. Opava-Předměstí 
 8-4027/1 hlavní výrobní budova, parc. č. 262/4 část, k. ú. Opava-Předměstí 
 8-4027/2 správní budova č. p. 65, parc. č. 260, k. ú. Opava-Předměstí 
 8-4027/3 správní budova č. p. 66, parc. č. 261/1, k. ú. Opava-Předměstí  
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20006/8-1319  areál tzv. Müllerova domu, parc. č. 558, 559, k. ú. Opava-Město  
           8-1319/1  tzv. Müllerův dům č. p. 1, Komenského ul.č. 8, parc. č. 558, k. ú. Opava-Město 
          8-1319/2  zahrada, Komenského ul., k. ú. Opava-Město, parc. č. 558, 559, k. ú. Opava-

 Město 
 8-1319/3  Milón z Krotónu, v zahradě, parc. č. 559, k. ú. Opava-Město 
 8-1319/4  torzo delfína a mořské panny, v zahradě, parc. č. 558, k. ú. Opava-Město 
 8-1319/5  váza, v zahradě, parc. č. 559, k. ú. Opava-Město 
   30666/8-1320 výstavní budova Slezského muzea č. p. 419, Komenského ul. č. 10,   
    parc. č. 556, k. ú. Opava-Město 
17231/8-2520  měšťanský dům č. p. 54, Krnovská ul. č. 20, parc. č. 250/1, k. ú. Opava-

 Předměstí,        
101545 budova městské elektrárny, Krnovská ul., parc. č. 34/3, k. ú. Opava-Předměstí 
39685/8-2986 bývalá hudební škola L. Grandeho č. p. 809, Lidická ul. č. 7, parc. č. 411, k. ú. 

Opava-Předměstí. 
46760/8-1280 Sobkův palác č. p. 337, Masarykova tř. č. 28, parc.č. 473/1, k. ú. Opava-Město  
35435/8-1286 Blücherův palác č. p. 345, Masarykova tř. č. 35, parc. č. 504, k. ú. Opava-Město  
21520/8-1282 dům č. p. 340, zv. “Rotmberský”, Masarykova tř. č. 34, parc. č. 484/2, k. ú. Opava-

Město 
31914/8-1281 měšťanský dům č. p. 341 “U zavřené brány“, Masarykova tř. č. 36, parc. č. 484/1, k. 

ú. Opava-Město. 
46711/8–1285 palác býv. zemské vlády č. p. 343, Masarykova tř. 37, parc. č. 501, k. ú. Opava-

Město 
15993/8-3177 městský dům č. p. 180, Matiční ul. č. 4, parc. č. 208 st., k. ú. Opava-Město 
17210/8-2987 vila č. p. 1707, Mendlova ul. č. 8, parc. č. 2663/198, k. ú. Opava-Předměstí 
45495/8-1311 dům zvaný “U mouřenína“ č. p. 290, ul. Mezi trhy č. 2, parc. č. 369/1, k. ú. Opava-

Město       . 
23925/8-2525 činžovní dům č. p. 750, ul. Na rybníčku 16, (Lidická ul.), parc. č. 435, k. ú. Opava-

Předměstí 
19665/8-2526 činžovní dům č. p. 616 zv. Neudekův, ul. Na rybníčku č. 23, parc. č. 428, k. ú. 

Opava-Předměstí 
17181/8-2527b  činžovní dům č. p. 157, Na Valech 10, parc. č. 134, k. ú. Opava-Město 
14614/8–2211 kulturní dům Petra Bezruče č. p. 695, Nádražní okruh č. 27, (bývalá obchodní 

komora), parc. č. 712, k. ú. Opava-Předměstí  
34863/8-2988 býv. palác Razumovských č. p. 669, Nádražní okruh č. 31, parc. č. 710, k. ú. Opava-

Předměstí 
19939/8-2991 městský dům č. p. 433, nám. Osvoboditelů č. 8, parc. č. 19/2, k. ú. Opava-Město 
34837/8-2212 obchodní dům Breda č. p. 159, 160, nám. Republiky č. 9, 10, 11, parc. č. 131, 132, k. 

ú. Opava-Město 
34758/8-2990 budova městské spořitelny č. p. 425, nám. Republiky č. 15, parc. č. 185, k. ú. Opava-

Město 
23954/8-2897 restaurace Na střelnici č. p. 157, nám. sv. Trojice 1, parc. č.1970/3, k. ú. Opava-

Předměstí 
36949/8-2989 vila č. p. 1997 /dr. Klimeše/, ul. B. Němcové č. 16 a, parc. č. 2702/278, k. ú. Opava-

Předměstí 
15770/8-2530 vila č. p. 450, tzv. Altův dům, Ochranova ul. č. 7, parc. č. 1486, k. ú. Opava- 

Předměstí 
39715/8-2992 správní budova býv. fy T. Fiedor č. p. 9, Olomoucká ul. č. 8, parc. č. 187/1, 187/2, 

187/3, k. ú. Opava-Předměstí 
23861/8-2993 budova okresního soudu č. p. 297, Olomoucká ul. č. 27, parc. č. 2435/1, k. ú. Opava-

Předměstí 
33976/8-2523 činžovní dům č. p. 458 /zv. Zdražilův/, Olomoucká ul. č. 56, parc. č.2322, k. ú. 

Opava-Předměstí 
17084/8-3077 soubor 7 pavilonů opavské nemocnice, Olomoucká ul. č. 86, k. ú. Opava-Předměstí 
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Památková ochrana omezená pouze na exteriéry:  
             8-3077/1 pavilon A, parc. č. 2279, k. ú. Opava- Předměstí 
  8-3077/2 pavilon B, parc. č. 2288, k. ú. Opava- Předměstí 
  8-3077/3 pavilon E, parc. č. 2276, k. ú. Opava- Předměstí 
  8-3077/4 pavilon F, parc. č. 2287, k. ú. Opava- Předměstí 
  8-3077/5 pavilon H, parc. č. 2275, k. ú. Opava- Předměstí 
  8-3077/6 pavilon K, parc. č. 2281, k. ú. Opava- Předměstí 
  8-3077/7 pavilon L, parc. č. 2282, k. ú. Opava- Předměstí 
16846/8–2994  psychiatrická léčebna č. p. 305, Olomoucká ul. č. 88, Správní budova  

   bývalého zemského ústavu pro léčení nervových chorob, parc. č. 2251/1, k. ú. 
   Opava-Předměstí 

49031/8–3178  měšťanský dům č. p. 209, Ostrožná ul. č. 6, parc. č. 252, k. ú. Opava-Město 
45028/8-1315  měšťanský dům č. p. 210, Ostrožná ul. č. 8, parc. č.251, k. ú. Opava-Město 
29065/8-1314  měšťan. dům č, p. 213, Ostrožná ul. č. 14, parc. č. 248, k. ú. Opava-Město 
19965/8-3180  měšťan. dům č. p. 242, Ostrožná ul. č. 31, parc. č. 478, k. ú. Opava-Město 
29151/8-1313  měšťanský dům č. p. 230, Ostrožná ul. č. 34, parc. č.221, k. ú. Opava-Město 
36068/8-1312  měšťanský dům č. p. 232, Ostrožná ul. č. 3, parc. č. 217, k. ú. Opava-Město 
34968/8-2519  městský dům č. p. 234, Ostrožná ul. č. 42 (také Beethovenova 3), parc. č. 214, 
    k. ú. Opava-Město 
29684/8–2995 budova státní banky č. p. 236, poté Komerční banky, dnes Obecní dům, 

Ostrožná ul. č. 46, parc. č. 213, k. ú. Opava-Město 
21587/8-2177 Společenský dům č. p. 638 /U/, Otická ul. č. 10, parc. č. 563, k. ú. Opava-

Předměstí  
101209   vila č. p. 373, SPŠ strojnická, Praskova ul. č. 8, parc. č. 552,  k. ú. Opava-Město,  
34912/8-3079 měnírna el. proudu bez č. p./č. e., Rybí trh č. 4, parc. č. 271/2, k. ú. Opava-

Město 
14482/8-1287 stará sněmovna - zemský dům č. p. 2, /býv. jezuitská kolej/, Sněmovní ul. č. 1, 

parc. č. 10, k. ú. Opava-Město 
16234/8-1288 dům č. p. 309 (býv. fara u bývalého jesuitského kostela sv. Vojtěcha),  

Sněmovní ul. č. 2, parc. č. 394, k. ú. Opava-Město 
17809/8-2529 činžovní dům č. p. 46, Solná ul. č. 23, parc. č. 70/4, k. ú. Opava-Město 
15259/8-2528 činžovní dům č. p. 856, Těšínská ul. č. 6, parc. č. 932, k. ú. Opava-Předměstí 
101496   věžový vodojem, uvnitř areálu ČOV, Těšínská ul., uvnitř areálu ČOV, parc. 

č.2886/122, k. ú. Opava-Předměstí 
27353/8-3078  vila č. p. 1863 /býv. Lassmannova/, Tyršova ul. č. 26, parc. č. 630/3, k. ú. 

 Opava-Předměstí 
46205/8-2524  vila č. p. 871 zv. Soví hrádek, Tyršova ul.č. 40, parc. č. 617, k. ú. Opava-

 Předměstí 
30329/8-1308  měšťanský dům č. p. 50, ul. U fortny č. 1, parc. č.105/1, 105/2, k. ú. Opava-

 Město 
17181/8-2527    činžovní dům č. p. 369, U Jaktařské brány č. 12, parc. č. 133/2, k. ú. Opava-

 Město 
39903/8-1306  mariánský sloup, Dolní nám., parc. č. 573, k. ú. Opava-Město 
14323/8-2997  socha Petra Bezruče, Dvořákovy sady, parc. č. 199/1, k. ú. Opava-Město 
36407/8-2533  skříň na barometr, Dvořákovy sady, ul. Olbrichova, parc. č. 186/1, k. ú. Opava-

 Město 
41805/8–3000  plastika “Nová Opava”, Sady svobody, parc. č. 492/1, k. ú. Opava-Město 
45510/8-3001  reliéf na Památníku P. Bezruče č. p. 11, Ostrožná ul. č. 35, parc. č. 490,  k. ú. 

 Opava-Město  
32655/8-2999  památník osvobození /U/, nám. Osvoboditelů, parc.č. 13/1, k. ú. Opava-Město 
27279/8-2532 plastika: alegorická postava bohyně Ceres, Sady Svobody, před Obecním 

domem, parc. č. 492/1, k. ú. Opava-Město 
    návrh městský dům č. p. 859, Komenského 12, parc. č 924, k. ú. Opava- 
    Předměstí. Návrh odeslán dne 15. 4. 2001. 
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návrh        městský dům č. p. 860, Komenského 14, parc. č 922, k. ú. Opava-Předměstí,  
                Návrh odeslán dne15. 4. 2001 
návrh   fara a modlitebna Československé církve husitské – řadový dům č. p. 727, 

Olbrichova 21, parc. č 386/1, k. ú. Opava-Předměstí, Návrh odeslán dne 15. 4. 2001. 
návrh   bývalý armádní dům č. p. 626, parc. č. 380/1, k. ú. Opava-Předměstí 

Návrh odeslán dne 14. 5. 2001. 
návrh  městský dům č. p. 201, Olomoucká ul. č. 11, parc. č. 327, k. ú. Opava-Předměstí 
  Návrh odeslán dne 9. 12. 1994, urgence 7. 10. 2000 
návrh  býv. Drechslerova tiskárna č. p. 448, Sady Svobody č. 5, parc. č. 487, k. ú. Opava-

Město 
  Návrh odeslán dne 9. 12. 1994, urgence 7. 1. 2000 
návrh areál městského hřbitova, ul. Otická, parc. č. 2566/1, 2566/2, 2566/6, 2566/7, 

2566/8, 2566/9, 2566/10, 2566/11, 2566/14, 2566/15, 2566/16, 2567, 2568, 2569, 
2570, 2571, k. ú. Opava-Předměstí 
Návrh odeslán dne 31. 9. 1999; dne 2. 1. 2003 MKČR zahájilo správní řízení; dne 26. 
10. 2009 bylo správní řízení ze strany MK ČR zastaveno; v současnosti probíhá ak-
tualizace návrhu 

 N/1  židovská část městského hřbitova, parc. č. 2566/1, k. ú. Opava-  
   Předměstí 
 N/2  ohradní zeď, parc. č. 2566/1, 2566/2, k. ú. Opava-Předměstí 
 N/3  hlavní brána, parc. č. 2566/1, k. ú. Opava-Předměstí 
 N/4  brána na evangelický hřbitov, parc. č. 2566/1, k. ú. Opava-   
   Předměstí 
 N/5  brána na židovský hřbitov, parc. č. 2566/1, k. ú. Opava-   
   Předměstí 
17818/8-2996  kolumbárium městského hřbitova, Otická ul., parc. č. 2566/1, k. ú. Opava- 
   Předměstí 

N/7 správní budova, po levé straně vstupu na hřbitov, parc. č. 2571, k. ú. Opava-
Předměstí 

N/8 márnice, po pravé straně vstupu na hřbitov, parc. č. 2570, k. ú. Opava-Předměstí 
N/9 obřadní síň, za branou na židovský hřbitov, parc. č. 2569, k. ú. Opava-Předměstí 
N/10 skladiště, po levé straně vstupního prostoru na hřbitov, parc. č. 2567, k. ú. Opava-

Předměstí 
N/11 shromaždiště (sala terena), po pravé straně vstupního prostoru na hřbitov, parc. č. 

2568, k. ú. Opava-Předměstí 
N/12 památník padlých v 1.světové válce, křesťanská část, parc. č. 2566/1, k. ú. Opava-

Předměstí 
N/13 hrobka rodiny Spielvogel, křesťanská část, sektor XVIII, parc. č. 2566/1, k. ú. Opava-

Předměstí 
N/14 hrobka rodiny Rieder, křesťanská část, sektor XII, parc. č. 2566/1, k. ú. Opava-

Předměstí 
N/15 hrobka rodiny Rotter (a Salzbornovy), parc. č. 2566/1, křesťanská část, sektor XII 
N/16 hrobka rodiny Strasilla, křesťanská část, sektor XVI, parc. č. 2566/1, k. ú. Opava-

Předměstí 
N/17 hrobka rodiny Habel – Neděla, křesťanská část , sektor X, parc. č. 2566/1, k. ú. Opa-

va-Předměstí 
N/18 hrobka rodiny Schaffera, křesťanská část, sektor VIII, parc. č. 2566/1, k. ú. Opava-

Předměstí 
N/19 hrobka rodiny Braun – Zerhau, křesťanská část, sektor I, parc. č. 2566/1, k. ú. Opa-

va-Předměstí 
N/20 hrobka rodiny Lassmann, křesťanská část, sektor XIII, parc. č. 2566/1, k. ú. Opava-

Předměstí 
N/ 1 hrobka rodiny Skasik, křesťanská část, sektor XIV, parc. č. 2566/1, k. ú. Opava-

Předměstí 
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N/ 22 hrobka rodiny Klinger, křesťanská část, sektor XVIII, parc. č. 2566/1, k. ú. Opava-
Předměstí 

28617/8-2176      Společné pohřebiště RA s památníkem /U/, městský hřbitov, Otická ul.,  
       parc. č. 2566/1, k. ú. Opava-Předměstí 
 
k. ú. Palhanec 
Nejsou evidovány nemovité kulturní památky. 
 
k. ú. Podvihov 
22266/8-1460  kaple sv. Víta, Polomská ul., parc. č. 1 st., 1155 (schodiště a opěráky). 
 
k. ú. Suché Lazce 
Nejsou evidovány nemovité kulturní památky. 
 
k. ú. Vávrovice 
33064/8-1501  dům č. p. 5, Jantarová ul., parc. č. 61 st. 
47246/8-1502  dům č. p. 8, v uliční zástavbě obce, parc. č. 69 st. 
21851/8-1500  boží muka u č. p. 67, parc. č. 390/1; původní boží muka zbořena, postavena 

 nová kopírující původní podobu 
10180/8-3869  kaple sv. Vendelína, vedle č. p. 34, Jantarová ul., parc. č. 43 st. 
 
 
k. ú. Vlaštovičky 
Nejsou evidovány nemovité kulturní památky. 
 
k. ú. Zlatníky u Opavy 
40079/8-1519  zvonička, střed obce, parc. č. 66 st. 

 

2.2. Charakteristika města Opava 

 
Řešeným územím je správní území Statutárního města Opavy, které je tvořeno katastrálními úze-
mími Držkovice (159,27 ha), Jaktař (581,90 ha), Jarkovice (354,21 ha), Kateřinky u Opavy 
(1448,76 ha), Komárov u Opavy (769,09 ha), Kylešovice (1098,13 ha), Malé Hoštice (555,11 ha), 
Milostovice (514,68 ha), Opava-Město (45,04 ha), Opava-Předměstí (1016,62 ha), Palhanec 
(168,69 ha), Podvihov (688,56 ha), Suché Lazce (447,90 ha), Vlaštovičky (256,31 ha), Vávrovice 
(507,09 ha) a Zlatníky u Opavy (449,95 ha). Celková rozloha řešeného území je 9061,28 ha. 
Správní území města Opavy leží v severní části okresu Opava. Ze severu sousedí s Polskem, 
z východu se správními územími obcí Oldřišov, Velké Hoštice, Štítina, Nové Sedlice, Mokré Lazce, 
z jihovýchodu sousedí se správním územím obce Pustá Polom, z jihu s obcí Hlubočec, 
z jihozápadu se správními územími obcí Raduň, Vršovice, Chvalíkovice, Branka u Opavy, Otice a 
Slavkov, ze západu sousedí se správními územími obcí Stěbořice, Neplachovice a Holasovice. 
 
Správní území je tvořeno: 
 
Městskými částmi (obvody) Komárov (část k. ú. Komárova u Opavy), Malé Hoštice (k. ú. Malé Hoš-
tice), Milostovice (k. ú. Milostovice), Opava (nečleněná část města – k. ú. Kateřinky u Opavy, Kyle-
šovice, Opava-Město, Jaktař, a část k. ú. Opava-Předměstí), Podvihov (k. ú. Podvihov), Suché 
Lazce (k. ú. Suché Lazce), Vávrovice (k. ú. Držkovice, Palhanec, Vávrovice, a část k. ú. Opava-
Předměstí – ZSJ Karlovec), Vlaštovičky (k. ú. Vlaštovičky a Jarkovice), Zlatníky (k. ú. Zlatníky u 
Opavy). 
 

http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/555355
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/555339
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/555436
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/555321
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/555321
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/555401
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/555371
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/555371
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/556700
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/555461
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/555410
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Obecními částmi: 
Jaktař, Kateřinky, Komárov, Komárovské Chaloupky, Kylešovice, Malé Hoštice, Město, Milostovi-
ce, Podvihov, Předměstí (Opava), Předměstí (Vávrovice), Pusté Jakartice, Suché Lazce, Vávrovi-
ce, Vlaštovičky, Zlatníky. 
 
Základní ukazatele sídelní struktury města Opavy  
 
Stav obyvatelstva k 31.12.2011 

58281 -43 -360 14,3 8334 16,2 9416 15 9,7 1 304 41,2 40531 
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Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady  
 
Dosavadní vývoj počtu obyvatel 

část obce Počet obyvatel k 31.12. 

   rok - období 

r. 2009 r. 2025 

  

část obce 

Jaktař  2383 3 450 

Kateřinky 14 646 13 740 

Kylešovice 7 752 7 890 

Opava-Město  3 875 3 270 

Opava-Předměstí 23 415 21 930 

Malé Hoštice 1 803 1 810 

Komárov a Komárovské Chaloupky 1491 1 490 

Suché Lazce 1 024 1 120 

Podvihov 553 700 

Zlatníky 371 400 

Milostovice 282 330 

Vlaštovičky, Jarkovice 400 480 

Vávrovice 
Držkovice 
Palhanec 1 320 1 390 

Opava celkem 59 064 58 000 

 
Sídelní struktura širšího regionu, druh a intenzita vazeb, přirozená dělba funkcí sídel do značné 
míry předurčují rozvoj města Opavy i celého regionu. 
Převažujícími funkcemi řešeného území jsou funkce obytná, obslužná, dopravní, výrobní 
a omezeně i rekreační. Obyvatelstvo vykazuje značnou sociální soudržnost, projevující se 
i v kulturním životě města a sociálně historických specifikách regionu. Tradičně se tato specifika 
projevují zejména v oblasti bydlení, vnímání historických a regionálních vazeb.  
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Pro sídelní strukturu většiny spádového obvodu ORP Opava, ale i okolních ORP je do značné míry 
determinující vysoká hustota osídlení a výrazné ovlivnění osídlení antropogenními podmínkami 
(průmyslová krajina se značnou dynamikou dalšího rozvoje, zejména v okolí města Opavy). Vlastní 
řešené území a jeho nejbližší okolí představuje vysoce urbanizované ale i intenzivně využívané 
zemědělské území, v němž se stále výrazněji rozvíjí funkce bydlení a dopravy.  

Nadmístní dopravní vazby Opavy zajišťují především silnice I/11, I/46, I/56 a I/57. Jedná se o do-
pravní tahy republikového (silnice I/11 a I/57) a nadregionálního významu (silnice I/46  
a I/56), které spojují Opavu s nejvýznamnějšími krajskými sídly (Ostrava, Olomouc, Bruntál, Krnov) 
a zároveň zajišťují přístup na nadřazenou komunikační síť (dálnice D1 v Ostravě, příp. v Hladkých 
Životicích nebo silnice I/48 – mezinárodní tah E462 v Ostravě). Ostatní silnice pak zajišťují přede-
vším místní spojení s okolními obcemi. Dopravní vazby na dráze zajišťují celostátní železniční trati 
č. 310 (Opava – Olomouc) a č. 316 (Opava – Ostrava), které slouží nadregionální železniční do-
pravě. Letiště není v území situováno, avšak celé správní území města zasahuje ochranné pásmo 
leteckých radiových zabezpečovacích zařízení.  
 

2.3.Předpoklad vývoje území, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací 
dokumentace. 

 
Při zpracování konceptu územního plánu vycházeli zpracovatelé z potřeb města vyhodnocených 
v rozboru udržitelného rozvoje území pro SO ORP Opava (zprac. EKOTOXA s.r.o., 2008, 1. aktua-
lizace 2010). Bez realizace navrhované územně plánovací koncepce by nebyla odstraňována sla-
bá místa definována průzkumy v rámci citovaného dokumentu a nebyly by dány nástroje pro plnění 
koncepčních cílů nadřazených územně plánovacích dokumentací (viz kapitola 1). 
 
Bez realizace dané koncepce by zejména nebylo možno: 
 

1. zajistit minimalizaci zástavbových ploch v záplavových územích významných vodotečí, 
2. rozšířením plynofikace na nově navrhovaných zastavitelných ploch přispět ke snížení zne-

čišťování ovzduší exhalacemi ze spalovacích zdrojů, 
3. realizací návrhu obchvatu města a nové trasy pro průchod komunikace I/11 Komárovem s 

následným odvedením tranzitní dopravy z centra snížit hlukovou a imisní zátěž centrální 
části Opavy, 

4. doplněním ÚSES a zajištěním jeho návaznosti přispět k průchodnosti ÚSES územím, i přes 
nepříznivé podmínky průchodu vyšších ÚSES zastavěným územím podél řeky Opavy, 

5. stanovením regulativů týkajících se protierozních opatření snížit riziko záplav a splachů ze 
svažitých pozemků, 

6. návrhem suchých nádrží (poldrů) přispět k omezení rozlivů vodotečí do zastaveného úze-
mí, 

7. návrhem vhodných regulativů zvýšit podíl zeleně v zastavovaných plochách, 
8. návrhem vhodných regulativů chránit architektonické a nemovité kulturní památky a krajin-

ný ráz území, 
9. přispívat k využívání alternativních zdrojů elektrické energie za využití vhodné volby jejích 

zdrojů, 
10. návrhem kanalizačního systému s lokálními ČOV pro splaškové vody napomoci k vyřešení 

nedostatečného čištění těchto vod v těch okrajových částech Opavy, které nejsou napojeny 
na centrální ČOV, 

11. návrhem nových ploch pro bydlení s převisem nabídky řešit nedostatek bytů pro mladé ro-
diny s dětmi a následnou stabilizaci počtu obyvatel města, 

12. rozvojem ploch občanského vybavení – veřejné infrastruktury umožnit výstavbu center pro 
seniory, 
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13. návrhem nových ploch pro rozvoj výroby a skladování podpořit vytváření pracovních míst a 
napomoci tak snížení úrovně nezaměstnanosti v tradičním vyjížďkovém regionu 

14. vhodnými regulativy stanovit podmínky pro využívání ploch výroby a skladování přímo na 
plochy pro bydlení po jejich prvotním prověření územními studiemi a následně přispívat ke 
zlepšení pobytové pohody. 

3. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně pláno-
vací dokumentace významně ovlivněny. 

Významné ovlivnění složek životního prostředí se předpokládá zejména v oblasti záboru zeměděl-
ské půdy (negativní), ochrany ovzduší a hlukové zátěže (v součtu mírně pozitivní), ochrany přírody 
(mírně pozitivní) a v oblasti vodního hospodářství (pozitivní). 
 
Charakteristika těchto složek byla podrobně uvedena v kapitole 2.  

 
Potenciálně ovlivněné charakteristiky životního prostředí 

Složka životního prostředí Potenciální ovlivnění dané složky realizací koncepce 

klima  bez významného vlivu 

kvalita ovzduší  snížení imisního zatížení odvedením dopravy 
z centra města 

 znečištění ovzduší z nových ploch pro výrobu a 
skladování 

 snaha o zachování stávajícího rozsahu zásobování 
CZT 

 nevhodné umístění chovů hospodářských zvířat  

podzemní voda  bez významného vlivu 

povrchová voda  ochrana před přívalovými srážkami 
 zpomalení odtoku z území díky návrhu opatření pro 

retenci vod ze zastavěných ploch 
 návrh odkanalizování a čištění vod z dosud neřeše-

ných území 

půda  zábor ZPF a PUPFL 
 minimalizace záboru bonitně nejlepších půd 
 osazením nových zastavitelných ploch do proluk a 

brownfields 

příroda, ekosystémy  průchodnost ÚSES územím 
 doplnění ÚSES  a jeho návaznost na území okol-

ních obcí 
 respektování hranic PP Moravice 

krajinný ráz, kulturní dědictví  respektování nemovitých kulturních památek a pa-
mátkové zóny 

 stanovení regulativů pro vzhled staveb v území 
 omezení realizace některých pohledově význam-

ných typů staveb (např. fotovoltaika, větrné elektrár-
ny) 

veřejné zdraví, pobytová pohoda  snížení hlukové a imisní zátěže odvedením tranzitní 
dopravy z města 

 respektování protihlukové ochrany a pobytové po-
hody i u ploch pro bydlení navazujících na ploch pro 
výrobu a skladování 
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4. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním 
územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na 
zvláště chráněná území, EVL a ptačí oblasti. 

V této kapitole je uvedeno shrnutí problémových složek životního prostředí, veřejného zdraví a 
urbanismu, které by mohly být potenciálně předkládaným územním plánem pozitivně nebo nega-
tivně ovlivněny ve významném rozsahu. Popis těchto složek byl uveden podrobně v předchozích 
kapitolách. 
 
 
4.1 Maloplošná zvláště chráněná území 
Správního území se dotýká v k. ú. Podvihov a k. ú. Komárov Přírodní park Moravice. Jeho hranice 
je v konceptu ÚP stabilizována a regulativy zajišťují ochranu jeho funkce. 
 
4.2 Velkoplošná zvláště chráněná území, EVL a ptačí oblasti 
Prvky soustavy Natura 2000 a velkoplošná zvláště chráněná území nejsou v řešeném území vy-
mezeny. 
 
4.3 Památné stromy 
Ochrana dvou památných stromů je územním plánem zajištěna a koncept v této oblasti nepřináší 
změny. 
 
4.4 ÚSES 
Všechny úrovně ÚSES jsou v území územním plánem doplňovány a vedeny tak, aby jeho prů-
chodnost přes nepříznivé podmínky pro vedení zastavěným územím byla zajištěna, aby byla zajiš-
těna návaznost na vedení ÚSES v okolních obcích a aby požadavky nadřazených koncepcí byly 
respektovány. 
 
4.5 Dopravní systémy 
Tradičně nejproblémovější součást urbanizace města představuje silniční doprava zejména 
s ohledem na průtah tranzitní dopravy mezi Ostravou, Krnovem (případně dále směrem na Polsko) 
a Bruntálem.  
Za hlavní s tím související problematický jev v území je považována vysoké zatížení centra města 
negativními vlivy hluku s nadlimitními hodnotami, vibracemi, emisemi ze spalování pohonných 
hmot a sekundární prašností.  
Řešení tohoto problému navrhuje posuzovaná koncepce v několika variantách a územních rezer-
vách pro trasy obchvatu města a vedení I/11 Komárovem. Koncept ÚP v dané chvíli není s to na-
vrhnout jedinou optimální trasu (zejména u průtahu Komárovem), neboť souběžně u této stavby 
probíhá proces posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), který má za úkol vyhodnotit pozitivní a 
negativní stránky každé z variant (Průtah, Jih, Sever). V době dokončení tohoto vyhodnocení byly 
po první fázi procesu EIA u každé z variant zjištěny kladné i záporné stránky a ani ve vyjádření 
jednotlivých dotčených úřadů nebyla nalezena shoda. 
 
4.6 Povrchové a podzemní vody 
Složka životního prostředí negativně ovlivněná vypouštěním nedostatečně čištěných nebo nečiště-
ných splaškových odpadních vod, v současné době problémová zejména v okrajových městských 
částech neodkanalizovaných na centrální nebo obecní ČOV, ale také zatížením srážkovými voda-
mi odváděnými z plošně významných celků bez retence a zásaku. Jsou stanoveny mimo jiné i re-
gulativy pro výstavbu v ochranných pásmech vodních zdrojů. 
Územní plán tyto problémy řeší návrhem napojení některých neodkanalizovaných částí na místní 
ČOV a regulativy vyžadujícími podle možností využití retence nebo zásaku v místě staveb. 
Pro zlepšení stavu povrchových vod je konceptem ÚP navrženo zejména: 



53 
 

______________________________________________________________________________________                    
Územní plán města Opavy – koncept, vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

 
 

 
 V částech města Opava-Město, Opava-Předměstí, Jaktař, Vávrovice, Palhanec, Kateřinky, 

Malé Hoštice a Kylešovice napojit zastavitelné plochy na stávající kanalizaci zakončenou 
centrální ČOV Opava. V Kateřinkách vybudovat dešťovou kanalizaci vyústěnou do Kateřin-
ského potoka. 

 V Jarkovicích a Vlaštovičkách vybudovat soustavnou splaškovou kanalizaci (s jednou čer-
pací stanicí) a ČOV Vlaštovičky. Stávající lokální ČOV Vlaštovičky zrušit. 

 V Milostovicích a Zlatníkách vybudovat soustavnou splaškovou kanalizaci (s jednou čerpací 
stanicí) a ČOV Zlatníky. Stávající lokální ČOV v Milostovicích zrušit. 

 V Suchých Lazcích a v Komárově vybudovat soustavnou splaškovou kanalizaci (s čtyřmi 
čerpacími stanicemi) a ČOV Komárov. Ze Suchých Lazců vybudovat stoku dešťové kanali-
zace DN 800 až DN 1300 v délce cca 1 km vyústěnou do řeky Opavy. 

 V Podvihově a Komárovských Chaloupkách vybudovat soustavnou splaškovou kanalizaci 
(se čtyřmi čerpacími stanicemi) a ČOV v Komárovských Chaloupkách. 

 Stokovou síť navrženou dle zpracovaných projektů v délce cca 30 km (26 km gravitační a 4 
km tlakové) rozšířit o další stoky splaškové kanalizace v délce cca 12 km (11 km gravitační 
a 1 km tlakové) pro odkanalizování navržených zastavitelných ploch v dosahu stávající či 
plánované kanalizace. 

 Srážkovým vodám v souladu s vodním zákonem umožnit vsak do terénu, přebytečné sráž-
kové vody řízeně přes retenční zařízení odvádět dešťovou kanalizací či mělkými zatravně-
nými příkopy do vhodného recipientu.  

 
Pro zvýšení ochrany před povodněmi je předkládán návrh na výstavbu protipovodňových hrází a 
zdí podél vodního toku Opavy a vybudování suchých poldrů v povodí Velké (Jaktarky) v k. ú. Zlat-
níky u Opavy a v povodí Otického příkopu v k. ú. Kylešovice jako protierozní a protipovodňová 
opatření a za účelem zvýšení retenční schopnosti  krajiny. 
 
4.7 Krajinný ráz 
Krajinný ráz je chráněn jak vymezením a respektováním památkové zóny a nemovitých kulturních 
památek, tak vymezením regulativů týkajících se nedoporučení výstavby plošně a výškově vý-
znamných staveb, zejména větrných a fotovoltaických elektráren a požadavku na posouzení vlivů 
na krajinný ráz u komunikací nemístního významu nejpozději ve stadiu územního řízení.  
 
4.8. Ochrana veřejné zdraví a pobytové pohody, rekreace 
Úzce souvisí zejména s bodem 4.5 (doprava), ale také s blízkostí některých ploch pro výrobu a 
skladování a ploch pro bydlení. 
Kromě nově navrhovaných dopravních tras přináší územní plán upevnění regulativů na ochranu 
obytné zástavby stanovením podmínek umisťování nových záměrů v takto nevhodně situovaných 
plochách.   
ÚP napomáhá zvýšit rekreační možnost (zejména individuální rekreace návrhem a respektováním 
jak cykloturistických tras, tak ploch pro zkvalitnění pohybu v blízkosti Stříbrného jezera a dalších. 
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5. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant politiky 
územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace včetně vlivů sekundár-
ních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodo-
bých, trvalých a přechodných, kladných a záporných (vlivy na obyvatelstvo, biologic-

kou rozmanitost, faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně 
dědictví architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými ob-
lastmi vyhodnocení). 

Koncept územního plánu je předkládán v několika variantách majících vliv zejména na vedení do-
pravních tras v území. Je třeba předem konstatovat, že jakkoliv je účelem tohoto posouzení vyme-
zit rozdíly mezi vlivy jednotlivých variant, bude nakonec otázkou kompromisů a částečně i politic-
kých rozhodnutí, která z navrhovaných tras bude převzata do návrhu územního plánu po projed-
nání předloženého konceptu. V případě, že u konkrétní dopravní trasy nebude možno ve fázi kon-
ceptu rozhodnout (což se týká zvláště vedení komunikace I/11 v oblasti Komárova), bude zřejmě 
nutno ponechat danou trasu v územních rezervách. 
Kromě již zahrnutých materiálů bylo v tomto posouzení využito Technické pomoci Dopravoprojektu 
Ostrava, spol. s r.o., pro hodnocení variant řešení průchodu komunikace I/11 územím městské 
části Opava-Komárov, a závěrů zjišťovacího řízení EIA pro tuto komunikaci. 
 

V tabulkách jsou dále používány zkratky:  
JK - Jaktař, JA - Jarkovice, KA - Kateřinky u Opavy, KO - Komárov u Opavy, KY - Kylešovice, MH - 
Malé Hoštice, MI - Milostovice, OP - Opava-Předměstí, PA - Palhanec, PO - Podvihov, SL - Suché Laz-
ce, VA – Vávrovice, VL - Vlaštovičky, ZL - Zlatníky u Opavy. Těmito zkratkami jsou označovány i ná-
vrhové plochy v jednotlivých katastrálních územích. 

 
Předkládaným konceptem jsou vymezována zastavitelná území s využitím: 
 
 Plochy smíšené obytné městské (SM) 
  
navržené v největším rozsahu k. ú. Jaktař, menší plochy pak v k. ú. Kateřinky u Opavy a Opava-
Předměstí. Všechny plochy jsou situovány jiho- až severozápadním směrem ve vzdálenosti do 2 
km od centra Opavy. Zastavitelné plochy navazují na zastavěné území, případně jsou zastavěným 
územím oklopeny. 
 
 Plochy smíšené obytné venkovské (SV) 
navržené k rozvoji ve všech k. ú. s výjimkou k. ú. Opava-Město, Držkovice a Palhanec. Zastavitel-
né plochy jsou navrženy v návaznosti na stabilizované plochy s touto funkcí. Jedná se o plochy 
s hlavní funkcí obytnou, v rámci které je preferována individuální bytová výstavba, která je doplně-
na funkcemi vázanými na funkci bydlení, s vysokým procentem soukromé zeleně.  
Jednoznačně největší rozvoj ploch s touto funkcí se předpokládá v k. ú. Komárov u Opavy vzhle-
dem k dobré dopravní obslužnosti území včetně osobní železniční dopravy, předpokládanému 
rozvoji pracovních míst v tomto k. ú. a v sousedních Suchých Lazcích. 
 
 Plochy bydlení hromadného (BH) 
navržené v k. ú. Kylešovice a Opava-Předměstí za účelem rozvoje bydlení v bytových domech a 
funkcemi a službami souvisejícími s hromadným způsobem bydlení (občanskou vybaveností lokál-
ního významu, provozování služeb a podnikatelských aktivit lokálního významu, které nebudou 
narušovat funkci obytnou negativními vlivy z provozované činnosti). Navrhovány jsou v k. ú. Opa-
va-Předměstí u jihozápadního okraje zastavěného území, a v Kylešovicích v návaznosti na stabili-
zované plochy v západní části zastavěného území.  
Problémem u těchto ploch je zajištění výškové hladiny tak, aby nebyl narušen krajinný ráz daného 
území, a zajištění dostatečného procenta zeleně a parkovacích ploch. 
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 Plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) 
navržené v k. ú. Jaktař, Kateřinky u Opavy, Opava-Předměstí a k. ú. Kylešovice. Hlavním využitím 
je výstavba rodinných domů. Předpokládá se, že v těchto plochách budou ponechány volné neza-
stavěné plochy pro výsadbu veřejné zeleně a pro realizaci maloplošných hřišť pro sportovní vyžití 
obyvatel.  
 
 Plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 
navržené pouze v menším rozsahu v k. ú. Kateřinky u Opavy, Opava-Předměstí, Podvihov, Suché 
Lazce a Vávrovice, kde jsou tyto plochy v provázanosti s očekávaným rozvojem obytné zástavby a 
návazné infrastruktury (školství, sociálních služeb apod.).  
  
 Plochy občanského vybavení – komerčních zařízení velkoplošných (OK) 
navržené za účelem případné realizace obchodních zařízení vícepodlažních (obchodních domů) 
nebo obchodních zařízení velkoplošných přízemních (supermarketů, hypermarketů apod.) v k. ú. 
Kateřinky u Opavy, kde je navržena jedna plocha naproti stabilizované plochy s touto funkcí ve 
východní části k. ú., a v k. ú. Opava-Předměstí, kde je navrženo celkem šest ploch s touto funkcí. 
Plocha v blízkosti železniční stanice Opava – východ,  plocha ve východní části k. ú. a menší plo-
cha u ul. Olomoucké navazují na stabilizované plochy s touto funkcí. Plocha u ul. Hradecké má 
vazbu na rozvíjející se obytnou zástavbu v k. ú. Kylešovice. Nejrozsáhlejší je plocha u ul. Olo-
moucké, v blízkosti hranice s obcí Otice. Rozsah této plochy  a její situování mimo plochy obytné 
zástavby umožňuje vybudování dostatečného zázemí pro velkoplošné komerční zařízení.  
Větší množství ploch s touto funkcí je přes jistý rozpor se závěry ÚAP ORP Opava, které doporu-
čují podporu malého podnikání na úkor velkých řetězců, vymezeno s ohledem na funkci města 
jako obce s rozšířenou působností a průmyslového a podnikatelského centra celé spádové oblasti. 
 
 Plochy občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS) 
navržené téměř ve všech katastrálních územích. Největší rozsah má plocha vymezená v k. ú. Ka-
teřinky u Opavy u Stříbrného jezera, kde se předpokládá rozvoj staveb a zařízení především pro 
letní rekreaci. Část této plochy je již k letní rekreaci obyvateli Opavy využívána.  
 
 Plochy občanského vybavení – hřbitovů (OH) 
navržené v k. ú. Kylešovice, Opava-Předměstí, Suché Lazce. Jedná se o plochy vymezené za 
účelem rozšíření stabilizovaných ploch hřbitovů. Nejrozsáhlejší je plocha navržená v k. ú. Opava-
Předměstí pro rozšíření Městského hřbitova. 
 
 Plocha rekreace rodinné (RR) 
navržená jako jediná, a to v k. ú. Podvihov v návaznosti na stabilizovanou plochu s touto funkcí. 
 
 Plochy smíšené výrobní (VS) 
navržené v k. ú. Jaktař, Jarkovice, Kateřinky u Opavy, Komárov u Opavy, Kylešovice, Malé Hošti-
ce, Podvihov, Suché Lazce a Vávrovice ve vazbě na okrajové části zastavěného území. Největší 
rozsah těchto ploch je navržen v k. ú. Kateřinky u Opavy, podél plochy dopravní infrastruktury sil-
niční vymezené pro severní obchvat Opavy, zejména v blízkosti ul. Ratibořské.  Svým rozsahem je 
významná také již dnes postupně naplňovaná plocha v k. ú. Suché Lazce, jejíž rozvoj je 
v současné době omezen návrhem územní rezervy pro jižní obchvat Komárova, a  plocha s touto 
funkcí v k. ú. Kylešovice. 
 
 Plochy výroby a skladování – lehkého průmyslu (VL) 
navržené v k. ú. Jaktař, Komárov u Opavy, Opava-Předměstí a Vávrovice. Rozsah navržených 
zastavitelných ploch je poměrně velký vzhledem k potřebě nabídky vhodných ploch, dobře doprav-
ně dostupných jak silniční dopravou, tak v některých případech i po železnici.  
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Plochy jsou navrhovány podle možností tak, aby je bylo možno zastavovat po etapách a podle 
potřeby průběžně řešit případné negativní vlivy z provozovaných činností na obytnou zástavbu 
pomocí ploch ochranné zeleně nebo způsobem zastavování a technickými opatřeními. 
 
 Plochy výroby a skladování – výroby zemědělské (VZ) 
navržené v k. ú. Milostovice, Podvihov a Vlaštovičky, tedy v k. ú. s tradiční zemědělskou výrobou 
rostlinnou i živočišnou. V k. ú. Milostovice se jedná o malou plochu navazující na stabilizovanou 
plochu s touto funkcí. V k. ú. Podvihov je navržena plocha mimo souvislou zástavbu tak, aby zde 
byl umožněn chov hospodářských zvířat. Největší rozsah ploch pro tuto funkci je navržen v k. ú. 
Vlaštovičky. Jedna plocha je navržena za účelem rozšíření stávající plochy, další dvě plochy jsou 
navrženy ve vzdálenosti cca 900 m od obytné zástavby, v plochách zemědělských, pro chov hos-
podářských zvířat ve stájích (vepřín). 
 
 Plocha zemědělská – produkční (ZP) 
navržená v k. ú. Malé Hoštice pro rozšíření stávající plochy pro výsadbu sadů, školky, případně 
vybudování zahradnictví.  
 
 Plochy zemědělské - zahrady (ZZ) 
navržené ve většině k. ú. jako plochy jsou pro potřebu vlastníků (uživatelů) zahrad. V těchto plo-
chách je v souladu se ZÚR MSK přípustné realizovat pouze stavby pro uskladnění nářadí 
a zemědělských výpěstků, studny a zařízení pro produkci ovoce, zeleniny, pěstování květin apod. 
Územním plánem jsou také navrženy dvě zahrádkářské osady, které jsou situovány v aktivní zóně 
stanoveného záplavového území vodního toku Opavy, jako plochy k asanaci, a to v severozápadní 
části k. ú. Kateřinky u Opavy s dosahem do k. ú. Palhanec a ve východní části k. ú. Opava-
Předměstí. V k. ú. Opava – Předměstí je zahrádkářská osada u ul. Otické navržena jako plocha 
přestavby s ohledem na její situování v území vhodném pro rozvoj bydlení individuálního. Náhra-
dou za tyto plochy jsou vymezeny zastavitelné plochy zemědělské – zahrady (ZZ) v odpovídajícím 
rozsahu, a to v k. ú. Jaktař, kde je navržen největší rozsah těchto ploch, Kateřinky u Opavy a Opa-
va-Předměstí, v k. ú. Kylešovice, Suché Lazce, v malé míře i v k. ú. Malé Hoštice, Podvihov, Váv-
rovice a Zlatníky. 
 
 Plochy veřejných prostranství - zeleně veřejné (ZV) 
navržené v k. ú. Kateřinky u Opavy, Komárov u Opavy, Kylešovice, Malé Hoštice a Opava-
Předměstí jako o plochy přístupné veřejnosti 24 hodin denně bez omezení, s předpokládanou par-
kovou úpravou (zpevněné plochy, travní, keřové i stromové patro). Nejrozsáhlejší plocha s touto 
funkcí je vymezena v k. ú. Kateřinky u Opavy, kolem Stříbrného jezera. 
 
Všechny zastavitelné plochy jsou provázány s rozvojem potřebné dopravní a technické in-
frastruktury. 
 
Dále jsou konceptem ÚP navrhovány: 
 Plochy komunikací (K) 
 Plochy technické infrastruktury (TI) 
 Plocha těžby nerostů (TN) 
             Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) – plochy a koridory pro severní a jižní 

obchvat Opavy a související přeložky silnic I/56 a I/46, dále pro přeložku silnice III/4609 
mimo zastavěné území v k. ú. Jaktař. Mimo plochy obchvatů a plochy DS související s ob-
chvaty jsou dále navrženy plochy dopravní infrastruktury silniční v k. ú. Kateřinky u Opavy, 
Komárov u Opavy, Kylešovice, Opava-Předměstí a Suché Lazce za účelem zlepšení ko-
munikačního systému města. (Plochy pro severní a jižní obchvat a přeložku silnice I/46, 
I/57 nejsou uvedeny v následující tabulce).  

 Plocha dopravní infrastruktury drážní (DD) 
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Přehled zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Opavy, dle způsobu využití, v ha 

ZAST. 
PL. 

SM SV BH BI OV OK OS OH RR VS VL VZ 

JK 24,68 6,47 0 14,82 0 0 1,30 0 0 11,74 49,24 0 

JA 0 19,65 0 0 0 0 0 0 0 6,66 0 0 

KA 4,10 3,10 0 21,04 0,59 2,57 7,13 0 0 16,44 0 0 

KO 0 55,03 0 0 0 0 2,71 0 0 9,84 19,88 0 

KY 0 9,00 13,18 44,52 0 0 0,70 0,52 0 12,19 0 0 

MH 0 21,09 0 0 0 0 2,41 0 0 1,82 0 0 

MI 0 9,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,29 

OP 3,11 0,37 11,41 19,23 2,55 27,19 5,00 6,91 0 0 13,37 0 

PA 0 0 0 0 0 0 0,70 0 0 0 0 0 

PO 0 17,43 0 0 0,72 0 0,67 0 0,33 1,43 0 0 

SL 0 14,11 0 0 0,46 0 8,25 0,25 0 13,86 0 0 

VA 0 11,29 0 0 2,51 0    0,90* 
1,65 

0 0 4,60 52,23 0 

VL 0 2,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,28 

ZL 0 9,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cel-
kem 

31,89 179,21 24,59 99,61 6,83 29,76 29,77 7,68 0,33 78,58 134,72 11,48 

* nezastavitelná část ploch v záplavovém území 
Vysvětlivky: JK - Jaktař, JA - Jarkovice, KA - Kateřinky u Opavy, KO - Komárov u Opavy, KY - Kylešovice, 
MH - Malé Hoštice, MI - Milostovice, OP - Opava-Předměstí, PA - Palhanec, PO - Podvihov, SL - Suché 
Lazce, VA – Vávrovice, VL - Vlaštovičky, ZL - Zlatníky u Opavy. 

 
Přehled zastavitelných ploch vymezených Územním plánem Opavy, dle způsobu využití, v ha (pokra-
čování) 

 
 ZAST. 
    PL. 

ZP ZZ ZV TI K DS TN DD 

JK 0 24,26 0 0 1,39 0,69 0 0 

JA 0 0 0 0 0,61 0 0 0 

KA 0 8,46 13,69 1,73 0,58 2,64 0 0 

KO 0 1,51 1,97 0,40 7,77 3,86 0 0 

KY 0 9,66 0,10 1,99 2,64 1,60 51,07 3,16 

MH 2,64 2,55 2,12 0 0,66 0 0 0 

MI 0 0 0 0 0,72 0 0 0 

OP 0 8,09 0,57 0 1,40 3,12 0 0 

PA 0 0 0 0 0 0 0 0 

PO 0 1,11 0 0 0 0 0 0 

SL 0 4,93 0 0,30 1,72 4,60 0 0 

VA 0 0,11 0 0 0,27 0 0 0 

VL 0 0 0 0,07 0 0 0 0 

ZL 0 0,12 0 0,34 0 0 0 0 

Celkem 2,64 60,80 18,45 4,83 17,32 15,82 51,07 3,16 

Vysvětlivky: JK - Jaktař, JA - Jarkovice, KA - Kateřinky u Opavy, KO - Komárov u Opavy, KY - Kylešovice, 
MH - Malé Hoštice, MI - Milostovice, OP - Opava-Předměstí, PA - Palhanec, PO - Podvihov, SL - Suché 
Lazce, VA – Vávrovice, VL - Vlaštovičky, ZL - Zlatníky u Opavy. 

 
Koncept rovněž vymezuje plochy přestavby ve prospěch ploch s využitím jako: 

 smíšené obytné městské (SM) 

 smíšené obytné venkovské (SV) 

 bydlení hromadného (BH) 

 bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) 

 občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) 
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 občanského vybavení – komerčních zařízení velkoplošných (OK) 

 občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS) 

 občanského vybavení – hřbitovů (OH) 

 smíšené výrobní (VS) 

 komunikací (K) 

 dopravní infrastruktury silniční (DS) 
 

Plochy přestavby ve prospěch ploch smíšených obytných městských (SM) 
Největšími plochami SM jsou plochy výrobních areálů situovaných v blízkosti toku Opavy a podél 
ul. Krnovské a plochu bývalých kasáren situovanou u plochy dopravní infrastruktury drážní, želez-
niční stanice Opava-západ v místech, kde jsou plochy s obytnou zástavbou negativně ovlivňovány 
především zvýšenou dopravní zátěží. Postupnou přestavbou dojde k posílení významu „širšího 
centra“ města Opavy a zlepšení architektonického vzhledu území. 
 
Plochy přestavby ve prospěch ploch smíšených obytných venkovských (SV) 
jsou navrženy v k. ú. Jaktař. Jedná se o areály se zemědělskou výrobou, které byly zdrojem obtě-
žování obyvatelstva v sousedících plochách s obytnou zástavbou.   
 
Plochy přestavby ve prospěch ploch bydlení hromadného (BH)  
jsou navrženy v k. ú. Opava-Předměstí na pravém břehu vodního toku Opavy, v blízkosti centra 
města (dnes řadové garáže), a U Náhonu.  
 
Plochy přestavby ve prospěch ploch bydlení individuálního – městského  a příměstského 
(BI) jsou navrženy v k. ú. Kateřinky u Opavy a Opava-Předměstí.  
 
Plocha přestavby ve prospěch ploch občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) je 
navržena v k. ú. Kateřinky u Opavy.  
 
Plochy přestavby ve prospěch ploch občanského vybavení – sportovních a rekreačních 
zařízení (OS) jsou navrženy v k. ú. Kateřinky u Opavy a Opava-Předměstí. (dnes plocha výrobního 
areálu u Stříbrného jezera, plocha v blízkosti Městských sadů, na části plochy „Ekorega výstaviš-
tě“, a dnešní areál v blízkosti Tyršova stadiónu). 
 
Plocha přestavby ve prospěch ploch občanského vybavení – hřbitovů (OH) 
je navržena v k. ú. Opava-Předměstí u Městského hřbitova na ul. Otické.  
 
Plocha přestavby ve prospěch ploch smíšených výrobních (VS) 
je navržena v k. ú. Jaktař. 
 
Plochy přestavby komunikací (K) 
jsou vymezeny v k. ú. Opava-Předměstí pro realizaci propojení ul. Krnovská a Žižkova, pro reali-
zaci propojení ul. Bochenkova a Mostní, příjezd k parkovací ploše u železniční stanice Opava-
východ z ul. Kylešovská a realizaci úseku propojení ul. Husova – U Hliníku. 
 
Plochy přestavby dopravní infrastruktury silniční (DS) 
jsou vymezeny v k. ú. Opava-Předměstí pro střední městský okruh, pro úpravu křížení silnice I/46 
(ul. Olomoucká) s místními komunikacemi ul. Vančurova a Dostojevského, pro úpravu křížení silni-
ce I/57 (ul. Hradecká) s místní komunikací ul. Rooseveltova.  
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Přehled ploch přestavby vymezených Územním plánem Opavy dle způsobu využití, v ha 

PŘEST. 
PL.  

SM SV BH BI OV OS OH VS K DS 

JK 6,94 4,59 0 0 0 0 0 0,86 0 0 

KA 7,64 0 0 2,00 0,70 4,58 0 0 0 0 

OP 53,26 0 1,34 4,54 0 2,27 0,86 0 2,47 9,25 

Celkem 67,84 4,59 1,34 6,54 0,70 6,85 0,86 0,86 2,47 9,25 

 
Dále jsou navrženy plochy přestavby pro jižní obchvat a pro přeložku silnice I/57 v k. ú. Kylešovice, 
plocha přestavby silnice I/11 v k. ú. Komárov u Opavy a k. ú. Opava-Předměstí (tyto plochy nejsou 
zahrnuty v předchozí tabulce). 
 
Územní plán se rovněž podrobně zabývá systémem sídelní zeleně jako nedílné složky byd-
lení a života ve městě. 
 
Z důvodu zachování nezpevněných ploch ve výše uvedených plochách je stanoveno územním 
plánem procento zastavitelnosti pozemků. Ve všech zastavitelných plochách, plochách přestavby, 
a v zastavěném území je přípustné zakládat nové plochy zeleně dle možností lokality a urbanistic-
ké koncepce za účelem zlepšení pohody a estetického vzhledu prostředí a s ohledem na předpo-
kládaný způsob využívání zeleně (prostory klidové, plochy pro hry, dětská hřiště, promenády 
apod.). 
Územním plánem jsou vymezeny samostatné plochy zeleně stabilizované a plochy změn, tj. navr-
žené plochy, které jsou součástí jak zastavěného území, tak volné krajiny. Jedná se o plochy: 

- zemědělské – zahrady (ZZ),  
- veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV),  
- zeleně ochranné (ZO), 
- smíšené nezastavěného území (SN), 
- lesní (L), 
- přírodní (PP). 

 
 Plochy zemědělské – zahrady (ZZ) jsou důležitou součástí systému sídelní zeleně, i když se 
jedná o zeleň soukromou. Do těchto ploch zahrnuty jak zahrady v zahrádkářských osadách, tak 
samostatné zahrady. Celkem je vymezeno 60,80 ha těchto ploch. Největší rozsah zahrad je navr-
žen v k. ú. Jaktař (24,26 ha), dále v k. ú. Kylešovice (9,66 ha), k. ú. Kateřinky u Opavy (8,46 ha) 
a Opava-Předměstí (8,09 ha). Jde o katastrální území s vysokým procentem obyvatel bydlících 
v bytových domech, kteří mají zájem o vlastní drobnou zemědělskou produkci bio- zeleniny a ovo-
ce. 
Plochy o rozloze cca 20 ha jsou vymezeny jako náhrada za plochu zahrádkářské osady navržené 
k asanaci v k. ú. Kateřinky u Opavy a Palhanec a plochu zahrádkářské osady v k. ú. Opava-
Předměstí z důvodu jejich situování v záplavovém území.  
Dalších cca 40 ha ploch pro tyto účely je navrženo s ohledem na velký zájem obyvatel o vlastní 
zahradu.  
 Plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) jsou vymezeny jako stabilizované plochy 
veřejných prostranství – zeleně veřejné převážně plochy s parkovou úpravou. Dále jsou vymezeny 
plochy navržené k tomuto způsobu využívání a to v k. ú. Jaktař, Kateřinky u Opavy, Komárov u 
Opavy, Kylešovice, Malé Hoštice a Opava-Předměstí v rozsahu celkem 22,41 ha.  
Územním plánem Opavy jsou vymezeny zastavitelné plochy s obytnou funkcí nebo plochy občan-
ského vybavení: 

- smíšené obytné městské (SM) – 31,89 ha 
- smíšené obytné venkovské (SV) – 179,21 ha 
- bydlení hromadného (BH) – 24,59 ha 
- bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) – 99,61 ha 
- občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) – 6,83 ha 
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- občanského vybavení – komerčních zařízení velkoplošných (OK) – 29,76 ha 
- občanského vybavení - sportovních a rekreačních zařízení (OS) – 29,77 ha 
- občanského vybavení – hřbitovů (OH) – 7,68 ha 

 
Celková rozloha těchto zastavitelných ploch je 409, 34 ha. Potřeba nově vymezených ploch pro 
veřejná prostranství je dle platných obecně závazných předpisů 20,47 ha.  
Plochy navržené územním plánem jsou dostačující, u dalších ploch se předpokládá, že budou vy-
mezeny jako součást zastavitelných ploch.  
Jako veřejné prostranství bude z velké části využívána plocha občanského vybavení – sportovních 
a rekreačních zařízení u Stříbrného jezera, v k. ú. Kateřinky u Opavy. 

 
 Plochy zeleně ochranné (ZO) jsou územním plánem navrženy ve všech k. ú. s výjimkou k. ú. 
Držkovice, Milostovice, Opava-Město, Podvihov, Suché Lazce, Zlatníky za účelem plnění funkce 
krajinotvorné, pro eliminaci nepříznivé geografické polohy, změny směru větru a omezení přenosu 
prachu, pachů, snížit šíření hluku apod. i pro plnění funkce estetické.  
Tyto plochy jsou vymezeny zejména podél ploch dopravní infrastruktury a ploch s výrobními funk-
cemi. 
 
 Plochy smíšené nezastavěného území (SN) jsou navrženy v k. ú. Jarkovice, Kateřinky 
u Opavy, Komárov u Opavy, Kylešovice, Opava-Předměstí a Palhanec. Převážně se jedná 
o menší plochy vytvářející přechod mezi zástavbou a krajinou, která je převážně tvořena zeměděl-
skou půdou s nedostatkem vzrostlé zeleně. Územním plánem jsou proto vymezeny jako stabilizo-
vané plochy smíšené nezastavěného území plochy se vzrostlou zelení na zemědělské půdě na 
podkladě leteckých snímků a údajů z katastru nemovitostí. 
Nejrozsáhlejší taková souvislá plocha je vymezena v k. ú. Opava-Předměstí, u soutoku vodních 
toků Opavy a Moravice, u areálu hypermarketu Globus, v k. ú. Kylešovice, v záplavovém území 
vodního toku Moravice, v návaznosti na okolní zeleň a plochy pro bydlení. 

 
 Plochy lesní (L) se v řešeném území vyskytují v drobných výměrách, kromě k. ú. Podvihov, kde 
se nacházejí větší lesní celky. Nová lesní plocha je navržena v k.ú. Milostovice. 

 
 Plochy přírodní (PP) jsou vymezeny pro územní systém ekologické stability, který v poměrně 
velkém rozsahu prochází také zastavěným územím, převážně podél vodních toků protékajících 
souvislou zástavbou. Podrobněji viz kapitola 4.15 Územní systém ekologické stability. 
 
Popis a vyhodnocení návrhových ploch v jednotlivých k. ú.  
 
K. ú. Držkovice 

1) Zastavitelné plochy nebo plochy přestavby či asanací nejsou navrženy, zejména z důvodu 
situování téměř všech ploch v záplavovém území. 

2) Navrženy jsou rozsáhlé plochy přírodní (PP) pro územní systém ekologické stability, a to 
nadregionálního, regionálního i lokálního významu podél hranice s Polskem. 
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K. ú. Jaktař 
1) Zastavitelné plochy smíšené obytné městské (SM) jsou navrženy dvě. Jedna plocha je na-

vržena v návaznosti na zastavěné území ve východní části k. ú. a je označena JK-Z15, 
druhá plocha je navržena v jihovýchodní části k. ú. v návaznosti na zastavěné území, a je 
označena JK-Z19. Tyto plochy jsou navrženy k prověření územní studií. Plochy přestavby 
s touto funkcí jsou navrženy jižně od centrální části zástavby a v západní části k. ú. ve vaz-
bě na zastavené území a zastavitelné plochy a jsou označeny JK-P2 až JK-P5. 

2) Zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské (SV) jsou navrženy v návaznosti na severní 
a jižní část zastavěného území situovaného v centrální části k. ú. a jsou označeny JK-Z3,  
JK-Z7, JK-Z9, JK-Z11 až JK-Z13. V návaznosti na tuto část zástavby jsou vymezeny  
i plochy přestavby s touto funkcí a jsou označeny JK-P6 až JK-P9. 

3) Zastavitelné plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) jsou navrženy 
ve východní a jihovýchodní části k. ú. v návaznosti na stávající zástavbu s tímto způsobem 
využívání území. Plochy jsou označeny JK-Z14, JK-Z18 a JK-Z20.  

4) Zastavitelná plocha občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) je na-
vržena ve východní části k. ú. ve vazbě na zastavitelné plochy a zastavěné území s touto 
funkcí v k. ú. Opava-předměstí. Plocha je označena JK-Z16. 

5) Zastavitelné plochy smíšené výrobní a skladování (VS) jsou navrženy v návaznosti na stá-
vající plochy s tímto způsobem využití a jsou jen menšího rozsahu. Označení těchto ploch 
je JK-Z5, JK-Z6, JK-Z8 a JK-Z10. Plocha přestavby smíšená výrobní a skladování, ozna-
čená JK-P1 je navržena u okružní křižovatky. 

6) Největší rozsah zastavitelných ploch představují plochy výroby a skladování – lehkého 
průmyslu (VL). Jsou navrženy v severovýchodní části k. ú., a to podél železniční trati 
a silnic I. třídy. Plochy jsou označeny JK-Z1, JK-Z2 a JK-Z4, dále je navržena plocha JK-
Z3. 

7) V jižní části k. ú. je navržena zastavitelná ploch zemědělská – zahrady (ZZ) západně od 
stávající plochy s tímto způsobem využívání s označení JK-Z17, dále je v území navržena 
plocha JK-Z21. Celkem je  pro tento způsob využití navrženo více než 24 ha. 

8) Plochy prostranství veřejných – zeleně veřejné (ZV) jsou navrženy dvě, a to jižně od zá-
stavby v centrální části k. ú. Plochy jsou označeny JK-ZV1 a JK-ZV2. 

9) Plochy zeleně ochranné (ZO) jsou navrženy podél železniční trati, silnic I. třídy 
a v ochranném pásmu vodního zdroje Jaktařské zářezy v severovýchodní části k. ú. Plochy 
jsou označeny JK-ZO1 až JK-ZO11. 

10) V západní části k. ú. je navržen koridor pro vedení dopravní infrastruktury silniční a plocha 
dopravní infrastruktury silniční (DS) pro západní část jižního obchvatu (přeložku silnice II. 
třídy) a plocha dopravní infrastruktury silniční (DS) pro přeložku silnice III. třídy. 

11) Navržené plochy přírodní (PP) zahrnují prvky územního systému ekologické stability lokál-
ního významu. 
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Jedná se o území, v němž jsou navrhovány rozsáhlé plochy zejména pro výrobu a skladování (ví-
ce než 46 ha). Tyto plochy jsou akceptovatelné přes svou značnou výměru z toho důvodu, že mají 
sloužit prvotně pro postupné umožnění vystěhování rušivých aktivit za hranice města. Tyto plochy 
budou nositeli značných negativních vlivů na životní prostředí (emisí, hluku, dopravní zátěže, pro-
dukce odpadních vod). Jejich umístění na „zelené louce“ rovněž znamená značný zábor ZPF a 
narušení ekosystémů v území. Částečně, nikoliv však adekvátně, je tento zábor kompenzován 
vytýčením plochy pro zahrady a ÚSES. Riziko využívání těchto ploch spočívá jednak v zahájení 
činnosti v této lokalitě bez vhodné dopravní infrastruktury (je otázkou, kdy bude dostavěna trasa 
obchvatu Opavy, na kterou se předpokládá dopravní napojení daných lokalit), jednak uvolnění 
těchto lokalit pro nesouvislou chaotickou zástavbu, která na dlouhou dobu defragmentuje krajinu a 
ztíží využívání zemědělské půdy. Bez dokončení obchvatu by pak mohlo dojít k dalšímu zatížení 
centra města průjezdem tranzitní dopravy k předmětným plochám. Proto je doporučeno v návrhu 
ÚP stanovit etapizaci uvolňování těchto ploch na základě jejich postupného naplňování a plochu 
JK-Z1 v tomto smyslu rozdělit na menší celky. 
Obdobou, ovšem s nižšími dopady na všechny složky životního prostředí kromě ZPF, je návrh 
ploch pro smíšené bydlení – i zde je doporučeno zajistit pokud možno postupnou zástavbu ploch, 
a to až na základě územní studie, kterou vyžaduje i návrhová část konceptu ÚP. 
Pozitivně je z návrhových ploch hodnocen zejména návrh protipovodňových opatření na Jaktarce 
(hráz), která do k.ú. Jaktař malou částí zasahuje, a návrh ploch pro zahrady a veřejnou zeleň. Po-
zitivní jak z hlediska pozitivních estetických vlivů, tak z hlediska využití území je návrh ploch pře-
stavby, kterých je v této městské části navrženo celkem 8, většinou na plochy pro smíšené bydle-
ní. 
 
k. ú. Jarkovice 

1) Největší rozsah zastavitelných ploch představují plochy smíšené obytné venkovské (SV). 
Plochy jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území s tímto způsobem využití a jsou 
označeny JA-Z3 až JA-Z7. 

1) Za účelem podpory podnikatelských aktivit jsou navrženy zastavitelné plochy smíšené  vý-
robní a skladování (VS) určené podnikatelské aktivity lokálního významu. Plochy jsou 
označeny JA-Z1, JA-Z2 a JA-Z8. 

2) Podél silnice I/11 jsou navrženy plochy zeleně ochranné označené ZO1 až ZO5. 
3) Pro vedení tras významnějších místních komunikací jsou navrženy dvě plochy. 
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4) Navržené plochy přírodní (PP) zahrnují prvky územního systému ekologické stability  lo-
kálního významu. 

5) Navržená plocha smíšená nezastavěného území (SN) je vymezena ve vazbě na severní 
část zastavěného území. 

 
 
Z výše uvedených ploch budou nositeli negativních vlivů na ovzduší, vodu a hlukovou situaci 
zejména plochy pro výrobu, u nichž je navržena i ochranná zeleň. Plochy pro bydlení, zejména 
plocha Z6, zabírají v součtu více než 17 ha a mají tak značný negativní vliv na ZPF.  
U územní rezervy R-DS1 jihozápadně od zástavby Držkovic dochází ke střetu s trasou lokálního 
biokoridoru, na což je třeba brát ohled při konkretizaci trasy komunikace. S ohledem na typ území 
je doporučeno navrhnout přeložení lokálního koridoru mimo místo střetu s územní rezervou R-
DS1. 
 
k. ú. Kateřinky u Opavy 

1) Zastavitelné plochy smíšené obytné městské (SM) jsou navrženy dvě. Rozsáhlejší plocha 
je navržena jižně od silnice III. třídy vedené jižním směrem od Stříbrného jezera. Plocha je 
označena KA-Z1. Na tuto plochu navazují dvě plochy přestavby s tímto způsobem využití 
území. Plochy jsou označeny KA-P1 a KA-P2. Malá plocha s tímto způsobem využití je na-
vržena ve vazbě na severovýchodní část zastavěného území s tímto způsobem využití. 
Plocha je označená KA-Z11. Plocha přestavby SM je navržená v jihovýchodní části zasta-
věného území a je označená KA P6. 

1)  Zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská (SV) je navržena pouze jedna a to ve vaz-
bě na zastavitelné plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) navržené ve 
vazbě na východní část zastavěného území. 

2) Největší rozsah zastavitelných ploch představují plochy bydlení individuálního – městské a 
příměstské (BI), které jsou navrženy převážně ve vazbě na severní a východní část zasta-
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věného území. Plochy jsou označeny KA-Z5, KA-Z8, KA-Z13 až KA-Z15. V severozápadní 
části zastavěného území je navržena plocha přestavby BI (KA-P4). 

3) Zastavitelná plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) je navržená 
v jihovýchodní části zástavby. Plocha je označena KA-Z18. Plocha přestavby s tímto způ-
sobem využití území je navržena pod označením KA-P5. 

4) Zastavitelná plocha občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) ozna-
čená KA-Z3 je navržena v severozápadní části k. ú., jižně od Stříbrného jezera. 

5)  Zastavitelné plochy smíšené výrobní a skladování (VS) jsou navrženy v návaznosti na  stá-
vající plochy výroby situované v severní části zastavěného území. Plochy jsou označeny 
KA-Z6, KA-Z7, KA-Z9 a KA-Z12. 

6) Zastavitelná plocha výroby zemědělské a skladování (VZ) je navržená pouze jedna a to již-
ně od stávající plochy s tímto způsobem využití situované ve východní části zastavěného 
území. Plocha je označena KA-Z16. 

7) Rozsáhlá zastavitelná plocha zemědělská – zahrady (ZZ) označená KA-Z10 je navržena ve 
vazbě na severovýchodní část zastavěného území. Jedná se o náhradní plochu pro tento 
způsob využití území za navrženou plochu asanací KA-A1 stávající plochy ZZ ve stanove-
ném záplavovém území v severozápadní části k. ú. 

8) Severně od stávající zástavby je navržena zastavitelná ploch technické infrastruktury (TI) 
vymezená pro trafostanici 110/22 kV. 

9) Zastavitelná plocha dopravní infrastruktury silniční (DS) je navržena jižně od silnice  
III. třídy vedené jižním směrem od Stříbrného jezera za účelem vybudování parkoviště 
a zařízení se službami motoristům. 

10) Plochy veřejné zeleně (ZV) jsou navrženy čtyři. Nejrozsáhlejší je plocha navržená severně 
od Stříbrného jezera označená KA-ZV1 a svým rozsahem je významná plocha KA-ZV2 na 
levém břehu řeky Opavy navržená v návaznosti na  zastavitelné plochy v jihozápadní části 
k. ú. Plocha označená KA-ZV3 odděluje zastavitelnou plochu BI – KA-Z8 od stávající plo-
chy výroby zemědělské a skladování v severní části zástavby. Plocha ZV označená KA-
ZV4 je malého rozsahu a je navržená na levém břehu řeky Opavy v zastavěném území, 
jižně od stávající plochy občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS). 

11) Plochy zeleně ochranné (ZO) jsou navrženy podél navržené plochy dopravní infrastruktury 
silniční (DS) v severně od stávající zástavby a kolem plochy výroby zemědělské a sklado-
vání (VZ) ve východní části zástavby. Plochy jsou označeny KA-ZO1 až KA-ZO3. 

12) Severním směrem od zastavěného území je navržen koridor pro vedení dopravní infra-
struktury silniční a plocha dopravní infrastruktury silniční (DS) pro západní část severního 
obchvatu (přeložku silnice I. třídy) a plocha dopravní infrastruktury silniční pro východní 
část severního obchvatu. 

13) Plochy smíšené nezastavěného území (SN) jsou navrženy podél hranice s Polskem 
a podél hranice s k. ú. Palhanec. 

14) V západní části k. ú. je navržen koridor pro vedení dopravní infrastruktury silniční a plocha 
dopravní infrastruktury silniční (DS) pro jižní obchvat (přeložku silnice II. třídy). Ve východní 
části k. ú. je navržen koridor pro vedení dopravní infrastruktury silniční a plocha dopravní 
infrastruktury silniční (DS) pro přeložku silnice I. třídy 

15) Plocha asanací a navrácení půdy do ploch zemědělských (Z) je navržena v severozápadní 
části k. ú. Plocha je označena KA-A1. Jedná se o plochu stávající zahrádkářských osad si-
tuovaných v záplavovém území a jeho aktivní zóně. 
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Kromě již výše několikrát zmiňovaného velkého záboru půdy včetně půd bonitně nejcennějších je 
v tomto katastrálním území nositelem negativních vlivů zejména plocha KA-Z9, která může v ko-
nečném důsledku přinést zhoršení hlukové a imisní situace (v závislosti na druhu záměrů, které 
zde budou umístěny). Obdobně i plocha Z16 určená pro komerční velkoplošná zařízení vnese do 
území značnou dopravní zátěž a s tím i emise ze spalování pohonných hmot a přírůstek k hlukové 
zátěži. Zpracovatelka SEA je názoru, že plochy pro velkoplošná komerční zařízení jsou pro Opavu 
naddimenzované a kromě toho jejich další rozvoj odporuje závěrům hodnocení vlivů na trvale udr-
žitelný rozvoj ORP Opava. A to tím spíše, celá tato plocha leží na půdách I. třídy ochrany. Z tohoto 
důvodu realizace dané plochy v návrhu ÚP SEA nedoporučuje. 
Plochy KA-Z14, KA-Z15 a KA-Z17 rovněž leží na bonitně nejcennějších půdách, proto je nutno 
jejich realizaci zvážit na základě územní studie.  
 
 
k. ú. Komárov u Opavy 

1) Největší rozsah zastavitelných ploch představují plochy smíšené obytné venkovské (SV). 
Plochy jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území s tímto způsobem využití. 
V severozápadní části k. ú., mezi silnicí I/11 a železniční tratí, jsou navrženy plochy ozna-
čené KO-Z2, KO-Z3 a rozsáhlá plocha KO-Z4. V severovýchodní části k. ú., mezi železnič-
ní tratí a silnicí I/11 jsou navrženy plochy označené KO-Z14 až KO-Z17. Na jižní část za-
stavěného území situovaného v severozápadní části k. ú. jsou navrženy plochy smíšené 
obytné venkovské označené KO-Z18 až KO-Z23. 

1) Zastavitelné plochy s tímto způsobem využití označené KO-Z24 a KO-Z25 jsou navrženy 
ve vazbě na zastavěné území v jižní části k. ú. – Komárovských Chaloupkách. 

2) Plochy občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) jsou navrženy čty-
ři.  

3) Plocha navržená v severozápadní části k. ú. v návaznosti na stávající plocho občanského 
vybavení – veřejné infrastruktury (OV) je situována v záplavovém území a lze zde realizo-
vat pouze hřiště a plochy pro relaxaci. Plocha navržená v severovýchodní části k. ú., se-
verně od železniční trati, je navržená jako zastavitelná plocha KO-Z12 pouze v jižní části. 
Severní část plochy je situována v záplavovém území a můžou zde být realizována pouze 
hřiště a plochy pro relaxaci. Zastavitelné plochy označené KO-Z7 a KO-Z8 jsou navrženy 
v návaznosti na stávající plochu s tímto způsobem využití situovanou jižně od křížení silni-
ce I/11 s železniční tratí. 

4) Významný je rozsah zastavitelných ploch smíšených výrobních a skladování (VS). Plocha 
označená KO-Z1 je navržena v návaznosti na plochu s tímto způsobem využití 
v severozápadní části k. ú. Plocha označená KO-Z5 je navržena podél železniční trati 
v severozápadní části k. ú. Plocha označená KO-Z6  navazuje na plochu výroby a sklado-
vání – lehkého průmyslu situovanou v severní části zástavby, jižně od železniční trati. Plo-
cha označená KO-Z11 navazuje na stávající plochu výroby a skladování – lehkého průmys-
lu v severní části k. ú., situovanou severně od železniční trati. Plocha smíšená výrobní a 
skladování označená KO-Z13 je navržena v severní části k. ú. mezi silnicí I/11 a železniční 
tratí. 

5) Zastavitelné plochy výroby a skladování - lehkého průmyslu (VL) označené KO-Z9 a KO-
Z10 jsou navrženy v návaznosti na stávající plochy s tímto způsobem využití situované 
v severní části k. ú. a to severně a jižně od železniční trati. 

6) Zastavitelná plocha technické infrastruktury (TI) označená KO-Z25 je navržena v jižní části 
k. ú., v Komárovských chaloupkách, za účelem vybudování čistírny odpadních vod. 

7) Plochy zeleně ochranné (ZO) jsou navrženy dvě. Plocha označená KO-ZO1 je navržena 
mezi železniční tratí a zastavitelnou plochou občanského vybavení – sportovních a rekre-
ačních zařízení KO-Z8. Drhá plocha zeleně ochranné je navržena po jižním a východním 
obvodu stávající plochy výroby zemědělské a skladování (VZ) v severní části k. ú. 
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8) Plocha veřejného prostranství – zeleně veřejné (ZV) je navržena v návaznosti na stávající 
plochu občanského vybavení – hřbitovů (OH) situovanou v severní části k. ú. Plocha je 
označena KO-ZV1. 

9) V území je navrženo 5 tras významnějších místních komunikací. 
10) Navržené plochy přírodní (PP) zahrnují prvky územního systému ekologické stability nad-

regionálního, regionálního a lokálního významu. 
10) V severní části k. ú., z části i v zastavěném území, je navržena plocha dopravní infrastruk-

tury silniční (DS) pro rozšíření silnice I. třídy na dělený čtyřpruh. 
11) Jižně od zástavby je navržena územní rezerva pro jižní obchvat Komárova (silnici I. třídy). 
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Komárov je dlouhodobě problematické území, v němž se střetává nedořešená dopravní situace 
s rozvojem obytné zástavby situovaných jižně od I/11 a provozem významných průmyslových pod-
niků a podnikatelských aktivit obklopujících obytnou zástavbu ze severu, jihu i východu. Území 
obce protíná kromě I/11 i železnice. Zástavba je tak vystavena nadměrné hlukové zátěži, zejména 
z liniových zdrojů.  
Z koncepce návrhových ploch vyplývá snaha umisťovat obytnou zástavbu dále na jih od stávající 
stopy I/11, což by v případě výběru varianty Jih bylo problematické – nově navrhované plochy by 
byly do jisté míry (i když ne nadlimitně) ovlivněny hlukem a emisemi z přeložené komunikace, při-
čemž plochy uvnitř Komárova by stále zůstaly pod vlivem poměrně vysoké cílové dopravy. Pokud 
by měla být zástavba Komárova skutečně dostatečně chráněna před negativním vlivem provozu 
na I/11, bylo by nutno postupně provést transfer obyvatelstva do nových návrhových ploch a obyt-
nou zástavbu kolem stávající stopy sanovat. Doplňkem by pak musela být realizace protihlukových 
opatření.  
Ostatní plochy jsou určeny především pro bydlení (část ploch je navržena k prověření územní stu-
dií), ale v území jsou navrhovány i poměrně rozsáhlé plochy průmyslu. Kromě záboru ZPF včetně 
půd vysoké bonity mohou tyto plochy v závislosti na druhu umisťovaného záměru přinášet nega-
tivní vlivy na ovzduší, vodu a krajinný ráz. 
 
k. ú. Kylešovice 

1) Významný rozsah zastavitelných ploch představují plochy smíšené obytné venkovské (SV). 
Plochy jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území s touto funkcí a jsou označeny KY-
Z20, KY-Z25, KY-Z31, KY-Z35, KY-Z39 až KY-Z45. 

2) Zastavitelné plochy bydlení hromadného (BH) jsou navrženy ve vazbě na západní část za-
stavěného území a jsou označeny KY-Z10, KY-Z13 a KY-Z14. V západní části k. ú. je na-
vržena územní rezerva pro bydlení hromadné. 

3) Největší rozsah zastavitelných ploch představují plochy bydlení individuálního – městské  
a příměstské (BI), které jsou navrženy převážně ve vazbě na stávající zastavěné území a 
jako doplnění proluk. Plochy jsou označeny KY-Z1 až KY-Z9, KY-Z11, KY-Z12, KY-Z15, 
KY-Z16, KY-Z17 a KY-Z27 až KY-Z30, KY-Z32 až KY-Z34, KY-Z38 až KY-Z42 a KY-Z44. 
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Výměra těchto ploch se jeví jako značně naddimenzovaná a je doporučeno zvážit jejich re-
alizaci v návrhu ÚP. 

4) Zastavitelná plocha občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) je vy-
mezena v jižní části k. ú. v návaznosti na stávající plochu s tímto způsobem využití. Plocha 
je označena KY-Z37. 

5) Zastavitelná plocha občanského vybavení – hřbitovů (OH) označená KY-Z21 je navržená 
podél západní hranice plochy s tímto způsobem využití.  

6) Zastavitelná plocha smíšená výrobní a skladování (VS) je navržena jižně od souvislé zá-
stavby podél navržené plochy dopravy silniční (DS) a je označena KY-Z26. Další plochy 
jsou navrženy ve východní části k. ú. ve vazbě na stávající plochy s tímto způsobem využi-
tí. Plochy jsou označeny KY-Z36, KY-Z46, KY-Z47 a KY-Z48. 

7) Zastavitelné plochy zemědělské – zahrady (ZZ) jsou navrženy v jihozápadní části zastavě-
ného území, mezi stávajícími plochami smíšenými obytnými venkovskými (SV) a plochou 
výroby zemědělské a skladování (VZ). Plochy jsou označeny KY-Z22 až KY-Z24. 

8) Západně od stávající zástavby je navržena zastavitelná ploch technické infrastruktury vy-
mezená pro trafostanici 110/22 kV. 

9) Ve východní části k. ú. je navržena plocha těžby nerostů (TN). Část této plochy je navržena 
jako plocha zastavitelná za účelem výstavby staveb a zařízení souvisejících s těžbou. Za-
stavitelná plocha je označená KY-Z49. 

10) V území jsou navrženy 4 trasy významnějších místních komunikací. 
11) V k. ú. je navržena plocha dopravní infrastruktury silniční (DS) pro jižní obchvat (přeložku 

silnice II. třídy).  
12) V jihozápadní části k. ú. je navržená plocha územní rezervy pro jižní obchvat Komárova 

(přeložku silnice I. třídy). 
13) Navržené plochy přírodní (PP) zahrnují prvky územního systému ekologické stability regio-

nálního a lokálního významu. 
14) Plocha smíšená nezastavěného území (SN) je navržena jihovýchodně od souvislé zástavby 

na levém břehu řeky Moravice. 
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K.ú. Kylešovice je spolu s k. ú. Opava-Předměstí územím s největším rozsahem návrhových ploch, 
přičemž převahu zde tvoří plochy pro bydlení, z nichž několik je určeno pro prověření územní stu-
dií. Jednotlivě tyto plochy nepřinášejí zásadní negativní vlivy, v součtu ovšem znamenají jak vyso-
ký zábor ZPF, tak vznik nových zpevněných ploch a s tím související změny v odvodnění území. 
Plocha pro těžbu nerostů již byla posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí a bylo pro ni vy-
dáno kladné stanovisko. Koncepčně tato plocha prošla v minulosti řadou diskuzí, v současné době 
je její otvírka nejistá. Negativní vlivy realizace této plochy (51 ha) spočívají jak v záboru ZPF, tak 
v rozsáhlém zásahu do prostředí souvisejícího s vodou, vznikem nové rozsáhlé vodní plochy, do-
pravou spojenou s expedicí štěrkopísku, hlukem a emisemi prachu, ovlivněním migračních cest 
zvěře, zánikem stávajících ekosystémů. 
 
k. ú. Malé Hoštice 

1) Největší rozsah zastavitelných ploch představují plochy smíšené obytné venkovské (SV). 
Plochy jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území s tímto způsobem využití situované 
v jižní části k. ú. a jsou označeny MH-Z1 až MH-Z11, MH-Z13 až MHZ19 a MH-Z21. Zasta-
vitelné plochy označené MH-Z17 a MH-Z18 jsou navrženy ve vazbě na zastavěné území 
Pustých Jakartic. 

2) Zastavitelná plocha občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) je na-
vržena ve vazbě na východní část zastavěného území v návaznosti na stávající plochu ob-
čanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení. Plocha je označena MH-Z12. 

3) Zastavitelná plocha zemědělská – (ZP) je navržena pod označením MH-Z20. 
4) Po obvodu plochy smíšené výrobní a skladování (VS) MH-Z24 je vhodně navržena plocha 

ochranné zeleně MH-ZO1 a plocha veřejné zeleně KA-ZV1. 
5) V území jsou navrženy 3 trasy významnějších místních komunikací. 
6) Navržené plochy přírodní (PP) zahrnují prvky územního systému ekologické stability nad-

regionálního a lokálního významu. 
7) Severním směrem od zastavěného území je navržen koridor pro vedení dopravní infra-

struktury silniční a plocha dopravní infrastruktury silniční (DS) pro přeložku silnice I. třídy. 
8) V území jsou navrženy plochy zahrad MH-Z22 a MH-Z23. 

 
Využitím převažují v Malých Hošticích návrhové plochy pro smíšené bydlení venkovské. Kromě 
záboru půdy vysoké bonity (jiná se v okolí Malých Hoštic nevyskytuje) se u návrhových ploch neo-
čekává po realizaci ÚP významné negativní ovlivnění životního prostředí. 
Koridor pro výstavbu přeložky I/56 jako pokračování severního obchvatu města bude komentován 
v části týkající se celkového dopravního řešení. 
 

plocha pro těžbu nerostů 
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k. ú. Milostovice 
1) Největší rozsah zastavitelných ploch představují plochy smíšené obytné venkovské (SV). 

Plochy jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území s tímto způsobem využití a jsou 
označeny MI-Z1 až MI-Z4 a MI-Z6 až MI-Z8. 

2) V návaznosti na stávající plochu výroby zemědělské a skladování (VZ) je navržena zastavi-
telná plocha výroby zemědělské a skladování (VZ) označená MI-Z5. 

3) V území jsou navrženy tři plochy pro významnější místní komunikace. 
4) Navržené plochy přírodní (PP) zahrnují prvky územního systému ekologické stability lokál-

ního významu. 
5) Ve východní části k.ú. je navržen koridor pro vedení dopravní infrastruktury silniční 

a plocha dopravní infrastruktury silniční (DS) pro západní část jižního obchvatu (pře-
ložku silnice II. třídy). 

6) V jihozápadní části k. ú. je navržena plocha lesní (L). 
 
Kromě nadměrného záboru pro plochu MI-Z7 se v území neočekávají významné dopady rea-
lizace koncepce. 
 
k. ú. Opava–Město 

V tomto k. ú. nejsou navrženy žádné plochy. Stávající způsob využívání zastavěného území je 
respektován.  
 

Z hlediska vyhodnocení vlivů na životní prostředí bez připomínek. 
 
k. ú. Opava-Předměstí 

1) Zastavitelná plocha smíšená obytná městská (SM) je navržena v návaznosti na jihozápadní 
část zastavěného území.  

2) V území je navržena řada ploch přestavby se způsobem využití pro bydlení smíšené měst-
ské, individuální a hromadné s tím, že velké plošné celky jsou navrženy k prověření územní 
studií. 

3) Zastavitelná plocha smíšená obytná venkovská (SV) je navržena jen jedna 
v severozápadní části k. ú. - OP-Z1. 

4) Zastavitelná plocha bydlení hromadného (BH) je navržena ve vazbě na západní část zasta-
věného území  s označením OP-Z9 (více než 11 ha). Dále je v území navržena menší plo-
chy přestavby s tímto využitím OP-P4 a OP-P10. 

5) Největší rozsah zastavitelných ploch představují plochy bydlení individuálního – městské a 
příměstské (BI). Nejmenší je plocha OP-Z18, malá plocha OP-Z24 je U Opavice. Plochy 
označené OP-Z17 a OP-Z21 jsou plošně rozsáhlejší. Plocha OP-Z21 navazuje na zastavi-
telné plochy v k. ú. Kylešovice s tímto způsobem využívání.  

6) V území jsou navrženy zastavitelné plochy občanského vybavení – komerčních velkoploš-
ných zařízení OP-Z5, Z7, Z8, Z13, Z15, Z19. Nejrozsáhlejší je plocha navržená 
v jihozápadní části k. ú. označená OP-Z7 (více než 15 ha), určená k prověření územní stu-
dií. 

7) Plocha veřejné infrastruktury (OV) je navržena jedna – OP-Z16 v jižní části k. ú.  
8) Zastavitelné plochy občanského vybavení – komerčních zařízení velkoplošných (OK) jsou 

navrženy obvykle v návaznosti na plochy stávající s tímto způsobem využití. Jedna plocha 
je navržena u železniční stanice Opava – východ a je označena OP-Z19. Druhá plocha je 
navržena v jihovýchodní části k. ú. a je označena OP-Z13. 

9) Zastavitelné plochy občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) jsou 
navrženy tři. Všechny plochy navazují na stávající plochy s tímto způsobem využití 
V severozápadní části k. ú. na pravém břehu řeky Opavy je navržena plocha označená OP-
Z3. Plocha PO-Z4 je navržena jižně od areálu koupaliště. Plocha OP-Z20 je navržena 
v jihovýchodní části k. ú, u Tyršova stadiónu. V návaznosti na tuto plochu je navržena plo-
cha přestavby OP-P13. 
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10) Zastavitelná plocha občanského vybavení – hřbitovů (OH) je navržena v jihozápadní části 
k. ú. v návaznosti na západní část areálu Městského hřbitova. Plocha je označena OP-Z11. 
Na severovýchodní část areálu Městského hřbitova navazuje navržená plocha přestavby 
občanského vybavení – hřbitovů označená OP-P15. 

11) Zastavitelné plochy výroby a skladování – lehkého průmyslu (VL) jsou navrženy tři 
v jihovýchodní části k. ú. v návaznosti na stávající výrobní areály zařazené do ploch výroby 
a skladování – lehkého průmyslu (VL). Plochy jsou označeny OP-Z12, OP-Z22 a OP-Z23. 

12) Zastavitelné plochy zemědělské – zahrady (ZZ) jsou navrženy tři. Jedna plocha je navržena 
v návaznosti na stávající zahrádky v severozápadní části k. ú. a je označena OP-Z2, druhá 
plocha je označena OP-Z6 a je navržena v západní části k. ú. v návaznosti na navrženou 
plochu zemědělskou – zahrady v k. ú. Jaktař a třetí plocha je označena OP-Z14 a navazuje 
východním směrem na stávající plochu zemědělskou - zahrady u Městského hřbitova. 

13) Plochy zeleně ochranné (ZO) jsou navrženy čtyři podél silnic a podél železniční trati v jiho-
východní části k. ú. Plochy jsou označeny OP-ZO1 až OP-ZO4. 

14) V území je navrženo 6 ploch pro vedení tras významnějších místních komunikací. 
15) Navržené plochy přírodní (PP) zahrnují prvky územního systému ekologické stability nad-

regionálního, regionálního a lokálního významu. 
16) V jižní části k. ú., podél železniční trati, je navržena plocha územní rezervy pro střední 

městský okruh. 
17) V jihovýchodní části k. ú. je navržen koridor pro vedení dopravní infrastruktury železniční a 

plocha dopravní infrastruktury železniční (DZ) a koridor a plocha dopravní infrastruktury sil-
niční (DS) 

18) Navržené plochy přírodní (PP) zahrnují prvky územního systému ekologické stability nad-
regionálního, regionálního a lokálního významu. 

19) Plocha smíšená nezastavěného území (SN) je navržena u soutoku řek Opavy a Moravice. 
20) Plochy asanací navržené na navrácení do ploch zemědělských (Z) jsou navrženy 

v jihovýchodní části k. ú. a jsou označeny OP-A1 a OP-A2. Jedná se o plochy stávající 
zahrádkářských osad situovaných v záplavovém území a jeho aktivní zóně. 

21) V území je navržena plocha pro sedimentační nádrž OP-VV1, která má přispět 
k zlepšení kvality povrchových vod. 

 
Jedná se o území s nejrozsáhlejšími plochami přestavby, jejichž účelem je na jedné straně změna 
stávajících nevyužívaných nebo vymísťovaných podnikatelských areálů na plochy pro bydlení, na 
druhé straně změna vedoucí ke vzniku nových ploch pro komunikace, zejména městský okruh. 
Obojí lze hodnotit z koncepčního hlediska pozitivně, přestože vyvstává otázka, zda při realizaci 
obchvatu města v celém rozsahu bude nutno městský okruh realizovat v navrhovaném rozsahu.  
 
Z návrhových ploch je znovu předkládána plocha OP-Z7 s výměrou přes 15 ha pro velkoplošná 
komerční zařízení. Tato plocha situovaná na výjezdu z Opavy za areálem Hypernovy a navazují-
cích komerčních zařízení by znamenala nepřijatelný zábor zemědělské půdy nejvyšší bonity, navíc 
v území, kde nejsou dosud vyčerpány možnosti další zástavby. Proto tato plocha není pro fázi ná-
vrhu doporučena k realizaci. 
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k. ú. Palhanec 
1)  V jihozápadní části k. ú. je navržena zastavitelná plocha občanského vybavení – sportov-

ních a rekreačních zařízení (OS) označená PA-Z1, která je navržena v návaznosti na plo-
chu stávající s tímto způsobem využití. 

2) V jihozápadní části k.ú. je navržen koridor pro vedení dopravní infrastruktury silniční 
a plocha dopravní infrastruktury silniční (DS) pro západní část severního obchvatu (přelož-
ku silnice I. třídy) 

3) Navržené plochy přírodní (PP) zahrnují prvky územního systému ekologické stability nad-
regionálního, regionálního a lokálního významu. 

4) V severní části k. ú. jsou navrženy dvě plochy smíšené nezastavěného území (SN), které 
budou plnit funkci interakčních prvků v území. 

5) Plocha asanací a navrácení půdy do ploch zemědělských je navržena v jihovýchodní části 

k. ú., je označena PA-A1. Jedná se o plochu stávající zahrádkářských osad situova-
ných v záplavovém území a jeho aktivní zóně 

 
Z hlediska vyhodnocení vlivů na životní prostředí jsou významné pouze dopravní plochy a koridory 
uvedené v bodě 2.  
 
 
k. ú. Podvihov 

1) Největší rozsah zastavitelných ploch představují plochy smíšené obytné venkovské (SV). 
Plochy jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území s tímto způsobem využití a jsou 
označeny PO-Z1 až PO-Z3, PO-Z5, PO-Z7  až PO-Z11, PO-Z13 až PO-Z20. 

2) Zastavitelná plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury označená PO-Z4 je na-
vržená v návaznosti na centrální část zastavěného území. 

3) Zastavitelná plocha občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) ozna-
čená PO-Z12 je navržena v návaznosti na jižní část zastavěného území. 

4) Zastavitelná plocha rekreace rodinné (RR) je navržena v návaznosti na stávající plochy 
s tímto způsobem využití a je označena PO-Z21. 

5) Zastavitelná plocha smíšená výrobní a skladování (VS) je navržena severně od stávající 
plochy s tímto způsobem využití. Plocha je označena PO-Z6. 

6) Zastavitelná plocha výroby zemědělské a skladování (VZ) označená PO-Z24 je navržená 
mimo zastavěné území v jižní části k. ú. 

1) Zastavitelné plochy zemědělské – zahrady (ZZ) jsou navrženy v západní části k. ú. 
v návaznosti na stávající plochy rekreace rodinné a jsou označeny PO-Z22, a PO-Z23. 

7) Plocha vodní a vodohospodářská (VV) je navržená v západní části k. ú. 
8) Plocha dopravní infrastruktury silniční je navržena v jižní části zastavěného území pro vy-

budování okružní křižovatky a významnější místní komunikace. 
9) Navržené plochy přírodní (PP) zahrnují prvky územního systému ekologické stability lokál-

ního významu. 
10) V území je navržena plocha PO-VV1 (rybník), u níž se vliv na jednotlivé složky životního 

prostředí předpokládá pozitivní z hlediska retence vody, větší diverzifikace území a s tím 
souvisejícího zpestření biotopů. 
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V k. ú. Podvihov nejsou navrhovány plochy přinášející kromě záboru ZPF významné nega-
tivní vlivy. 
 
k. ú. Suché Lazce 

1) Největší rozsah zastavitelných ploch představují plochy smíšené obytné venkovské (SV). 
Plochy jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území s tímto způsobem využití a jsou 
označeny SL-Z4, SL-Z6, SL-Z7, SL-Z9 až SL-Z12, SL-Z14 až SL-Z18, SL-Z21, SL-Z24,  
SL-Z27 a SL-28. Plocha označená SL-Z1 je navržena v severní části k. ú. v návaznosti na 
zastavitelnou plochu s tímto způsobem využití navrženou v k. ú. Komárov u Opavy. 

2) Zastavitelná plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) označená SL-Z26 
je navržena v jižní části zástavby, u stávající vodní nádrže 

3) Zastavitelné plochy občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) jsou 
navrženy tři. Zastavitelná plocha občanského vybavení – sportovních a rekreačních zaříze-
ní (OS) označená SL-Z25 je navržena v jižní části zástavby, u stávající vodní nádrže. 
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4) Na západní část zastaveného území navazuje menší zastavitelná plocha sportovních a re-
kreačních zařízení SL-Z8. Zastavitelná plocha SL-Z5 je nejrozsáhlejší z ploch s tímto způ-
sobem využití (více než 6 ha), je navržena jižně od zemědělského areálu. 

3) Zastavitelná plocha občanského vybavení – hřbitovů (OH) je navržena v návaznosti na stá-
vající plochu s tímto způsobem využití situovanou v jižní části zastavěného území. Plocha 
je označena SL-Z13. 

4) Zastavitelná plocha smíšená výrobní a skladování (VS) je navržena v severní části k. ú. 
Plocha je označena SL-Z2. 

5) Zastavitelná plocha technické infrastruktury (TI) pro vybudování čistírny odpadních vod je 
navržena v severozápadní části k. ú., jižně od železniční trati. 

6) Zastavitelné plochy zemědělské – zahrady (ZZ) jsou navrženy v jižní části k. ú. v blízkosti 
vodní nádrže. Plochy jsou označeny SL-Z19, SL-Z20, SL-Z22 a SL-Z23 

7) V území je navrženo 5 tras významnějších místních komunikací. 
8) V severní části k. ú. jsou navrženy plochy dopravní infrastruktury silniční pro přeložku silni-

ce III. třídy a pro rozšíření silnice I. třídy na dělený čtyřpruh. 
9) Navržené plochy přírodní (PP) zahrnují prvky územního systému ekologické stability lokál-

ního významu. 
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V k. ú. Suché Lazce je navržena řada ploch pro smíšené bydlení, kromě záboru ZPF bez význam-
ných negativních vlivů. U vjezdu do Suchých Lazců směrem od Komárova je navržena plocha SL-
Z2 s plochou 13 ha pro výrobu a skladování, dnes již částečně zastavěná, omezená územní rezer-
vou pro variantu JIH přeložky komunikace I/11. Vzhledem k tomu, že se v tomto území počítá 
s poměrně četnou kamionovou dopravou, bude velmi obtížné, ne-li nemožné hlukově ochránit stá-
vající obytnou zástavbu nacházející se proti ploše SL-Z2, a to zejména v kombinaci s výběrem jižní 
varianty obchvatu Komárova. 
 
Realizace všech návrhových ploch pro bydlení se v tomto území jeví jako naddimenzovaná, je 
doporučeno rozsah těchto ploch zvážit. 
 
k. ú. Vávrovice 

1) Zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské (SV) jsou navrženy v návaznosti na zasta-
věná území s touto funkcí. Plochy jsou označeny VA-Z5, VA-Z8 až VA-Z11,  
VA-Z13 a plocha VA-Z20, která je vymezena  ve vazbě na zástavu v k. ú. Vlaštovičky. 

2) Zastavitelné plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) jsou navrženy dvě. 
Plocha v centru souvislé zástavby je označena VA-Z12, plocha v jihovýchodní části k. ú. je 
označena VA-Z17.  

3) Plochy občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) jsou vymezeny 
dvě. Jako zastavitelné plochy jsou navrženy pouze části těchto ploch situované mimo sta-
novené záplavové území. Zastavitelné plochy jsou označeny VA-Z4 a VA-Z7. Na plochách 
situovaných v záplavovém území lze realizovat hřiště a plochy pro relaxaci bez oplocení. 

4) Zastavitelná plocha zemědělská – zahrady (ZZ) označená VA-Z6 je navržena v ochranném 
pásmu železnice.  

5) Největší rozsah zastavitelných ploch představují plochy výroby a skladování – lehkého 
průmyslu (VL) navržené mezi železniční tratí a silnicí I. třídy. Plochy jsou označeny  
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VA-Z1 až VA-Z3 a VA-Z14. Plocha VA-Z15  je navržena mezi stávající plochou výroby 
a skladování - lehkého průmyslu (VL) a plochou smíšenou výrobní a skladování.  

6) Dále je v území navržena malá plocha VA-Z21 s výměrou 0,24 ha v návaznosti na stávající 
stabilizovanou plochu stejného využití. 

7) Zastavitelné plochy smíšené výrobní a skladování (VS) jsou navrženy v jihovýchodní části 
k. ú. a jsou označeny VA-Z18 a VA-Z19.  

8) Podél železniční trati a silnice I/57 jsou navrženy plochy zeleně ochranné (ZO) označené 
VA-ZO1 až VA-ZO15. Podél komunikace I/11 je navržena plocha ochranné zeleně VA-
ZO16. 

9) V jihovýchodní části k. ú. je navržena plocha pro vedení trasy významnější místní komuni-
kace. 

10) Navržené plochy přírodní (PP) zahrnují prvky územního systému ekologické stability nad-
regionálního, regionálního a lokálního významu. 

11) V jihovýchodní části k.ú. je navržen koridor pro vedení dopravní infrastruktury silniční 
a plocha dopravní infrastruktury silniční (DS) pro západní část severního obchvatu (přelož-
ku silnice I. třídy) a v jižní části k. ú. pro západní část jižního obchvatu (přeložku silnice II. 
třídy) včetně navrženého křížení těchto ploch a navržených sjezdů. 

12) V západní části k. ú., východně od zástavby v k. ú. Vlaštovičky je navržena plocha vodní a 
vodohospodářská (VV1) pro dočišťovací rybník, který bude vybudován za účelem dočištění 
splaškových odpadních vod z k. ú. Jarkovice a Vlaštovičky. 
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Plochy v k. ú. Vávrovice jsou navrhovány v logických souvislostech v návaznosti na stabilizované 
plochy obdobného využití. V této části města je soustředěno podnikání rušivého charakteru (kovo-
výroba, cukrovar, sběrny odpadů, potravinářská výroba), jejichž vlivy jsou přes rušivý charakter 
vlastní náplně podnikání soustředěny zejména na dopravu, která s nimi souvisí.  
U všech předmětných výrobních a skladových ploch i u ploch občanského vybavení, pokud bude 
jejich náplní budování parkovišť, je nutno nejpozději ve fázi územního rozhodování předložit vyvo-
lané dopravní zatížení komunikací a z toho plynoucí hlukovou zátěž. 
 
V předmětném území stejně jako u ostatních městských částí je z hlediska životního prostředí nej-
významnější vedení liniových staveb pro silniční dopravu. Jak vyplývá z předchozího zákresu, zá-
padní části severního a jižního obchvatu budou vyžadovat velký zábor ZPF včetně půdy vysoké 
bonity, naruší VKP – liniové prvky podél vodotečí, samotné vodoteče a jejich novu a budou mít 
negativní vliv na krajinný ráz zvláště v místech, kde budou vedeny po mostních objektech a na 
estakádách. V daném místě se ale neočekávají významné vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, 
naopak, dokončení obchvatu Opavy prokazatelně sníží zatížení centra města řádově v desítkách 
procent. Z tohoto důvodu lze negativní vlivy na životní prostředí akceptovat. 
 
k. ú. Vlaštovičky 

1) Zastavitelná plocha pro smíšené obytné venkovské (SV) je navržena jihozápadně od za-
stavěného území s touto funkcí - VL-Z2.   

2) Největší rozsah zastavitelných ploch představují plochy výroby zemědělské a skladování 
(VZ) navržené mimo souvislou zástavbu vzhledem k předpokladu rozvoje zemědělské ži-
vočišné výroby. Plochy jsou označeny VL-Z5 a VL-Z4. 

3) Další plocha VZ (VL-Z1) je navržena v návaznosti na stabilizovanou plochu stejného využití 
v zastavěné části. Situování této plochy není příliš vhodné, je doporučeno pro ni stanovit 
regulativy týkající se případného umisťování chovu zvířat, a dále je doporučeno rozšířit pás 
ochranné zeleně podél jejího jižního okraje. 

4) V návaznosti na jihovýchodní část zastavěného území je navržena zastavitelná plocha 
technické infrastruktury (TI) pro vybudování čistírny odpadních vod VL-Z3 a plocha pro vy-
budování dočišťovacího rybníka. 

5)  Východně a jižně od zastavitelné plochy výroby zemědělské a skladování (VZ) a stávající 
plochy výroby zemědělské a skladování (VZ) je navržena plocha zeleně ochranné (ZO) 
označená VL-ZO1 za účelem zlepšení pohody bydlení v navazujících plochách smíšených 
obytných venkovských. Tuto plochu je doporučeno podél jižního okraje plochy VL-Z1 rozší-
řit. 

6) Navržené plochy přírodní (PP) zahrnují prvky územního systému ekologické stability lokál-
ního významu. 
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Navrhované plochy pro zemědělskou výrobu (chov zvířat) jsou situovány mimo zástavbu 
této části města a v případě, že by došlo k vymístění stávajícího chovu zvířat (prasat) ze 
zástavby, přinesly by pozitivní vliv. Ostatní plochy kromě záboru ZPF nepřinášejí významný 
negativní vliv. 
 
 
k. ú. Zlatníky u Opavy 

1) Největší rozsah zastavitelných ploch představují plochy smíšené obytné venkovské (SV). 
Plochy jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území s touto funkcí a jsou označeny  ZL-
Z1, ZL-Z2 a ZL-Z4. 

2) Východně od zastavěného území je navržena zastavitelná plocha technické infrastruktury 
(TI) za účelem vybudování čistírny odpadních vod. 

3) Navržené plochy přírodní (PP) zahrnují prvky územního systému ekologické stability lokál-
ního významu. 
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4) V území je navrženo protipovodňové opatření – hráz na Jaktarce, již zmíněné výše v rámci 
k.ú. Jaktař. 

 
V daném území nejsou navrhovány plochy, které by přinášely významné negativní vlivy, 
kromě plochy ZL-Z2 pro smíšené bydlení o rozsahu 6 ha (velký zábor vysoce kvalitních 
půd).  

 
 
 
Navrhované varianty dopravního řešení 
 

Propojení silnic III/4663 a III/4661 v Komárově 

 Navržené varianty řeší propojení silnic III/4663 a III/4661 v Komárově, jejichž vedení je do-
tčeno variantním řešením průchodu silnice I/11 Komárovem (navrhovaná šířková kategorie silnice 
I/11 neumožňuje realizaci úrovňových křižovatek). 

  

 



90 
 

______________________________________________________________________________________                    
Územní plán města Opavy – koncept, vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

 
 

Základní varianta 

- základní varianta (vymezená v grafické části) řeší situaci v případě realizace úpravy průta-
hu silnice I/11 Komárovem a navrhuje realizaci komunikačního propojení v odsunuté poloze vůči 
zástavbě. Zapojení do silnice III/4663 je navrženo za severním okrajem zastavěného území Su-
chých Lazců, na území Komárova u Opavy je navrženo zapojení do silnice III/4661 (ul. Podvihov-
ská) v poloze příjezdové komunikace k zemědělskému areálu. 

- varianta má minimální zásah do zastavěného území, možnost dopravní obsluhy navrže-
ných zastavitelných ploch, avšak zasahuje do okolních ploch ZPF, je ve střetu s lokálním biokori-
dorem, je z variant druhá nejdelší. 
  
Varianta č. 1 

- prodloužení silnice III/4663 k železniční trati č. 321 řeší situaci v případě realizace úpravy 
průtahu silnice I/11 Komárovem.  

- varianta minimálně zasahuje do zastavěného území, umožňuje obslužnost navržených za-
stavitelných ploch v severní části Komárova, ale vyžaduje zábor ZPF, vybudování křížení s I/11 a 
jedná se o nejdelší trasu. 

Varianta č. 2 

- řeší situaci v případě realizace úpravy průtahu silnice I/11 Komárovem a navrhuje realizaci 
komunikačního propojení podél jižního okraje zástavby. Zapojení do silnice III/4663 je navrženo za 
severním okrajem zastavěného území Suchých Lazců, na území Komárova u Opavy je navrženo 
zapojení do ul. Dlouhá.  

- varianta zasahuje do zastavěného území a zastavitelných ploch (plochy VS a SV)a je ve 
střetu s lokálním biokoridorem. 

 
Varianta č. 3 

- varianta řeší situaci v případě realizace úpravy průtahu silnice I/11 Komárovem a navrhuje 
realizaci komunikačního propojení mimo souvislou zástavbu. Zapojení do silnice III/4663 je navr-
ženo za severním okrajem zastavěného území Suchých Lazců, na území Komárova u Opavy je 
navrženo před začátkem zástavby ze směru od Podvihova.  

- varianta nezasahuje do zastavěného území, je nejkratší z variant, ale vyžaduje zábor ZPF, 
je ve střetu s lokálním biokoridorem a při realizaci vytvoří bariéru v nezastavěném území. 

  
Z důvodu umožnění budoucího rozvoje, dopravní obslužnosti a minimalizace střetů s ochranou 
přírody je doporučena varianta základní. 

 
 Přivaděč k I/46 

 Trasa přivaděče k silnici I/46 je navržena především pro zajištění funkčnosti vnějšího měst-
ského kruhu. Je vedena od MÚK silnice I/56 a spojky S1 severním směrem k silnici I/46. 

Základní varianta 

- řeší vedení přivaděče k silnici I/46 v odsunuté poloze vůči zastavěnému území města. 

- varianta je prověřenou trasou splňující technické parametry, ale klade nároky na zábor ZPF 
 a kříží lokální biokoridor. 

Varianta č. 1 

- varianta řeší vedení přivaděče k silnici I/46 v poloze podél zastavěného území města. 
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- jedná se o kratší trasu s menším záborem ZPF, křížící lokální biocentrum a vedenou lokál-
ním biokoridorem, s problematickým dodržením parametrů. 

 Zpracovatelka SEA doporučuje základní variantu. 

 
Statická doprava – parkovací stání 
 
Na základě rozborů situace v bytové zástavbě je navrženo realizovat následující rozsáhlejší parko-
vací plochy: 

- parkovací plocha u Stříbrného jezera; 
- parkovací plocha a objekt podzemních garáží v ul. Skladištní; 
- parkovací objekt v ul. Mírová; 
- parkovací objekt v ul. Stará silnice (u magistrátu); 
- parkovací objekt v ul. Lepařova (v blízkosti centra); 
- parkovací objekt na Náměstí Republiky; 
- parkovací objekt v lokalitě u křižovatky ul. Nádražní a Pekařská; 
- parkovací objekt v západní části plochy železniční stanice Opava, východ; 
- parkovací objekt v lokalitě u křižovatky ul. Pekařská a Rolnická; 
- parkovací objekt v ul. Antonína Sovy v Kateřinkách; 
- parkovací objekt v lokalitě mezi ul. Rolnická, Kollárova a Šrámkova v Kateřinkách; 
- parkovací objekt v ul. Partyzánská v Kateřinkách; 
- přestavba hromadných garáží v ul. Čajkovského na kapacitní parkovací objekty (v blízkosti 

 nemocnice); 
- parkovací objekt v ul. 17. Listopadu v Kylešovicích; 
- parkovací objekt v ul. Bílovecké v Kylešovicích (v areálu Městského dopravního podniku). 
 

Koncept ÚP Opavy řeší komplexně dopravní situaci ve městě, zejména dobudování měst-
ského okruhu v dosud chybějících úsecích. 

 
- Východní část severního obchvatu 

Východní část severního obchvatu města je vedena podél severního okraje města v úseku me-
zi křižovatkou silnice I/56 se spojkou S1 (silnice I/11) v Kateřinkách a navrženou MÚK Mostní. Za-
hrnuje vybudování křižovatkového uzlu v Kateřinkách (dobudování plné okružní křižovatky, do kte-
ré budou zapojeny jednotlivé větve MÚK s přeložkou I/56 a přivaděče k I/46), samotnou trasu vý-
chodní části severního obchvatu a realizaci okružní křižovatky silnice III/01129 s prodlouženou ul. 
Mostní (navrženou silnicí III. třídy).  

 
- Západní část severního obchvatu 

Západní část severního obchvatu města je vedena v úseku mezi navrženou MÚK Mostní 
a silnicí I/11 (ul. Bruntálská). Zahrnuje dobudování MÚK Mostní (ramena MÚK, přeložku silnice 
III/01129 a ostatní doprovodné stavby), trasu západní části severního obchvatu města, MÚK s pře-
loženou silnicí I/57 a návazné úseky mezi silnicemi I/57 (ul. Krnovská) a I/11 (ul. Bruntálská). 

 
 - Jižní obchvat města 

Jižní obchvat města je veden v úseku mezi silnicemi I/11 (ul. Těšínská) a I/57 (ul. Hradecká). 
Zahrnuje realizaci křižovatky na silnici I/11 (dle výběru výsledné varianty I/11) a trasu jižního ob-
chvatu s křižovatkami se silnicemi II/464 (ul. Bílovecká) a I/57 (ul. Hradecká) a několika sjezdy 
k přilehlým pozemkům. 
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- Západní část jižního obchvatu 

Západní část jižního obchvatu města je vedena v úseku mezi silnicemi I/57 (ul. Hradecká) a 
I/11 (ul. Bruntálská). Zahrnuje dostavbu křižovatky na silnici I/57 s návazností na jižní obchvat a 
samotnou trasu západní části jižního obchvatu. Dále je pro celý úsek západní části jižního obchva-
tu navrženo respektovat dopravní koridor umožňující případnou změnu prostorového vedení trasy 
a navazujících komunikací, včetně úprav jejich křížení, který je pro jednotlivé úseky vymezen ná-
sledovně: 

- v úseku od silnice I/57 (ul. Hradecká) po silnici I/46 (ul. Olomoucká) v šířce cca 50 m osy 
vymezeného návrhu nebo větví mimoúrovňové křižovatky,  

- v úseku od silnice I/46 (Olomoucká) po silnici I/11 (ul. Bruntálská) v šířce  
cca 50 – 270 m osy vymezeného návrhu nebo větví mimoúrovňové křižovatky, 

 

Dobudování středního městského okruhu 

Jednotlivé úseky středního městského okruhu jsou dány následovně:  

- stávající ul. Vrchní, ul. Rolnická a ul. Palhanecká, které jsou zařazeny do silniční sítě pod 
označením III/01130,  

- navržené propojení ul. Husova – U Hliníku,  
- stávající ul. Třída Spojenců a ul. Hobzíkova,  
- propojení silnice I/57 (ul. Hradecká) a silnice I/11 (ul. Těšínská). 

Dobudování středního městského okruhu se navrhuje v úsecích: 

- Propojení ul. Husova – U Hliníku 
- Propojení silnice I/57 (ul. Hradecká) a silnice I/11 (ul. Těšínská) 
 
Stabilizace vnitřního městského okruhu 
Vnitřní městský okruh lze definovat v trasách ul. Krnovská (silnice I/11 a I/57), Olbrichova (I/46, 

I/11 a I/57), Nádražní Okruh (I/11 a I/46), Praskova (I/46), Nákladní (III/4641), Zámecký Okruh 
(III/4641) a ul. Kasárenská. 

 

Silnice I/11 - Komárov 

Problematika převedení tranzitní dopravy přes město je řešena v rámci návrhu koncepce vnějších 
městských okruhů. Nevyhovujícím úsekem trasy silnice I/11 je tak především průtah Komárovem a 
návazný úsek trasy mezi Komárovem a Opavou. V Komárově je komunikace vedena v těšné blíz-
kosti zástavby, která je tak ve značné míře negativně ovlivněna externalitami dopravy, zejména 
hlukem, vibracemi a exhalacemi. Návazný úsek mezi Komárovem a Opavou se současným uspo-
řádáním úrovňových křižovatek již pak nevyhovuje z kapacitního hlediska. 

Územním plánem je úprava vedení silnice I/11 Komárovem řešena variantně.  

Základní varianta (vymezená v grafické části) předpokládá zkapacitnění komunikace její úpravou 
na čtyřpruhovou směrově rozdělenou kategorii a s návazností na uvažovaný obchvat Nových Sed-
lic, včetně realizace nezbytných protihlukových opatření a podjezdem pod železniční tratí č. 321. 
Pro tuto úpravu je územním plánem navržena plocha dopravní infrastruktury silniční, a to v celkové 
šířce cca 65 m s rozšířením v lokalitách budoucích křižovatek nebo mimoúrovňových křížení. Dále 
je navrženo respektovat koridory umožňující změnu prostorového vedení trasy navržené komuni-
kace. Jedná se především o lokality budoucích mimoúrovňových křižovatek, jejichž řešení není 
dosud stabilizované (v západní a východní části Komárova a severní části Suchých Lazců). V 
rámci vymezené funkční plochy je pak vyznačen orientační návrh trasy komunikace a úpravy do-
tčené okolní komunikační sítě (přeložky místních komunikací, přeložky cyklistických tras, stezky 
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pro cyklisty). Zapojení obce do trasy průtahu je navrženo v její západní a východní části (na území 
Suchých Lazců, Komárova, Štítiny nebo Nových Sedlic) prostřednictvím mimoúrovňových křižova-
tek (do spojky S1 a obchvatu Nových Sedlic). Jejich přesné dopravní řešení bude upřesněno 
podrobnější projektovou dokumentací, a to ve vymezených plochách dopravní infrastruktury silnič-
ní, případně vymezených koridorech. Navržené řešení je v souladu se ZÚR Moravskoslezského 
kraje (VPS č. DZ 1).  
Kategorie: S 20,75/70 (průtah), S 24,5/100 (v návaznosti na severní obchvat Nových Sedlic), S 
11,5/80 (napojení na Spojku S1), směrodatná rychlost 90 km/h 
Délka trasy: 5,26 km – z toho 0,25 km v kategorii S 24,5, 3,88 km v kategorii S 20,75 a 1,13 km v 
kategorii S 11,5. 
Popis řešení: trasa je situována převážně do stávající stopy silnice I/11 s odchylkou u okružní kři-
žovatky Globus a na konci trasy. Trasa je na průtahu vedena po úrovní stávajícího terénu s výjim-
kou podjezdu pod tratí ČD, který je řešen s ohledem na hladinu spodní vody jako izolovaná monoli-
tická ŽB vana. Oproti původní studii není přístup do území centrální křižovatkou, ale z MÚK Vý-
chod novou příjezdovou komunikaci vedenou až do centrální části obce, kde se napojuje na ul. 
Dlouhou a přímo zpřístupňuje firmu TEVA. 
Dopad do území: vzhledem ke svým parametrům (byť z hlediska sledovaného dopravního účelu 
minimálním) je dopad do území obrovský – stavba vyžaduje demolici cca 40ti objektů a vyvolává 
potřebu rozsáhlých úprav dopravního systému (cca 7,5 km nových místních komunikací náhradou 
za zrušená napojení na stávající sil. I/11). 
Vliv na ŽP: vzhledem k situování v intravilánu je dopad stavby soustředěn na obyvatelstvo. 
Vzhledem k protihlukovým opatřením, která budou součástí této stavby a plynulosti provozu na 
komunikaci, lze konstatovat, že se hluková a emisní zátěž oproti stávajícímu stavu příliš nezhorší. 
Problémy varianty: problematický rozhled na zpětná zrcátka u připojení rampy MÚK Západ na 
Spojku S1 ve vnitřní hraně oblouků (vyhoví jen na rychlost 60-70 km/h) 
 
Odhad stavebních nákladů: 2 946 mil. Kč bez DPH v CÚ 2010 
 
Klady: 

 minimální zásah do krajiny a přírodních prvků 

 nejkratší (provozně nejekonomičtější) trasa 
Zápory: 

 velký dopad do zastavěného území včetně demolic 

 bariérový efekt komunikace v zastavěné části obce (podpořen rozsáhlými protihlukovými 
opatřeními) 

 bezpečnostní riziko vyloučení z provozu v případě dlouhodobějšího výpadku elektrické 
energie (např. zaplavení neodčerpanou dešťovou vodou v době povodní) 

 problematická realizace stavby – vyloučení silnice I/11 na cca 2 roky z provozu 

 nutná dostavba nových komunikací v zastavěné části Komárova může narazit z hlediska 
hlukové zátěže – nutnost případných dalších demolic 

 problematičtější řešení křižovatky s II/461 a stávající I/11 (rozhled na zrcátka jen na rychlost 
70 km/h) 

 provozní náročnost podjezdu – nutnost přečerpávání dešťových vod 
 

Nevýhodou navrženého řešení je však skutečnost, že neustále narůstající dopravní zatížení (ve 
srovnání s rokem 1995 zde doprava vzrostla o cca 45 % s prognózou dalšího významného růstu 
do r. 2030) neumožňuje dlouhodobě zajistit adekvátní snížení negativních vlivů z dopravy na oby-
vatele obce. Základní varianta by také měla významné negativní dopady na majetek obyvatelstva, 
vyžadovala by sanaci 40 budov a i při tak rozsáhlých demolicích by nebylo možno zaručit, že podél 
komunikace budou splněny hlukové limity. Doprovodným předpokladem této varianty by bylo po-
stupné zajištění významných urbanistických změn v území s následným přemístěním obytné zá-
stavby dále od komunikace a ponechání pozemků podél ní podnikání a průmyslu.  
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Tato varianty by vyžadovala rovněž poměrně složité dopravní napojení vzdálenějších částí Komá-
rova, neboť na předmětnou komunikaci by nemohly být místní komunikace napojeny stávajícím 
způsobem.  

Značnou výhodou varianty jsou ovšem podstatně nižší vlivy na životní prostředí než u dalších dvou 
variant, jak z hlediska záboru ZPF (nebereme-li v úvahu nutnost záboru pro náhradní zástavbu), 
nejkratší možná dopravní trasa a tedy nižší množství emisí ze spalování pohonných hmot, mini-
mální střety s ochranou přírody. Dále je zde skutečnost, že díky prosperujícímu průmyslu existuje 
v Komárně poměrně velký objem cílové dopravy, která by v případě volby jiné varianty stále půso-
bila problémy. Z uvedených důvodů některé správní úřady dávají přednost právě základní variantě 
– Průtahu, ovšem jiné, např. krajská hygienická stanice v Opavě ji naprosto odmítají. 

Pro případ nemožnosti realizace základní varianty je navržena územní rezerva pro tzv. jižní 
obchvat Komárova (varianta 2), která je vedena zcela mimo zástavbu.  

Její celková šířka je cca 200 m s rozšířením v místě zapojení trasy, která je v koridoru orientačně 
vymezena, do obchvatu Nových Sedlic a do spojky S1. V takto vymezeném koridoru budou pří-
padné nové stavby a objekty v něm se nacházející posuzovány individuálně s tím, že nebudou 
povolovány nové stavby a provoz objektů znemožňující zásadním způsobem realizaci jižního ob-
chvatu. Její hlavní nevýhodou je velký zábor ZPF vysoké bonity a ne zcela vhodné urbanistické 
řešení, které by znamenalo zamezení rozvoje Komárova jižním směrem. Trasa by se také blížila 
území Suchých Lazců, jejichž obyvatelstvo se tímto řešením cítí významně poškozeno. Výhodou 
této varianty je kromě únosných (i když významných) vlivů na zbývající složky životního prostředí 
nejmenší složitost technického řešení ze všech předložených variant.  
Kategorie: S 24,5/100, S 11,5/80 (napojení na Spojku S1), směrodatná rychlost 90 km/h 
Délka trasy: 6,50 km – z toho 5,25 km v kategorii S 24,5 a 1,25 km v kategorii S 11,5 
Popis řešení: trasa vede nezastavěným územím jižně Komárova částečně na území Raduně a 
Suchých Lazců, v prostoru přiblížení k zástavbě Komárova je stavba výškově navržena v mírném 
zářezu, aby byl snížen dopad do krajiny a aby nebyl výrazně omezen rozvoj Komárova jižním smě-
rem. 
Dopad do území: trasa je vedena v katastrech Opava – Předměstí, Komárov u Opavy, Raduň, 
Suché Lazce a Nové Sedlice převážně mimo zastavěné území, takže nevyžaduje rozsáhlé demoli-
ce (3 objekty) ani významnější zásah do technické infrastruktury území (nutné přeložky zejména 
energetických a plynárenských zařízení nepřesahují běžný rozsah u tohoto typu staveb). Stavba 
se okrajově dotýká budovaných (povolených) areálů těžby štěrkopísku (jižně od železniční trati) a 
logistického centra (u sil. III/4663) – zvolená varianta minimalizuje dopad do těchto areálů. 
Vliv na ŽP: stavba je situována do zemědělsky obhospodařované krajiny a dotýká se některých 
prvků ÚSES: kříží regionální biokoridor a lokální biocentrum podél vodoteče Strouha a lokální bio-
koridor a biocentrum podél vodoteče Hoštata. Vybraná varianta trasy minimalizuje zásah do těchto 
prvků ÚSES – u biokoridoru Strouha bylo zvoleno řešení s trasou co nejblíže k železniční trati (vy-
žaduje částečnou přeložku vodoteče, ale soustředí dopravní koridory), u biocentra Hoštata je zvo-
lena trasa situována v jeho jižním okraji mimo zalesněnou část biocentra. Obě křížení biocenter 
jsou navržena na mostních objektech, tak, aby netvořily migrační bariéru. 
Z hlediska dopadu na obydlené území je dopad stavby nejvýznamnější v blízkosti křížení silnice 
III/4663, kde se stavba nejvíce přibližuje zástavbě Komárova a Suchých Lazců (nejvíce na 200 m). 
V tomto místě (v prostoru MÚK Východ) také stavba vyžaduje demolici tří samostatně stojících 
objektů. 
Problémy varianty: problematický rozhled na zpětná zrcátka u připojení rampy MÚK 
Východ směr Ostrava ve vnitřní hraně oblouku (vyhoví pro rychlost 70-80 km/h) 
Odhad stavebních nákladů: 2 920 mil. Kč bez DPH v CÚ 2010 
 
Klady: 

 z hlediska technických parametrů nejpříznivější varianta 

 minimální zásah do obydleného území 
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 nejlevnější varianta 

 možnost zachování provozu na stávající sil. I/11 po dobu výstavby (kromě Spojky S1) 
Zápory: 

 nejdelší trasa 

 zásah do zemědělské krajiny a velký rozsah vynětí ze ZPF 

 zásah na území obce Raduň 
 

Variantní řešení (v grafické části je varianta vyznačena pod označením č. 1) navrhuje vedení ob-
chvatu Komárova v severní poloze.  
Kategorie: S 24,5/100, napojení na Spojku S1 v kategorií S 11,5/80 
Délka trasy: 5,53 km – z toho 4,40 km v kategorii S 24,5 a 1,13 km v kategorii S 11,5 
Popis řešení: trasa vede nezastavěným územím na rozhraní Komárova a Malých a Velkých Hoštic 
v údolní nivě řeky Opavy. Převážná část trasy je situována v rozsáhlém záplavovém území této 
řeky, což vyžaduje realizaci velmi dlouhých mostních objektů (1153 m + 907 m), včetně realizace 
části MÚK Západ na mostních objektech. Výškové řešení trasy mimo mosty je ve vysokých ná-
spech – kvůli záplavovému území, řešení křižovatek i kvůli nutnosti přechodu dráhy. 
Dopad do území: trasa je vedena na katastrech Opava – Předměstí, Komárov u Opavy, Malé Hoš-
tice, Velké Hoštice, Nové Sedlice a Suché Lazce zcela mimo zastavěné území, takže nevyžaduje 
demolice ani významnější zásah do technické infrastruktury území (nutné přeložky zejména ener-
getických a plynárenských zařízení nepřesahují běžný rozsah u tohoto typu staveb). 
Vliv na ŽP: stavba je situována do přírodě blízké krajině meandrů Opavy (regionální biokoridor) a 
kříží také další prvky ÚSES: stávající regionální biocentrum v meandru řeky Opavy (na úrovní are-
álu IVAX) a navrhované biocentrum u řeky Opavy (naproti archeologické lokalitě slovanského hra-
diště). I přes významný zásah stavby do krajinných prvků se stavba jeví jako realizovatelná – jed-
ním z hlavních důvodů je skutečnost, že kvůli poloze v záplavovém území je vedena na mostních 
objektech, což zmírňuje dopad do krajiny a netvoří migrační bariéru. 
Problémy varianty: návrhové parametry trasy při napojení na Spojku S1 – návrhová/směrodatná 
rychlost 80 km/h a zejména problém s rozhledem na zpětná zrcátka u připojení rampy MÚK Západ 
na Spojku S1 ve vnitřní hraně oblouku snižují kvalitu této varianty z dopravního hlediska. V případě 
rozpracování varianty bude nutné zpracování rozsáhlého modelu odtokových poměrů Opavy a 
Moravice v dotčeném území a následně upřesnění rozsahu mostních objektů a případných dalších 
protipovodňových opatření (hráze, valy, inundační mosty aj.) Blízkost významné archeologické 
lokality (Slovanské hradiště) s pravděpodobným výskytem četných nálezů. 
 
Odhad stavebních nákladů: 4 657 mil. Kč bez DPH v CÚ 2010 
 
Klady: 

 minimální zásah do obydleného území 

 kratší než jižní obchvat 

 možnost zachování provozu na stávající sil. I/11 po dobu výstavby 
Zápory: 

 situování trasy v záplavovém území toků Opava a Moravice 

 zásah do přírodě blízké krajiny 

 velký rozsah vynětí ze ZPF 

 zásah na území obce Velké Hoštice (nesouhlas v rámci původní studie) 

 problematické napojení na Spojku S1 (zhoršené návrhové parametry) 

 vysoká měrná cena stavby a vysoké náklady na údržbu s ohledem na obrovský rozsah 

 mostních objektů 

 blízkost archeologické lokality 

Tato varianta je z hlediska vlivu na životní prostředí nejméně vhodná – obsahuje jak zábor ZPF (i 
když méně významný než varianta Jih), tak dvojnásobné narušení vyšších prvků ÚSES - biokori-
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doru vedeného podél řeky Opavy, situování téměř celé trasy v záplavovém území s nutností vést 
tuto část trasy na estakádě, střet s ochranným pásmem vodních zdrojů a obtížné zakládání stavby 
vzhledem ke složitým inženýrsko-geologickým poměrům. 

Z hlediska technického je trasa řešena ve čtyřpruhové směrově rozdělené kategorii v parametrech 
silnice I. třídy, a to jak pro variantu základní, tak pro jižní i severní obchvat obce. Ostatní úpravy 
navržené na trase silnice I/11 jsou lokálního charakteru. Jedná se především o úpravy uličních 
prostorů v souvislosti s vedením cyklistické dopravy, dopravy chodců, veřejné hromadné dopravy 
nebo realizací zařízení statické dopravy (parkovací pruhy). Tyto záměry však nelze vzhledem k 
měřítku územního plánu jednoznačně zobrazit v grafické části. Z tohoto důvodu je navrženo je řešit 
v rámci stávajících ploch dopravní infrastruktury silniční nebo navazujících funkčních ploch (např. 
smíšených obytných, občanského vybavení a ostatních), a to v souladu s podmínkami stanovený-
mi pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
 
Všechny porovnávané varianty mají společné výchozí body: 
 

 Začátek trasy je řešen napojením na spojku S1 v kategorií S 11,5/80 
 Okružní křižovatku Globus trasa kříží mimoúrovňově 
 Napojení města (prostřednictvím okružní křižovatky Globus je řešeno z mimoúrovňové kři-

žovatky I/11 a II/461)- dále MÚK Západ 
 Druhá mimoúrovňová křižovatka je situována na rozhraní Opavy- Komárova a Nových Sed-

lic, kde řeší napojení stávající silnice I/11 (směr Komárov i Nové Sedlice), napojení silnice 
III/4663 směr Suché Lazce a umožní výhledové napojení přeložky sil. II/467 (obchvat Štíti-
ny) – dále MÚK Východ 

 Konec trasy je situován na území obce Nové Sedlice a byl polohově u všech porovnáva-
ných variant sladěn s koncem úpravy dle studie jižního obchvatu Komárova – důvodem je 
zejména porovnatelnost nákladů variant. Skutečné konce jednotlivých staveb mohou být 
částečně odlišné - záleží zejména na zvoleném řešení sil. I/11 v Nových Sedlicích (ob-
chvat/průtah) a způsobu případného provizorního napojení. 

 
Závěr: 
 
V současné době probíhá posouzení vlivů na životní prostředí pro výběr trasy řešení I/11 v Komá-
rově (EIA). Na základě zjišťovacího řízení nebylo možno rozhodnout o definitivní trase. Pro fázi 
návrhu územního plánu je na základě výsledků dosavadních posouzení doporučeno ponechat zá-
kladní trasu a územní rezervu (tedy var. 2 - jižní), varianta 1 – Sever není zpracovatelkou SEA 
doporučena. 
Je třeba upozornit, že varianta jižního i severního obchvatu by ve větší či menší míře vyvolala po-
třebu zásahu do správního území dalších obcí. 
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Vyhodnocení koncepce jako celku z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního 
prostředí 

5.1 Vlivy na půdu 

 
      Celkový předpokládaný zábor půdy pro území řešené územním plánem je 1146,38 ha, 
z toho je 958,25 ha zemědělských pozemků. 
 
       Vyhodnocení záboru půdy je zpracováno v tabulkové příloze pro každé katastrální území 
zvlášť v tabulce č. 1, s rozdělením na plochy Z – zastavitelné, P – plochy přestavby a plochy ostat-
ní. Jde celkem o 14 katastrálních území. V katastrálním území Držkovice nejsou navrženy plochy 
záboru.  
V tabulce č. 2  zábor půdy podle funkčního členění ploch je rovněž vyhodnocení rozděleno na plo-
chy Z – zastavitelné, P – plochy přestavby a plochy ostatní. 
 
    Mimo to jsou samostatně vyhodnoceny významnější dopravní plochy, případně plochy dopravy, 
které zasahují do několika katastrálních území: 

 Z - DS – S – východní a západní část severního obchvatu  

 Z - DS – J – jižní a západní část jižního obchvatu 

 Z – DS - I/46 – přivaděč k silnici I/46 

 Z – DS - I/56 – přeložka silnice 

 Z – DD1 – přeložka trati č. 315 

 P - DS – I/57 - mimoúrovňové křížení silnice se železniční tratí 
 
Část plochy Z – DS – J, v katastrálním území Kylešovice není započtena do záboru půdy, protože 
zemědělské pozemky již podle katastru nemovitostí byly odňaty ze ZPF. 
Plocha P – DS – J – plocha označená jako plocha přestavby není zahrnuta do záboru půdy, proto-
že zemědělské pozemky již podle katastru nemovitostí byly odňaty ze ZPF. 
 
Změna druhu pozemků 
Jde o plochy suchých poldrů, které budou sloužit k zadržování vody z přívalových dešťů. 
 
Stavby na ochranu proti povodním VV1 v katastrálním území Jaktař a Zlatníky. Celková výměra 
plochy je 29,19 ha, z toho je 15,50 ha orné půdy, u které se navrhuje změna druhu pozemku na 
trvalé travní porosty. 
 
Stavby na ochranu proti povodním VV2 v katastrálním území Kylešovice. Celková výměra plo-
chy je 39,30 ha, z toho je 38,80 ha orné půdy, u které se navrhuje změna druhu pozemku na trvalé 
travní porosty. 
 
Plochy asanací  
OP – A1 – 1,94 ha zahrad v katastrálním území Opava Předměstí 
OP – A2 – 5,68 ha zahrad v katastrálním území Opava Předměstí 
KA – A1 – 11,05 ha, z toho je 3,55 ha trvalých travních porostů a 7,50 ha ostatních ploch 
v katastrálním území Kateřinky 
PA – A1 – 0,24 ha ostatních ploch v katastrálním území Palhanec. 
 
Plochy jsou dnes využívány jako zahrádkové osady. Protože jsou v záplavovém území, je navrže-
na jejich asanace a další využití jako zemědělské pozemky.  
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Zábor PUPFL se nevyžaduje, v ochranném pásmu lesa jsou navrženy plochy: 

 Jarkovice: JA-Z7 – SV, JA-SN1. 

 Kateřinky: KA-ZV2. 

 Komárov u Opavy: KO-Z2 – SV, KO-Z3 – K, KO-Z22- SV, KO-Z23 – TI, KO-Z24 – SV, KO-
25 – ZZ. 

 Kylešovice: KY-Z37 – OS, KY-Z40 – BI, KY-Z41 – BI. 

 Podvihov: PO-Z1 – SV, PO-Z13 – SV, PO-Z14 – SV, PO-Z15 – VZ, PO-Z18 – SV, PO-Z20 
– SV, PO-Z21 – RR, PO-Z22 – ZZ, PO-Z23 – ZZ, PO – VV1.  

 Suché Lazce: SL-Z23 – ZZ, SL-Z25 - OS. 

 Vlaštovičky: VL-Z2 – SV. 



 
 
Celkový zábor půdy podle katastrálních území 
 

katastrální 
území 

celkový 
zábor lokali-

ty (ha) 

nezemědělské 
pozemky (ha) 

lesní po-
zemky (ha) 

ZPF celkem 
zábor ZPF podle jednotlivých kultur 

(ha) 
zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) odvodnění       

(ha) 
  orná půda zahrady TTP I. II. III. IV. V. 

                              

JAKTAŘ 172,02 34,79 0,00 137,23 124,77 2,85 9,61 130,25 4,77 0,00 0,00 2,21 3,33 

JARKOVICE 29,07 0,41 0,00 28,66 27,60 0,11 0,95 28,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 

KATEŘINKY U 
OPAVY 

101,82 22,20 0,00 79,62 75,96 1,84 1,82 49,15 29,07 0,00 0,16 1,24 8,37 

KOMÁROV U 
OPAVY 

105,04 3,64 0,00 101,40 80,85 1,92 18,63 0,31 69,83 16,54 10,82 3,90 24,70 

KYLEŠOVICE 153,31 5,66 0,00 147,65 145,40 0,72 1,53 56,79 69,56 13,76 7,54 0,00 14,99 

MALÉ 
HOŠTICE 

35,03 4,17 0,00 30,86 27,75 0,43 2,68 20,40 10,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

MILOSTOVICE 10,98 3,65 0,00 7,33 5,12 0,22 1,99 4,35 2,79 0,19 0,00 0,00 0,00 

OPAVA - 
PŘEDMĚSTÍ 

187,57 77,32 0,00 110,25 93,05 13,07 4,13 83,26 26,99 0,00 0,00 0,00 17,03 

PALHANEC 1,77 0,09 0,00 1,68 1,07 0,00 0,61 1,07 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

PODVIHOV 23,04 0,38 0,00 22,66 19,68 1,03 1,95 0,00 0,00 0,00 16,83 5,83 0,99 

SUCHÉ LAZCE 48,58 2,48 0,00 46,10 41,58 0,32 4,20 0,00 27,11 6,80 5,96 6,23 18,62 

VÁVROVICE 90,51 4,00 0,00 86,51 84,25 1,39 0,87 84,17 2,34 0,00 0,00 0,00 17,09 

VLAŠTOVIČKY 14,00 3,08 0,00 10,92 10,33 0,44 0,15 10,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZLATNÍKY 10,95 0,12 0,00 10,83 10,79 0,00 0,04 0,62 10,21 0,00 0,00 0,00 0,68 

plochy do-
pravní celkem 

170,18 41,73 0,00 128,45 118,99 3,07 6,39 117,12 4,99 0,00 6,34 0,00 9,77 

ZÁBOR 
CELKEM 

1153,87 203,72 0,00 950,15 867,19 27,41 55,55 587,07 258,73 37,29 47,65 19,41 119,57 

 



5.2 Vlivy na dopravní zátěž území 

Koncept ÚP Opavy přináší významné změny v dopravní koncepci města. S tím souvisí i vlivy na 
dopravní zatížení města zejména tranzitní dopravou a následně hlukem a imisemi z liniových zdro-
jů. Dopravní zatížení průjezdních tras Opavou je vysoké a v návrhovém období do roku 2030 se ve 
většině sčítacích bodů předpokládá nárůst dopravy vyšší než 40%. Přehled konkrétních hodnot je 
uveden v odůvodnění konceptu ÚP. 
 

Přehled dopravního zatížení v Opavě dle jednotlivých úseků 
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Analýza dle modelu Mott MacDonald z r. 2006 prokazuje, že po realizaci výše uvedených staveb 
dojde k poklesu dopravy (srovnání je provedeno pro rok 2030) na jednotlivých úsecích vnitroměst-
ských komunikacích o cca 10 – 60 % (viz následující obr.). Předpokládaný nárůst dopravy o cca 
40% na radiálách I/11, I/46, I/56 a I/57 bude kompenzován funkcí vnějšího městského okruhu, kte-
rý odvede podstatnou část tranzitní dopravy mimo střed města. Přesto i po realizaci výše uvede-
ných staveb bude značná část automobilové dopravy směřovat do centra. Bude se však jednat 
především o zdrojovou nebo cílovou dopravu, jejíž pohyb nelze realizací obchvatů ovlivnit. 

 
Očekávaný nárůst / pokles dopravního zatížení v souvislosti s realizací nejvýznamnější přeložek ko-
munikací 
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Celkově lze konstatovat, že vliv realizace koncepce na dopravní zatížení v území je pozitivní a že 
se po realizaci celého systému očekává výrazný pokles intenzit dopravy v centru města. 
 
Návrh koncepce řešení cyklistické dopravy 
Z hlediska územního plánu se návrh nové infrastruktury pro cyklisty soustřeďuje především na 
vymezení páteřních a hlavních stezek pro cyklisty nebo pro společný provoz chodců a cyklistů (dá-
le jen stezky). Okrajově pak na úpravy dopravních prostorů stávajících komunikací pro motorová 
vozidla a vymezení hlavních směrů pro cykloturistiku. 
Za prioritní a nadřazené (páteřní trasy) lze územním plánem považovat především úseky, které 
jsou součástí nadmístních záměrů. Jedná se především o: 

- realizaci cyklistické trasy č. 55 (tzv. Slezské magistrály), která spočívá především ve vymís-
tění značené trasy č. 55 do samostatných stezek, a to především z úseků komunikací s 
vyšším dopravním zatížením. Nově navržené úseky jsou vedeny podél trati č. 310 z Hola-
sovic do Držkovic, podél ul. Jantarová a Vávrovická mezi Vávrovicemi a Palhancem, podél 
vlečky k Mlýnu Herber a dále po hrázi k řece Opavě, v chybějících úsecích podél Opavy až 
do Malých Hoštic (ve vybraných úsecích s vedením podél obou břehů Opavy) a z Malých 
Hoštic do Kravař v trase účelové komunikace. 

- realizaci stezky mezi Kylešovicemi a Globusem s prodloužením do Malých Hoštic na trasu 
Slezské magistrály vedenou podél jižního obchvatu a řeky Moravice, která navazuje na 
cyklostezku vedenou do Branky u Opavy a trasu vedenou dále na Hradec na Moravicí. 

- realizaci stezky mezi Hradcem nad Moravicí, Oticemi a Opavou, která je řešeným územím 
vedena v úsecích: hranice s Oticemi – školního statku – zahrádkářská kolonie – Jaktař – 
Městské sady – nad Stříbrné jezero – hranice s Polskem. Úsek mezi Jaktařem a Městskými 
sady je veden po stávajících komunikacích.  

Ostatní navržené stezky pak doplňují stávající systém a slouží především ke zpřístupnění atraktiv-
ních částí města, k překonání bariér v území, rekreaci nebo výjimečně k pravidelnému dojíždění. Z 
významnějších záměrů se jedná o: 

- stezku zpřístupňující Stříbrné jezero z jižního směru od stezek vedených podél řeky Opavy 
(Městských sadů) s novou lávkou přes řeku, 

- stezku mezi Slezskou magistrálou a ul. Rolnická (Silnice III/01130) vedenou podél 
Pilšťského potoka, 

- stezku pro cyklisty vedenou z Kateřinek podél silnice I/56 přes navrženou velkou okružní 
křižovatku do Malých Hoštic s odbočkou na cyklotrasu č. 552,  

- stezku pro cyklisty vedenou podél železniční trati č. 314 z Kylešovic do Otic s odbočkou ke 
hřbitovu,  

Infrastrukturu pro cyklistickou dopravu navrženou územním plánem doplňují stezky určené přede-
vším pro každodenní pravidelné dojíždění. Jedná se o úseky navržené v hlavních i přidružených 
dopravních prostorech významných místních nebo silničních komunikací vedených městem, a to 
ve formě pásů nebo pruhů pro cyklisty. V grafické části jsou tyto návrhy vymezeny především na 
dopravně nejzatíženějších komunikacích. Ostatní stezky, které nejsou vyznačeny v grafické části 
územního plánu, pak lze realizovat dle místní potřeby, a to ve všech funkčních plochách v souladu 
s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, kromě ploch s rozdíl-
ným způsobem využití, u nichž jsou tyto typy komunikací zařazeny mezi nepřípustné využití.  
Okrajově je dále územním plánem řešeno doplnění stávajícího systému cykloturistických tras v 
území. Tyto návrhy nezahrnují žádné významnější stavební úpravy, pouze nezbytně nutnou úpra-
vu povrchu vhodného pro cyklistickou dopravu nebo vybavení odpočívkami a informačními tabu-
lemi. Jedná se o úseky spojující na území města významné turistické body nebo atraktivní vyjížď-
ková místa (Komárovské Chaloupky, prostor nad Stříbrným jezerem a další). 
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Statická doprava - parkování 
 

Potřebné odstavné kapacity pro novou bytovou výstavbu budou realizovány pro stupeň auto-
mobilizace 1 : 2,5. Pro tuto hodnotu je pro každou řešenou lokalitu stanoven deficit odstavných 
stání a základní charakteristika navrženého řešení územního plánu (viz následující tabulka). Jedná 
se však pouze o potřeby vyplývající ze stávajícího stavu (údaje o počtu bytů jsou z r. 2001). Potře-
by vyvolané novou bytovou výstavbou budou zásadně řešeny podrobnější dokumentací v rámci 
příslušných ploch, a to pro územním plánem stanovený stupeň automobilizace. 

Přímo navržené plochy v rámci vymezených územních celků s převahou bydlení hromadného je 
nutno považovat za orientační. Upřesňující návrhy budou řešeny podrobnější dokumentací. Obec-
ně lze pak odstavná stání na terénu nebo stavby parkovacích objektů (vč. objektů využívající 
úsporné parkovací systémy) realizovat ve všech funkčních plochách v souladu s podmínkami sta-
novenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, kromě ploch s rozdílným způsobem vyu-
žití, u nichž jsou tyto typy komunikací nebo staveb zařazeny mezi nepřípustné využití.  

Odstavování a garážování osobních automobilů obyvatel rodinných domů se předpokládá                               
na vlastních pozemcích.  

Dále je deficit v odstavování osobních automobilů doporučeno řešit vhodnou organizací dopravy 
na místních komunikacích uvnitř bytových bloků s vytvořením dalších odstavných kapacit na jízd-
ních pruzích.  

Odstavování a garážování nákladních automobilů bude realizováno ve výrobních 
a podnikatelských areálech. 
 
 
Závěr oddílu:  
Vzhledem k omezeným možnostem v centru obce je nutno upřednostnit výstavbu parkovacích 
domů před velkoplošnými pozemními parkovišti. Pozemní parkoviště je doporučeno budovat tam, 
kde by výstavba parkovacího domu byla v rozporu s krajinným rázem nebo by její kapacita nemoh-
la být v plné míře využita (např. u Stříbrného jezera). 
 
Závěr kapitoly vlivů na dopravní zatížení 
Vzhledem k tomu, že doprava je zásadním změnovým koncepčním materiálem přinášejícím nejvý-
znamnější vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo (a to jak kladné, tak záporné), byla rozboru a 
popisu dopravního řešení věnována značná pozornost. Ani tak nelze v této fázi přípravy vyhodnotit 
do důsledků např. dopady na hlukovou situaci, na kterou má vliv kromě směrového vedení trasy i 
její výškové vedení.  
Celkově lze konstatovat, že vlivy zásadního charakteru týkající se zejména záboru ZPF a případ-
ných střetů s ÚSES, přináší přeložky silnic I. třídy a městské obchvaty. 
Účelem celé dopravní koncepce je převedení tranzitní dopravy z centra města a do co největší 
vzdálenosti od obytné zástavby, takže realizace konceptu ÚP bude mít v kterékoliv z variant bude 
z hlediska dopravního zatížení pozitivní vliv – očekává se významný pokles intenzit dopravy v cen-
tru města a s tím spojený pokles hlukové a imisní zátěže.  Doporučení pro výběr variant pro jednot-
livé stavby bylo uvedeno výše v textu, obecně je v rámci tohoto posouzení vždy upřednostněna 
varianta základní.  
 

5.3. Vlivy na ovzduší 

Koncept ÚP z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší přináší pozitivní příspěvek ke zlepšení imisní situa-
ce v centru města díky navrhované dopravní koncepci a s ní souvisejícím poklesem intenzit dopra-



104 
 

______________________________________________________________________________________                    
Územní plán města Opavy – koncept, vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

 
 

vy. Realizace přeložek a obchvatů povede ke snížení imisní zátěže PM10, B(a)P i přízemního 
ozónu, což je zcela v souladu s prioritami krajské koncepce zlepšování ovzduší. 
Koncept ÚP ovšem přináší také významný rozsah ploch pro výrobu, kde nelze předem vyloučit 
aktivity negativně ovlivňující ovzduší, avšak je možno v rámci následných správních řízení stanovit 
pro produkci emisí omezující opatření. 
U nové obytné zástavby se předpokládá napojení na zemní plyn, CZT nebo vytápění biomasou 
(dřevem).  
V řešeném území se nepředpokládá vymístění stávajících největších průmyslových zdrojů znečiš-
ťování ovzduší ze stávajících pozic, které jsou situovány v převážné většině případů na okraji měs-
ta nebo městských částí.  
Zdroje produkující pachové látky (živočišná výroba) zůstávají v porovnání se současným stavem 
bez podstatných změn. Nedořešena zůstává z hlediska zátěže pachovými látkami nevyhovující 
situace na ul. Těšínské (Rabio, MěČOV, občasný přenos pachových látek ze zpracování zelí 
z Velkých Hoštic) a u chovu drůbeže v Kylešovicích, kde je po dočasném uprázdnění plánováno 
novým majitelem pokračování provozu chovu. 
Pro zemědělské zdroje jsou územním plánem respektována ochranná pásma. Změna těchto pá-
sem není navrhována, přestože konkrétně u farmy ve Vlaštovičkách provozovatel usiluje o rozšíře-
ní ochranného pásma a výhledovou intenzifikaci chovu. 
V ochranných pásmech není doporučeno umisťovat novou obytnou zástavbu. 
 

5.4. Vlivy na hlukovou zátěž 

Realizace dopravní koncepce, v kterékoliv z variant přinese zklidnění v centrálních částech města 
a s tím související snížení hlukové zátěže - předpokládá se snížení u hlavních dopravních průtahů 
o subjektivně zaznamenatelnou hodnotu, tedy o 3-4 dB, v některých místech, např. podél stávající  
I/11 v Opavě-Komárově, i více. Cílová/zdrojová doprava je ale u měst typu Opavy poměrně vyso-
ká, takže i při realizaci obchvatů a přeložek komunikací, tak jak byly popsány v oddílu 5.2, bude 
hlukové zatížení podél dopravních tepen stále vysoké.  
Na straně druhé přinese samozřejmě přeložení dopravy zvýšení hlukové zátěže podél dopravní 
trasy do nových os, nicméně tak, jak je předestřeno dopravní řešení, prakticky u všech variant do-
pravy bude toto zatížení umístěno do území s minimální obytnou zástavbou. Výjimkou jsou v tomto 
případě varianty průtahu I/11 Komárovem, kde by si realizace průtahových variant (ať již v zářezu 
nebo na estakádě) vyžádala poměrně složitá protihluková řešení. Realizace protihlukových opat-
ření podél stávajících komunikací v Komárově nebo v centru města je ovšem řešením ještě pod-
statně složitějším, ne-li nemožným s ohledem na prostorové dispozice a počet dotčených obyvatel. 
 
Co se týká ploch pro výrobu a skladování, které obvykle mohou přinést problémy s hlukovou zátě-
ží, jsou návrhové plochy situovány tak, že by k vyšším hlukovým příspěvkům u objektů hygienické 
ochrany nemělo docházet.  
V území ovšem stále zůstávají některé hlukově náročné, resp. obtěžující lokality, kde stávající pro-
vozy nejen z důvodu hluku nedovolí rozšíření kapacit, ale budou vyžadovat postupné utlumení 
nebo vymístění do vhodných území. (jedná se zejména o provozy s manipulací s kovy (sběrny 
kovového odpadu) nebo aktivity zatěžující území vysokým nárokem na dopravu. U stávajících pro-
vozů jsou proto aplikovány regulativy nebo opatření provozního charakteru v součinnosti s dotče-
nými správními úřady (omezení hlukově náročných prací v provozních řádech apod.), případně 
jsou na základě měření hluku vyžadovány realizace protihlukových opatření. 
 
Při povolování jakýchkoliv nových podnikatelských aktivit s možným vlivem na hlukovou situaci 
bude vždy vyžadováno jejich vyhodnocení z hlediska hlukové zátěže již ve stadiu územního roz-
hodnutí. 
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5.5. Vliv produkce odpadních vod 

Koncept ÚP s ohledem na předpokládaný vznik nových zastavěných a zpevněných ploch přináší 
také předpoklad navýšení objemu odpadních vod a srážkových vod, které budou muset být z úze-
mí odvedeny. Je navrženo nové řešení kanalizačních systémů v okrajových částech města, které 
nejsou napojeny na centrální ČOV. Některé z těchto opatření se již postupně realizují (např. pří-
prava výstavby ČOV Komárov+Suché Lazce). 
Kapacita centrální ČOV je pro návrhové období dostatečná a nepředpokládá se její rozšíření. 
 
Odpadní vody z ploch pro podnikání musí být ošetřeny přímo v místě vzniku tak, aby nedocházelo 
k ovlivnění kvality povrchové nebo podzemní vody v území a do kanalizace mohou být vypouštěny 
pouze vody splňující limity kanalizačního řádu města. Vody dešťové je doporučeno přednostně 
zasakovat, aby se omezila možnost vzniku zvýšených vodních stavů v místních vodotečích za 
prudkých srážek. Vody z parkovišť a manipulačních ploch je vyžadováno čistit v odlučovačích rop-
ných látek, z nichž obecně nesmí být odtok zasakován, tedy odváděn do podzemních vod. 

Zvýšení rizika havárií 
V území nejsou navrhovány aktivity, které by mohly mít vliv na zvýšení rizika havárií proti součas-
nému stavu. Umisťování podnikatelských aktivit z hlediska prevence havárií bude ošetřeno při je-
jich povolování např. zpracováním havarijních plánů a posouzením aktivit podle zákona č. 59/2006 
Sb., o prevenci závažných havárií. Umístění významných rizikových aktivit přesahujících limitní 
hodnoty zákona č. 59/2006 Sb. se v území nepředpokládá, není ale taxativně vyloučeno. Obdobné 
aktivity, pokud by vznikl požadavek na jejich realizaci, není dovoleno v centrální zástavbě města. 

5.6. Vliv na změnu odtokových poměrů 

Vlivem značného počtu a výměry nových ploch pro obytnou zástavbu i podnikání dojde k dalšímu 
postupnému negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v území. Z tohoto důvodu je podporováno 
a u ploch pro podnikání vyžadováno podle hydrogeologické stavby území a lokalizace stavby za-
sakování čistých dešťových vod co nejblíže místa vzniku, nebo, není-li to možné, alespoň budová-
ní systémů pro retenci těchto vod. Tento požadavek má omezit negativní vlivy realizace nových 
zpevněných ploch na případné další zvyšování hladiny vody v tocích při přívalových a dlouhotrvají-
cích srážkách. 
 
Územní plán respektuje stanovená záplavová území a plánovaná protipovodňová opatření a mini-
malizuje zástavbu v těchto územích. Jsou navržena další protipovodňová opatření s cílem alespoň 
částečně zmírnit dopady zvýšených vodních stavů a plochy zeleně, které zvýší sorpční schopnost 
území.  
Pro hospodaření v okolí vodních toků jsou navržena opatření týkající se zatravnění ochranných 
pásem vodotečí. Kolem vodních toků v zastavěném území jsou konceptem ÚP respektována 
oboustranně nezastavěná provozní pásma pro údržbu vodních toků, filtračních ochranných pásů, 
manipulačních pásů a krajinné doprovodné zeleně. Zatrubňování koryt vodních toků není doporu-
čeno a je obecně považováno za nežádoucí. Mostové konstrukce, propustky a další stavby, které 
by mohly mít vliv na průtočnost v korytech vodních toků, budou ve stadiu projektových příprav pro-
věřovány a upravovány tak, aby ke zhoršení odtokových poměrů nedocházelo. 
 

5.7. Vlivy na čerpání podzemních nebo povrchových vod 

V rámci konceptu ÚP nejsou předkládány aktivity, které by samy o sobě přinášely negativní vlivy 
na množství odebíraných podzemních nebo povrchových vod v území. Stávající koncepce záso-
bování pitnou vodou z veřejného vodovodu čerpajícího vodu z Ostravského oblastního vodovodu 
s doplňkovou funkcí místních zdrojů zůstane zachována. Koncept respektuje vyhlášená ochranná 



106 
 

______________________________________________________________________________________                    
Územní plán města Opavy – koncept, vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

 
 

pásma vodních zdrojů. Změna nároků na odběr podzemních vod není zásadního charakteru a bu-
de kopírovat rozvoj území jak z hlediska počtu obyvatel, tak z hlediska potřeb podnikání. 
 
Negativní zásahy do vodních toků nejsou navrhovány. Předpokládá se víceméně stabilní odběr 
povrchových vod zejména pro průmyslové aktivity. 

5.8. Vliv na krajinu a krajinný ráz 

Koncept ÚP nepřináší významné změny podmínek pro umisťování staveb v území z hlediska jejich 
možného dopadu na pohledově ovlivnitelné prvky krajiny. Umisťování výškově dominantních sta-
veb v území není doporučeno, resp. je upraveno obecnými regulativy tak, aby byl zachován stáva-
jící ráz území a ochrana jeho kulturních hodnot.  
Přesto však je třeba konstatovat, že realizace rozsáhlých dopravních systémů, zejména tam, kde 
budou vedeny na estakádách a kde budou budovány mimoúrovňové křižovatky nebo dojde ke 
střetům s funkčním ÚSES a VKP, bude mít významný vliv na krajinu a krajinný ráz a tento efekt 
bude možno technickým provedením konkrétních staveb zmírnit jen částečně. Pohledové dopady 
některých dopravních variant, zejména průchodu Komárovem po estakádě nebo severního ob-
chvatu Komárova budou významné rozsahu, ale budou převážně lokálního charakteru a ovlivnění 
dálkových pohledů nastane jen v omezeném měřítku. 
V území nejsou navrhovány z hlediska ochrany krajinného rázu kontroverzní plochy pro podnikání 
nebo bydlení – koncept ÚP má snahu vést tyto plochy do proluk nebo přimknutí ke stávající zá-
stavbě, takže městské části jako celky zvyšují svou kompaktnost. 
Posouzení vlivů na krajinný ráz je vyžadováno u umístění všech staveb a ve stadiu příprav, resp. 
nejpozději ve stadiu rozhodování o umístění konkrétní stavby bude prověřováno. 
 
 

5.9. Vliv na čerpání neobnovitelných zdrojů 

Vlivy na čerpání neobnovitelných zdrojů (např. paliv, el. energie, vody aj.) se v současné době jeví 
jako únosné a návrh ÚP nepřináší jejich významnou změnu, naopak doporučuje v místech, kde 
nedojde ke střetu s požadavky na pobytovou pohodu obyvatelstva nebo s prvky ochrany přírody, 
výstavbu zařízení pro využívání alternativních zdrojů energií. 
Doplňkovými obnovitelnými zdroji pro výrobu tepelné energie může být spalování biomasy, využití 
sluneční energie (nikoliv však se záborem zemědělské půdy), bioplynu a geotermální energie. Vy-
užití větrné energie ani lokalizace fotovoltaických elektráren na zemědělské půdě v návrhu ÚP 
není uvažováno a podporováno.  
Vliv na čerpání neobnovitelných zdrojů energie bude odpovídat rozsahu nových obytných i podni-
katelských ploch. Záměr nebude blokovat využití žádného těžitelného ložiska ani neklade nároky 
na čerpání zdrojů nerostných surovin. 

5.10. Vlivy na veřejné zdraví 

Obsahem konceptu ÚP nejsou takové záměry, které by mohly přinášet negativní vlivy na zdraví 
obyvatelstva. Nejvýznamnějšími návrhy jak po stránce možné změny imisní situace, tak po stránce 
hlukové jsou ty, které se týkají změn liniových zdrojů, zejména u komunikací vyššího řádu a ob-
chvatu města. Lze konstatovat, že všechny varianty povedou ke zlepšení v této oblasti, ovlivnění 
veřejného zdraví v celkovém pohledu bude pozitivní.  
Ovšem teprve na základě výběru konkrétních tras komunikací bude možno posoudit ovlivnění hlu-
kové a imisní zátěže podél nové trasy a následně i dopad na veřejné zdraví. Obecný pohled je 
takový, že z hlediska ovlivnění veřejného zdraví je přínosem větší vzdálenost od objektů hygienic-
ké ochrany, avšak toto měřítko pro výběr varianty musí být kombinováno s dalšími pohledy - zábo-
rem půdy, střety s ochranou přírody, ochranou vodních zdrojů, návaznost na okolní komunikace 
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apod. Konečný výběr je pak kompromisem, který bude z hlediska možné ovlivnění veřejného zdra-
ví dále doplňován o protihluková opatření, výsadby liniové zeleně a další prvky. 
Celkově lze konstatovat, že s návrh dopravního řešení až na výjimky nedává předpoklad zhoršení 
vlivů na veřejné zdraví ani podél nových tras, u stávajících tras pakl po odvedení části dopravy 
samozřejmě dojde ke zlepšení situace. Jako problémové z tohoto pohledu jsou varianty průtahu 
I/11 obytnou zástavbou Komárova, kde v této fázi nejsou navržena protihluková opatření, a vzhle-
dem k absenci konkrétního řešení nelze dopad na veřejné zdraví zohlednit. Z hlediska psychických 
vlivů by mohlo mít negativní dopad rozdělení zástavby obce při výběru některé z průtahových vari-
ant, ale i zastínění zástavby a nový vysoce technický vzhled dopravního řešení při vedení obytnou 
zástavbou po estakádě. I z těchto důvodů je zpracovatelkou posudku upřednostňována varianta 
jižního obchvatu Komárova. 
U ostatních variantních řešení nemá výběr konečné varianty na veřejné zdraví tak zásadní charak-
ter. 
 
Ochrana obyvatelstva před nepříznivými účinky elektromagnetického záření a hluku z provozu 
produktovodů je dostatečně ošetřena vymezením jejich ochranných pásem. V daném případě ne-
má varianta umístění navrhované trafostanice 110/22 kV podstatný vliv. 
 
Umisťování významných záměrů v řešeném území, zejména záměrů průmyslového charakteru, 
podléhá posouzení vlivů na životní prostředí včetně zvažování možných dopadů na veřejné zdraví. 
V lokalitě není dovoleno umisťovat záměry, jejichž činností by mohlo docházet k emisím význam-
ných množství zdraví škodlivých látek do vody, půdy nebo ovzduší nebo nadměrným emisím hlu-
ku. 
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví a pobytovou pohodu se v celkovém hodnocení neočekávají vý-
znamné negativní dopady realizace návrhu na obyvatelstvo a veřejné zdraví, naopak předkládaná 
koncepce povede při zajištění splnění podmínek vyžadovaných konceptem ÚP a podmínek v kapi-
tole 7 tohoto posouzení k pozitivním dopadům na veřejné zdraví. 

5.11. Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, ÚSES a zvláště chráněná 
území  

Vlivy realizace posuzovaného konceptu ÚP na biologickou rozmanitost, faunu a flóru se ve vý-
znamném rozsahu neprojeví. Návrh zajišťuje obecnou ochranu maloplodého chráněného území 
Přírodní park Moravice, lesních porostů, významných krajinných prvků a ploch pro ÚSES.  
Z hlediska konkrétních řešení je ve střetu s ochranou těchto prvků komunikace I/11 ve variantě 
jižního a severního obchvatu Komárova. Vzhledem na typ prvků, s nimiž je záměr ve střetu, se jeví 
i přes tento negativní vliv varianta jižního obchvatu jako únosná, neboť střety se dotýkají lokálního 
ÚSES, zatímco u varianty severního obchvatu při zásahu do regionálního ÚSES by ovlivnění bylo 
většího rozsahu, i když také technicky řešitelné. 
Zástavbové plochy, které by měly negativní dopad na zvláště chráněná území nebo lokality 
s významným výskytem zvláště chráněných druhů nejsou navrhovány. Naopak je navrhováno do-
plnění ÚSES v dosud nefunkčních úsecích a jeho stabilizace v souladu s krajskými koncepcemi. 
 
Vlivy realizace návrhu ÚP na ÚSES je mírně pozitivní, návrh vymezuje v potřebné míře podmínky 
pro konstrukci lokálního systému ÚSES a jeho návaznost na vyšší hierarchické systémy včetně 
zákresu regionálního biokoridoru navrhovaného nadřazenou územně plánovací dokumentaci. 
Vlivy na území prvků soustavy Natura 2000 nenastanou, taková území se v řešeném území nena-
cházejí. Vlivy na zvláště chráněná území a významné krajinné prvky jsou nulové, ochrana PP Mo-
ravice je respektována. 
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5.11 Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonické-
ho a archeologického 

Obec se nachází v území s archeologickými nálezy. Územní plán stanoví dostatečnou ochranu 
stávajícím i navrhovaným nemovitým kulturním památkám na území obce, vymezuje možnosti a 
podmínky zástavby v městské památkové zóně včetně požadavku na odborné zajištění projekto-
vání v tomto území a stanovuje podmínky týkající se staveb v území s archeologickými nálezy. 
Z tohoto pohledu se jako podmíněně ohrožující jeví varianta severního obchvatu Komárova z dů-
vodu přiblížení se významné archeologické lokalitě (Slovanské hradiště) s pravděpodobným výsky-
tem četných nálezů. 
Obecně pozitivně se v centrální části města, která obsahuje nejvíce památkově chráněných objek-
tů, projeví snížení vibrací i pohledové zlepšení území po odvedení tranzitní dopravy. 
 
 

 5.12. Závěr 
________________________________________________________________________ 
Vzhledem k současnému stavu znalostí aktivit, jejichž umístění je možno v území očekávat, a 
k obsahu konceptu ÚP je uvedený výčet možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví 
konečný a neočekávají se zde významnější odchylky od uvedených předpokladů. Umisťování zá-
měrů s rušivým charakterem včetně konečné varianty komunikací bude podléhat samostatnému 
posouzení jejich vlivů v rámci projektové přípravy.  
Návrh výběru variant u jednotlivých variantně řešených dopravních ploch a koridorů byl komento-
ván v oddílu 5.2. 
Za nejvýznamnější vliv je považován zábor ZPF, který je u dané koncepce významného rozsahu. 
Střetové vlivy komunikačních systémů s ÚSES a ochranou přírody jsou považovány za řešitelné. 
Významné vlivy na krajinu a krajinný ráz přináší koncept jen u dopravních variant, kde se předpo-
kládají vlivy lokálního charakteru, bez podstatného ovlivnění dálkových pohledů.  
 
V průběhu hodnocení nebyly shledány žádné významné negativní vlivy, které by realizaci 
konceptu ÚP jako celku bránily nebo ji výrazně omezovaly, při splnění doporučení uvede-
ných u jednotlivých oddílů.  
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6. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle 
jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých me-
tod vyhodnocení včetně jejich omezení. 

Koncept ÚP je předkládán ve variantním řešení týkajícím se zejména staveb pro silniční dopravu. 
Variantní řešení některých jiných ploch je z hlediska dopadu na životní prostředí a veřejné zdraví 
nevýznamné a uvedené varianty jsou z tohoto ohledu považovány za rovnocenné.  
 

hodnocený vliv  

zábor ZPF (ha) - zábor činí celkem cca 958,25 ha, z toho je 117,27 ha melioro-
vaných pozemků,  cca 8 ha pro dopravní stavby, 134,69 ha 
pro stavby související s vodním hospodářstvím, 363 ha pro 
bydlení různého typu, 53 ha pro občanskou vybavenost růz-
ného typu, cca 190 ha pro podnikání,  

- zábor je značného rozsahu, navíc velká část je v bonitně nej-
cennějších půdách, které na Opavsku převažují, tento vliv je 
považován za nejzávažnější, výměra návrhových ploch je pře-
dimenzovaná a pro fázi návrhu ÚP je doporučeno ji zmenšit 
jak u plochy pro bydlení a smíšených, tak zvážit potřebu vyso-
kých výměr pro velkoplošná komerční zařízení a výrobu a 
skladování, 

- nejzávažnější dopad na ZPF z variant řešení I/11 (jako nejvý-
znamnější nedořešené komunikace v území) má jižní obchvat, 
u variant spojky mezi III/4663 a III/46661 mírně převažuje va-
rianta č. 3, rozdíly u variantních řešení ostatních dopravních 
systémů nejsou významné 

vlivy na ovzduší - obecně vliv koncepce v centrální části města pozitivní díky re-
alizaci dopravní koncepce v kterékoliv z variant, podél tras li-
niových staveb mírně negativní 

- z hlediska výběru variant mají oproti druhým variantám mírně 
horší vlivy varianty přiléhající k obytné zástavbě, u I/11 varian-
ta průtahu 

- v tomto stupni nelze stanovit rozsah vlivů na ovzduší při napl-
ňování plochy pro výrobu a skladování, kde lze očekávat nej-
významnější dopad 

- rovněž zaplňování individuální obytné zástavby přinese po-
stupné mírné zhoršení kvality ovzduší zejména v zimních mě-
sících z důvodu zvyšování počtu malých spalovacích zdrojů 

vlivy na vody - celkově má koncepce pozitivní vliv na kvalitu povrchových vod 
díky navrhovanému dořešení odvádění a čištění splaškových 
vod z okrajových částí města,  

- koncepce bude mít mírně negativní vliv díky změně odvodnění 
území při realizaci nových zpevněných ploch rozvojovou zá-
stavbou (možno zmírnit při splnění požadavků na zasakování 
a retenci), 

- variantní řešení dopravy nemá na tuto složku zásadní vliv, 
ovšem za cenu vysokých nákladů na řešení přechodu vodote-
čí a protipovodňové ochrany varianty severního obchvatu Ko-
márova, 

- pozitivní vliv realizace ÚP se projeví díky návrhu protipovod-
ňových opatření a situování nových ploch zástavby mimo zá-
plavová území, případně asanaci některých stávajících ploch v 
záplavových územích 
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vlivy na flóru a faunu - místně se mohou projevit negativní vlivy dané nutností kácení 
zeleně při umisťování staveb do návrhových zastavitelných 
ploch, tento vliv souvisí také se záborem půdy,  

- v souvislosti se střetem s ÚSES u varianty jižního obchvatu 
Komárova, u severní varianty v místě přechodu řeky Opavy 
jsou vlivy středně významné,  

- zejména vlivy dopravní koncepce v okrajových částech města 
se mohou projevit negativně narušením honiteb, migračních 
koridorů a míst výskytu zvěře a ptactva, 

- naopak pozitivně se projeví realizace ploch pro veřejnou zeleň 
včetně zahrad, ochrannou zeleň, doplnění ÚSES a lesních 
ploch  

vlivy na zvláště chráněná 
území 

- bez vlivu proti současnému stavu, PP Moravice je respektován 

vlivy z hlediska hluku - koncepce jako celek vyznívá pozitivně díky odvedení tranzitní 
dopravy z centra města, 

- u konkrétních lokalit platí to, co bylo řešeno u vlivů na ovzduší:  
problémy přináší přiblížení návrhových tras komunikací 
k obytné zástavbě a zejména všechny průtahové varianty u 
Komárova, ale negativně by se projevilo i nerealizování navr-
hované dopravní koncepce a ponechání vysokých intenzit prů-
jezdů v blízkosti obytné zástavby města 

vlivy na veřejné zdraví - koncepce jako celek vyznívá mírně pozitivně díky předpoklá-
danému odvedení tranzitní dopravy z centra města,  

- nelze vyloučit umístění areálů s významným využíváním zdra-
ví škodlivých látek nad stávající rámec, v každém případě jsou 
návrhové plochy pro výrobu a podnikání postupně vymisťová-
ny mimo obytnou zástavbu  

- místně platí to, co bylo řešeno u vlivů na ovzduší a hluku - 
problémy přináší přiblížení variantních tras dopravy k obytné 
zástavbě a zejména všechny průtahové varianty u Komárova, 
a to z důvodu zvýšených koncentrací škodlivin v ovzduší a 
hluku 

vlivy na architektonické a 
historické památky 

- obecně bez podstatného vlivu, ochrana památek a památkové 
zóny je z hlediska regulativů zaručena,  

- nebezpečí plyne při realizaci severního obchvatu Komárova 
(přiblížení k předpokládanému území s archeologickými nále-
zy, 

- v místech, kde by mohlo dojít ke střetu s ochranou nemovitých 
kulturních památek (zejména v k.ú. Opava-Město), nejsou no-
vé plochy ani plochy přestavby vůbec navrhovány 

zvýšení rizika havárií - otázku nelze v této fázi posoudit, a priori nejsou navrhovány 
aktivity se zvýšeným rizikem havárií, ale jsou navrhovány nové 
plochy pro výrobu a skladování, v nichž mohou být rizikové 
záměry později umístěny – jedná se zejména o velké plochy 
v k.ú. Jaktař a k.ú. Vávrovice, příp. také Suché Lazce 

 
V daném stupni přípravy a poznání možného ovlivnění území a částečné obecnosti územního plá-
nu bylo při hodnocení návrhu použito slovního hodnocení bez zvláštních postupů a metod.   

Dopady realizace návrhu ÚP jsou z hlediska ochrany životního prostředí únosné ve všech 
předložených variantách, vhodnost nebo upřednostnění variantního řešení dopravy byla 
v komentována v rámci oddílu 5.  
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Za nejpodstatnější negativní vliv u jednotlivých složek životního prostředí je považován  
zábor ZPF, který byl vyhodnocen jako značně rozsáhlý, navíc s významným dopadem na 
půdy nejvyšší bonity, avšak úměrný potřebám dalšího rozvoje města. 

 

7. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 
zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí. 

ÚP Opavy je doporučeno realizovat za splnění podmínek uvedených v návrhové části a obecných 
podmínek uvedených dále v textu této kapitoly. 
 
Pro předcházení, snížení nebo kompenzaci vlivů zjištěných závažných záporných vlivů na životní 
prostředí jsou z hlediska ochrany životního prostředí stanoveny zejména následující podmínky: 

7.1 Vlivy na půdu 

– Upřednostnit taková řešení, která zachovají kompaktnost území, využívají proluk ve 
stávající zástavbě a neponechají neobhospodařovatelé enklávy pozemků. 

– Podle možnosti přednostně zastavovat pozemky již odňaté ze ZPF.  

– Při veškerých odnětích ploch ze ZPF postupovat v souladu s platnými předpisy, 
zejména s ohledem na odnímání ploch pozemků vysoké bonity. 

– Při povolování zástavby postupovat tak, aby byla zachována kompaktnost zeměděl-
ských ploch, obslužnost neodňatých zemědělsky obhospodařovaných pozemků, 
funkčnost melioračních systémů a aby bylo zamezeno vodní a větrné erozi nezpev-
něných pozemků. 

– Při hospodaření na půdě v blízkosti vodních toků respektovat požadavky na protie-
rozní opatření, podle možnosti ochranná pásma vodotečí zatravňovat. 

– U rozsáhlých ploch pro průmysl vyžadovat odnímání po etapách v návaznosti na vý-
stavbu, zbývající plochy udržovat zemědělsky funkční. 

 

7.2 Dopravní zátěž území 

– Při umisťování jakýchkoliv nových aktivit, i drobných podnikatelských záměrů, je nut-
no nejpozději v rámci územního řízení, popř. v rámci řízení podle zákona č. 100/2001 
Sb. (pokud bude vedeno) posoudit možný nárůst dopravní zátěže v území. Podle 
možnosti bude vyžadováno umístění podnikatelských ploch s dopravním napojením 
na komunikace vedoucí mimo centrum města a mimo rozsáhlé plochy obytné zástav-
by.  

– Volba konečné varianty u dopravní koncepce bude podléhat posouzení vlivů na ži-
votní prostředí s komplexním vyhodnocením dopadů na životní prostředí a veřejné 
zdraví.   

7.3. Hluková a imisní zátěž 

– Při případném umisťování parkovišť a odstavných ploch v území dbát na protihluko-
vou ochranu obytné zástavby v jejich blízkosti. 

– Podle možnosti vyžadovat u ploch pro podnikání sousedících s plochami pro bydlení 
oddělení zelenými pásy. Důsledně vyžadovat plnění hlukových limitů u stacionárních 
zdrojů hluku. U liniových zdrojů hluku volit variantu s nejmenším negativním hlukovým 
dopadem do obytné zástavby. 
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– Z hlediska imisní zátěže upřednostnit podle možností napojení obyvatelstva a podni-
katelských aktivit na vytápění centrálními zdroji, ušlechtilými palivy, preferovat insta-
laci solárních panelů na zpevněných plochách a střechách (nikoliv na zemědělské 
půdě, kde instalace solárních systémů není doporučena) nebo vytápění biomasou 
tam, kde nedojde ke střetu zájmů pobytové pohody a ochrany veřejného zdraví.  

– V území není povoleno umístění nových stacionárních velkých a zvláště velkých 
zdrojů znečišťování ovzduší, nebudou-li vybaveny účinným odlučovacím zařízením.  

– Při realizaci podnikatelských záměrů zvažovat a omezovat možné dopady emisí pa-
chových látek a ostatních polutantů.  

– Pro chovy hospodářských zvířat přesahující vlastní spotřebu provozovatele je vyža-
dován výpočet a vyhlášení ochranného pásma, v němž není doporučeno umístění 
staveb pro bydlení a jiných objektů hygienické ochrany, s výjimkou bydlení vlastníka 
chovu.  

7.4. Zvýšení produkce odpadů, zvýšení rizika havárií 

– Nakládání s odpady z podnikatelských aktivit včetně jejich využívání nebo odstraňo-
vání bude zajišťovat vždy původce, nikoliv obec. Skládkování odpadů ve správním 
území města není dovoleno. Každý podnikatelský subjekt bude povinen zajistit odvoz 
a přednostní využití produkovaného odpadu oprávněnou osobou. Nelze-li odpad vyu-
žít, zajistí každý původce odpadů jeho odstranění v souladu s platnými předpisy. 

– Podnikatelské subjekty v území zajistí separaci využitelných a nebezpečných složek 
komunálních odpadů a případně vzniklého odpadu obalů. Podle možností bude zajiš-
těn sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Bude respektována plocha 
pro výstavbu zařízení na zpracování BRKO ve Vávrovicích. 

– Obec bude při sběru a výkupu odpadů od obyvatelstva postupovat v souladu 
s krajskými dokumenty v oblasti odpadového hospodářství, zejména zajistí místa pro 
odkládání odpadů, včetně biologicky rozložitelných odpadů, a pravidelný svoz odpadů 
včetně velkoobjemového odpadu a odpadu s nebezpečnými složkami.  

– V řešeném území není doporučeno umisťovat zařízení dosahující limitních hodnot ka-
tegorie A,B ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb.  

– Při realizaci záměrů bude vyžadováno, aby veškerá místa skladování závadných lá-
tek byla zabezpečena tak, aby nemohlo docházet k úniku závadných látek do životní-
ho prostředí, a aby všechny objekty splňovaly požadavky zabezpečení proti požáru.  

– Bude vyžadován záchyt ropných látek z parkovacích a manipulačních ploch s počtem 
parkovacích míst nad 20 vozidel. Zasakování vod odtékajících z odlučovače ropných 
látek smí být vedeno do zásaku jen ojediněle a výjimečně, není-li u dané plochy do-
stupné jiné řešení. 

7.5 Změny odtokových poměrů 

– Podle dispozičních možností jednotlivých staveb a jejich komplexů bude požadováno, 
aby srážkové vody byly přednostně zasakovány co nejblíže místa jejich vzniku tak, 
aby nedocházelo k nadměrnému zvyšování průtoků ve vodotečích v době přívalových 
dešťů.  

– V případě, že nelze z hlediska hydrogeologických poměrů vybudovat zásak dešťo-
vých vod, bude u rozsáhlejších zpevněných ploch pro podnikání vyžadována retence 
těchto vod před jejich odvedením do povrchové vodoteče. 

– Upřednostnit zatravňování příbřežních pásů vodotečí. Nedovolit návrat již zatravně-
ných ploch podél vodotečí zpět do orné půdy. 

– Při budování staveb liniového charakteru v místě jejich křížení s vodotečí zajistit do-
statečnou průtočnost za zvýšených stavů vody.  
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– Nedovolit zatrubňování vodotečí. Ponechat koryta vodotečí ve stávajícím přírodním 
průběhu. 

– Realizovat navrhované suché nádrže jako protipovodňové opatření. 

7.6. Vlivy na čerpání podzemních a povrchových vod a odvádění odpadních a 
dešťových vod 

– Respektovat ochranná pásma vodních zdrojů v území a jejich ochranu před možným 
znečištěním nebo snížením vydatnosti. 

– Vyhodnocení nároků na zásobování pitnou i užitkovou vodou musí být součástí pro-
jektové přípravy každého záměru. 

– Doplňovat pásy zeleně s protierozním významem ke snížení vlivů přívalových srážek 
na zastavěné a zastavitelné území. 

– Technologické odpadní vody z podnikatelských ploch předčistit na úroveň kanalizač-
ního řádu města. 
 

7.7 Vliv na flóru, faunu, ÚSES a krajinný ráz včetně vlivů na zvláště chráněná 
území 

– Zajistit prostupnost významných migračních cest organismů řešeným územím, a to i 
v případě rozsáhlých liniových staveb. 

– Doplňovat systém ÚSES podle možností tak, aby byl zajištěn jeho navrhovaný pro-
stup územím.  

– Vyžadovat zachování podílu zeleně v území. 

– Chránit a rozvíjet nejvýznamnější části zeleně v krajině, zejména lesní porosty a linio-
vé porosty kolem vodotečí a cest.  

– Podporovat doplňování a zřizování interakčních prvků – liniové zeleně, skupin stromů 
apod. s návazností na založený ÚSES, chránit památné stromy 

– Při povolování nových objektů zvážit jejich navrhovanou plochu a výšku vzhle-
dem k jejich okolí i možným dálkovým pohledům. Podle možnosti řešit vizuální oddě-
lení takových objektů od obytné zástavby pásy zeleně. 

– Konečná vybrané řešení tras navrhovaných obchvatů, přeložek a dostavby komuni-
kací podrobit posouzení vlivů na krajinný ráz a technické parametry komunikací při-
způsobit požadavku na minimalizaci vlivů na krajinu. 

– Nepovolit výstavbu výškových nebo plošně významných staveb na pohledovém hori-
zontu, kde by mohly kolidovat s výhledem na přírodní nebo historické a kulturní domi-
nanty území. 

7.8 Vlivy na veřejné zdraví 

– Při umisťování případných podnikatelských aktivit včetně staveb pro dopravu se nej-
později ve fázi dokumentace pro umístění stavby soustředit zejména na zhodnocení 
hlukových a emisních vlivů staveb, případně vlivů používaných a skladovaných ne-
bezpečných chemických látek a přípravků s možným dosahem k obytné zástavbě 
nebo na podzemní vody včetně možnosti havárie. Tyto vlivy podrobně řešit již při pro-
jektové přípravě jednotlivých aktivit.  
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7.9 Vlivy na čerpání neobnovitelných zdrojů 

– Pro výrobu tepla podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie (sluneční záření, 
geotermální energie, spalování biomasy ve speciálně upravených kotlích, bioplynové 
stanice) tam, kde to nebude ve střetu se zájmy ochrany veřejného zdraví a pobytové 
pohody. 

– Výstavba jakýchkoliv větrných elektráren a fotovoltaických elektráren na zemědělské 
půdě v území není povolena. 

 

7.10 Konkrétní doporučení pro návrhové plochy a varianty řešení 

– U variantního řešení komunikací je doporučeno ve všech případech upřednostnit va-
riantu základní. U komunikace I/11 musí být tato varianta doprovázena dostatečně 
účinnými protihlukovými opatřeními, co nejrozsáhlejší výsadbou a postupným vymis-
ťováním obytné zástavby do jižní části území. Z komunikace I/11 je doporučeno po-
nechat v návrhu ÚP územní rezervu pro jižní variantu, trasa severní varianty není do-
poručena. 

– V místech střetů komunikací s biokoridory je třeba zajistit průchodnost ÚSES krajinou 
v předepsaných parametrech. 

– V městských částech Jaktař, Kateřinky, Kylešovice, Opava-Předměstí a Suché Lazce 
je doporučeno zvážit omezení příliš rozsáhlých ploch pro bydlení i pro průmysl a pod-
nikání, případně stanovit etapy zastavování ploch tak, aby nedocházelo k dlouhodobé 
defragmentaci krajiny na okrajích zástavby a k obtížnému obhospodařování nezasta-
věných zbytků ploch. 

– Plocha KA-Z16 není doporučena k realizaci z důvodu předimenzování ploch pro vel-
koplošná zařízení a z důvodu jejího situování na půdách v I. třídě ochrany. 

– Plocha OP-Z7 není doporučena k realizaci z důvodu předimenzování ploch pro vel-
koplošná zařízení a z důvodu jejího situování na půdách v I. třídě ochrany. 

7) U plochy VL-Z1 je doporučeno stanovit regulativy týkající se případného umisťování chovu 
zvířat, a dále je doporučeno rozšířit pás ochranné zeleně podél jejího jižního okraje. 
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8. Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí přijatých na 
mezinárodní nebo komunitární úrovni do politiky územního rozvoje a jejich zo-
hlednění při výběru řešení. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů 
ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohled-
nění při výběru variant řešení.   

Při zpracování konceptu ÚP byly zvažovány relevantní stanovené cíle přijaté na vnitrostátní a ko-
munitární úrovni. Cíle v dostupných krajských koncepcích a další dokumentaci byly zhodnoceny a 
promítly se do konečného řešení předkládané koncepce. 
Tyto cíle byly zohledněny zejména v řešení nároků na zábor ZPF, hlukovou a imisní ochranu úze-
mí, prostupnost vyšších i lokálních systémů ÚSES územím a v doporučení využívání ušlechtilých 
paliv a zvyšování podílu využívání obnovitelných zdrojů při výrobě tepla. 

9. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu politiky územního rozvoje nebo územně plá-
novací dokumentace na životní prostředí. 

 Základními monitorovacími ukazateli pro danou koncepci jsou: 

– výměra a bonita odnímaných pozemků ze ZPF a PUPFL, 

– množství emisí ze stacionárních a liniových zdrojů a jejich vliv na imisní situaci 
v území, 

– hluková zátěž, zejména v kontextu s okolní obytnou zástavbou,  

– možnost napojení nově zastavovaných ploch na obchvatové komunikace a komuni-
kace vedoucí mimo centrum města, 

– prostorová struktura (podlažnost, výšky objektů) a uspořádání ploch z hlediska mož-
ného ovlivnění krajinného rázu, 

– výškové a plošné vedení komunikací ve volné krajině (estakády, mosty, zářezy) včet-
ně jejich dopadu na dálkové pohledy, 

– intenzita dopravy související s provozem nově umisťovaných aktivit – odhad na zá-
kladě dopravního rozboru v projektové dokumentaci, případně v hlukové studii, 

– výměra nových zpevněných ploch a na to navazující objem a způsob nakládání 
s dešťovými vodami při přívalových deštích. 

 
Tyto ukazatele budou u postupného zastavování území řešeného v rámci realizace ÚP průběžně 
konfrontovány s dopravním, hlukovým a imisním pozadím území. 

10. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů. 

Podstatou předkládaného konceptu ÚP Opavy je akceptování požadavků rychlého rozvoje města 
v prostředí řízeném novým stavebním zákonem a platnými předpisy v ochraně životního prostředí 
a zdraví obyvatelstva v návaznosti na požadavky a podmínky uvedené ve významných krajských a 
celostátních koncepcích.  
Koncept řeší zejména ucelenou koncepci dopravy na území města se snahou odvést maximum 
tranzitní dopravy z centra, dále nové rozvojové plochy pro bydlení i podnikání, zajištění podmínek 
pro odkanalizování okrajových částí města a nových rozvojových ploch včetně čištění odpadních 
splaškových vod a doplnění územního systému ekologické stability. 
Územní plán slouží pro jednotné koncepční a koordinované řízení rozvoje města a měl by zajistit, 
že přírodní zdroje včetně zemědělské a lesní půdy v území budou uvážlivě využívány a že produ-
kované znečištění (odpadní vody, odpady, emise i hluk) bude minimalizováno tak, aby nepřinášelo 
nepřijatelné negativní dopady a nevedlo k negativnímu ovlivnění veřejného zdraví a pobytové po-
hody obyvatelstva. Naopak díky snížení dopravy vedoucí přes město by mělo dojít ke zlepšení 
pobytové pohody, snížení hlukové zátěže a zlepšení kvality ovzduší. Pořízení nového územního 
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plánu by mělo vést ke zlepšení ochrany přírody a krajiny, za současné podpory rozvoje bydlení a 
podnikatelských aktivit.  
Územní plán stanovuje podmínky pro další rozvoj bydlení i podnikání. 
Součástí rozvoje infrastruktury obce je zajištění ochrany a účelného využívání neobnovitelných 
energetických zdrojů a zvýšení podílu využívání energie ze zdrojů obnovitelných a současnému 
přihlédnutí k potřebě zkvalitnit ovzduší v obci a zachovat vzhled okolní krajiny.  
Územní plán dává předpoklad zajištění přístupu k veřejným sítím pro rozvod el. energie, pitné vo-
dy, zemního plynu, informačních kabelů a odkanalizování města včetně převážné většiny měst-
ských částí. 
Koncept současně zajišťuje prostupnost a doplnění územních systémů ekologické stability celým 
řešeným územím a zkvalitňuje vedení místního i vyššího systém ekologické stability. Střety se 
stavbami významného rozsahu, zejména liniovými, jsou ojedinělé, varianty, které k nim vedou, 
zatím nejsou potvrzeny z hlediska konečného výběru, nicméně předpokládá se takové technické 
řešení, které by negativní dopad na přírodní prvky eliminovalo nebo omezovalo. 
Koncept územního plánu přináší stanovení podmínek pro realizaci rozvoje obce ve formě závazné 
části, jejíž další souvislosti jsou osvětleny v odůvodnění návrhu. Za nejzávažnější možný vliv návr-
hu ÚP je považován zejména značný úbytek zemědělských pozemků včetně půdy nejvyššího 
stupně ochrany. Realizace návrhu ÚP nepovede k narušení organizace využívání zbylých ploch 
ZPF nebo funkčnosti melioračních systémů. 
 
Realizace konceptu ÚP nebude mít negativní vliv na zvláště chráněná území, architektonické a 
archeologické památky, evropsky významné lokality a ptačí oblasti.  
Ovlivnění rozmanitosti flóry a fauny při realizaci návrhu ÚP jako celku ani při využití jednotlivých 
ploch v kterékoliv variantě ve významné míře nenastane. 

Celkově je možno konstatovat, že koncept ÚP Opavy v předložené podobě při akceptování 
podmínek uvedených v kapitole 7 splňuje nároky kladené právními předpisy i požadavky na 
potřebnou úroveň bydlení a jeho technického zabezpečení, na rozvoj doplňkové rekreační 
funkce a individuálního podnikání v území stejně jako požadavky trvale udržitelného rozvo-
je a s ním související ochrany přírody a veřejného zdraví.  

 
 
Datum zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí:      30.7.2012 
 
 
 
 
Zpracovatelka vyhodnocení: 
 
Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, tel. 777 807 191,  
e-mail:  zidkova.pavla@seznam.cz 
Osvědčení č.j. 094/435/OPVŽP/95, prodlouženo rozhodnutím č.j. 34671/ENV/11.  
 
                                                                                               
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele vyhodnocení: 
 …………………………………………….. 
 

mailto:zidkova.pavla@seznam.cz
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Seznam nejdůležitějších zkratek používaných v textu 
 
EVL evropsky významná lokalita 
NRBK nadregionální biokoridor 
OZKO obec se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PRVKÚK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje 
RBK regionální biokoridor 
SO ORP spádová oblast obce s rozšířenou působností 
TZL tuhé znečišťující látky 
ÚP  územní plán 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ÚP VÚC územní plán velkého územního celku 
VKP  
ZÚR MSK 
 

významný krajinný prvek  
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje 
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PŘÍLOHA Č. 1 
 
 
 

VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF



Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

               

               

číslo lokali-
ty 

způsob 
využití 
plochy 

celkový 
zábor 

lokality 
(ha) 

nezemě 
dělské 

pozemky 
(ha) 

lesní 
pozemky 

(ha) 

ZPF cel-
kem 

zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha) 

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
odvodnění       

(ha) 

  
orná 
půda 

zahrady TTP I. II. III. IV. V. 

JAKTAŘ                             

zastavitelné plochy                           

JK-Z13 BI 5,59     5,59 5,59     5,59           

JK-Z14 BI 0,08     0,08 0,08     0,08           

JK-Z18 BI 8,89     8,89 8,89     8,89           

JK-Z20 BI 0,26     0,26 0,26     0,26           

Celkem 14,82 0,00 0,00 14,82 14,82 0,00 0,00 14,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

JK-Z7 SV 0,91 0,13   0,78 0,41   0,37         0,78   

JK-Z9 SV 0,73     0,73 0,73     0,73           

JK-Z11 SV 4,61 0,18   4,43 4,43     4,43           

JK-Z12 SV 0,22     0,22     0,22 0,15 0,07         

Celkem 6,47 0,31 0,00 6,16 5,57 0,00 0,59 5,31 0,07 0,00 0,00 0,78 0,00 

JK-Z15 SM 10,57 0,10   10,47 9,29     8,86 0,43         

              1,18   1,18           

JK-Z19 SM 14,11 0,99   13,12 6,72 0,32 6,08 13,12           

Celkem 24,68 1,09 0,00 23,59 16,01 1,50 6,08 23,16 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

JK-Z16 OS 1,30     1,30 1,26 0,04   1,30           

Celkem 1,30 0,00 0,00 1,30 1,26 0,04 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

JK-Z5 VS 0,35     0,35 0,35     0,35           
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JK-Z6 VS 5,72 0,32   5,40 5,40     4,90       0,50   

JK-Z8 VS 0,19 0,19                       

JK-Z10  VS 0,83     0,83 0,83     0,83           

JK-Z22 VS 4,65     4,65 4,17   0,48 4,65           

Celkem 11,74 0,51 0,00 11,23 10,75 0,00 0,48 10,73 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 

JK-Z1 VL 35,44 0,04   35,40 35,40     35,40           

JK-Z2 VL 5,72     5,72 5,72     5,72           

JK-Z3 VL 1,64     1,64 1,34     1,29 0,05         

                0,30   0,30         

JK-Z4 VL 6,44     6,44 6,44     6,44           

Celkem 49,24 0,04 0,00 49,20 48,90 0,00 0,30 48,85 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

JK-Z17 ZZ 15,06 14,81   0,25 0,25       0,25         

JK-Z21 ZZ 9,20 5,87   3,33 3,33     0,73 2,60       3,33 

Celkem 24,26 20,68 0,00 3,58 3,58 0,00 0,00 0,73 2,85 0,00 0,00 0,00 3,33 

JK-Z23 K 0,28 0,27   0,01 0,01     0,01           

JK-Z24 K 0,19 0,19                       

JK-Z25 K 0,92 0,09   0,83 0,09 0,01 0,73 0,83           

Celkem 1,39 0,55 0,00 0,84 0,10 0,01 0,73 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

JK-Z26 VV 0,15     0,15 0,15       0,15         

Celkem 0,15 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

JK ZV1 3,13     3,13 3,13     3,13           

JK ZV2 0,83     0,83 0,83     0,52       0,31   

celkem 3,96 0,00 0,00 3,96 3,96 0,00 0,00 3,65 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 

celkem zastav. plochy 138,01 23,18 0,00 114,83 105,10 1,55 8,18 109,39 3,85 0,00 0,00 1,59 3,33 
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plochy ostatní                           

JK ZO1 1,56     1,56 1,56     1,56           

JK ZO2 1,57     1,57 1,57     1,57           

JK ZO3 0,91     0,91 0,91     0,91           

JK ZO4 6,81     6,81 6,72 0,09   6,81           

JK ZO5 3,47 0,31   3,16 3,16     3,16           

JK ZO6 0,61     0,61 0,51     0,51           

                0,10   0,10         

JK ZO7 0,50 0,17   0,33 0,33     0,33           

JK ZO8 1,01     1,01     1,01 1,01           

JK ZO9 3,89 1,84   2,05 2,05     1,23 0,82         

JK ZO10 1,29     1,29 1,29     1,29           

celkem 21,62 2,32 0,00 19,30 18,10 0,09 1,11 18,38 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

plochy přestavby                           

JK-P7 SV 3,46 2,98   0,48 0,48             0,48   

JK-P8 SV 1,13 0,25   0,88 0,88     0,88           

Celkem 4,59 3,23 0,00 1,36 1,36 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 

JK-P2 SM 0,41 0,20   0,21 0,21     0,21           

JK-P3 SM 0,09 0,05   0,04   0,04   0,04           

JK-P4 SM 3,00 2,40   0,60   0,60   0,60           

JK-P5 SM 3,44 3,07   0,37   0,37   0,37           

Celkem 6,94 5,72 0,00 1,22 0,21 1,01 0,00 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

JK-P1 VS 0,24 0,04   0,20   0,20   0,20           

JK-P6 VS 0,62 0,30   0,32     0,32 0,18       0,14   
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Celkem 0,86 0,34 0,00 0,52 0,00 0,20 0,32 0,38 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 

celkem plochy pře-
stavby 

12,39 9,29 0,00 3,10 1,57 1,21 0,32 2,48 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 

ZÁBOR CELKEM 172,02 34,79 0,00 137,23 124,77 2,85 9,61 130,25 4,77 0,00 0,00 2,21 3,33 

 

číslo lokali-
ty 

způsob 
využití 
plochy 

celkový 
zábor 

lokality 
(ha) 

nezemě- 
dělské 

pozemky 
(ha) 

lesní 
pozemky 

(ha) 

ZPF cel-
kem 

zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha) 

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
odvodnění       

(ha) 
  

orná 
půda 

zahrady TTP I. II. III. IV. V. 

JARKOVICE                           

zastavitelné plochy                           

JA-Z3 SV 0,36     0,36 0,36     0,36           

JA-Z4 SV 0,85     0,85 0,74 0,11   0,85           

JA-Z5 SV 1,54 0,02   1,52 1,52     1,52           

JA-Z6 SV 16,74 0,22   16,52 15,78   0,74 16,52           

JA-Z7 SV 0,16     0,16 0,16     0,16           

celkem 19,65 0,24 0,00 19,41 18,56 0,11 0,74 19,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

JA-Z1 VS 0,43     0,43 0,43     0,43           

JA-Z2 VS 0,94     0,94 0,94     0,94           

JA-Z8 VS 5,29     5,29 5,29     5,29         4,00 

Celkem 6,66 0,00 0,00 6,66 6,66 0,00 0,00 6,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 

JA-Z9 K 0,31 0,16   0,15 0,15     0,15           

JA-Z10 K 0,30     0,30 0,30     0,30           

Celkem 0,61 0,16 0,00 0,45 0,45 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

celkem zastav. plochy 26,92 0,40 0,00 26,52 25,67 0,11 0,74 26,52 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 

plochy ostatní                           

JA ZO1 0,42     0,42 0,42     0,42           
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JA ZO2 0,23     0,23 0,23     0,23           

JA ZO3 0,19     0,19 0,19     0,19           

JA ZO4 0,61     0,61 0,61     0,61           

JA ZO5 0,49 0,01   0,48 0,48     0,48           

Celkem 1,94 0,01 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

JA SN1 0,21     0,21     0,21 0,21           

Celkem 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

celkem ostatní plochy 2,15 0,01 0,00 2,14 1,93 0,00 0,21 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZÁBOR CELKEM 29,07 0,41 0,00 28,66 27,60 0,11 0,95 28,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 

 
 

číslo lokali-
ty 

způsob 
využití 
plochy 

celkový 
zábor 

lokality 
(ha) 

nezemě 
dělské 

pozemky 
(ha) 

lesní 
pozemky 

(ha) 

ZPF cel-
kem 

zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha) 

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
odvodnění       

(ha) 
  

orná 
půda 

zahrady TTP I. II. III. IV. V. 

KATEŘINKY U 
OPAVY                           

zastavitelné plochy                           

KA-Z5 BI 2,27 0,05   2,22 1,94     0,59 1,35         

                0,28   0,28         

KA-Z8 BI 5,83     5,83 5,83     5,83           

KA-Z12 BI 1,54     1,54 1,54     1,54           

KA-Z13 BI 1,88     1,88 1,88     1,88           

KA-Z14 BI 4,12 0,20   3,92 3,50 0,19 0,23   3,92       2,98 

KA-Z15 BI 5,40     5,40 5,40       5,40       4,75 

celkem 21,04 0,25 0,00 20,79 20,09 0,19 0,51 9,84 10,95 0,00 0,00 0,00 7,73 

KA-Z17 SV 3,10     3,10 3,10     2,50 0,60       0,60 
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Celkem 3,10 0,00 0,00 3,10 3,10 0,00 0,00 2,50 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60 

KA-Z1 SM 4,04 0,15   3,89 3,89       3,89         

KA-Z11 SM 0,06 0,01   0,05   0,05   0,05           

Celkem 4,10 0,16 0,00 3,94 3,89 0,05 0,00 0,05 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

KA-Z18 OV 0,59 0,59                       

Celkem 0,59 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KA-Z3 OS 7,13 1,29   5,84 5,84     5,84           

Celkem 7,13 1,29 0,00 5,84 5,84 0,00 0,00 5,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KA-Z16 OK 2,57     2,57 2,57     2,57           

Celkem 2,57 0,00 0,00 2,57 2,57 0,00 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KA-Z6 VS 0,82     0,82 0,82     0,71       0,11   

KA-Z7 VS 1,35     1,35 1,35     1,35           

KA-Z9 VS 14,27 0,02   14,25 13,28 0,37 0,60 14,25           

Celkem 16,44 0,02 0,00 16,42 15,45 0,37 0,60 16,31 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 

KA-Z2 DS 2,64 0,03   2,61 2,61       2,61         

Celkem 2,64 0,03 0,00 2,61 2,61 0,00 0,00 0,00 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

KA-Z19 K 0,15 0,09   0,06 0,06     0,06           

KA-Z20 K 0,14     0,14 0,14     0,14           

KA-Z21 K 0,29 0,10   0,19 0,19     0,19           

Celkem 0,58 0,19 0,00 0,39 0,39 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KA-Z10 ZZ 8,46 0,07   8,39 8,39     8,39           

Celkem 8,46 0,07 0,00 8,39 8,39 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KA-Z4 TI 1,73     1,73 1,73     1,65 0,08         

Celkem 1,73 0,00 0,00 1,73 1,73 0,00 0,00 1,65 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 
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KA ZV1 8,50 7,64   0,86 0,86     0,83 0,03         

KA ZV2 1,62     1,62 1,62     0,14 0,19   0,16 1,13   

KA ZV3 0,44 0,44                       

KA ZV4 1,02 0,08   0,94 0,94       0,94         

KA ZV5 0,64 0,10   0,54 0,54     0,54           

KA ZV6 0,16     0,16   0,16     0,16         

KA ZV7 1,31     1,31 1,31     1,31           

Celkem 13,69 8,26 0,00 5,43 5,27 0,16 0,00 2,82 1,32 0,00 0,16 1,13 0,00 

celkem zastav. plochy 82,07 10,86 0,00 71,21 69,33 0,77 1,11 44,52 25,29 0,00 0,16 1,24 8,33 

plochy ostatní                           

KA ZO1 1,76 0,07   1,69 1,47 0,09 0,13 1,69           

KA ZO2 1,91 0,01   1,90 1,90     1,78 0,12       0,04 

Celkem 3,67 0,08 0,00 3,59 3,37 0,09 0,13 3,47 0,12 0,00 0,00 0,00 0,04 

KA SN1 0,55     0,55 0,55     0,55           

KA SN2 0,61     0,61   0,61   0,61           

Celkem 1,16 0,00 0,00 1,16 0,55 0,61 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

celkem plochy ostatní 4,83 0,08 0,00 4,75 3,92 0,70 0,13 4,63 0,12 0,00 0,00 0,00 0,04 

plochy přestavby                           

KA-P4 BI 2,00 1,67   0,33     0,33   0,33         

Celkem 2,00 1,67 0,00 0,33 0,00 0,00 0,33 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

KA-P1 SM 2,55 0,55   2,00 2,00       2,00         

KA-P2 SM 0,71     0,71 0,71       0,71         

KA-P6 SM 4,38 4,13   0,25     0,25   0,25         

Celkem 7,64 4,68 0,00 2,96 2,71 0,00 0,25 0,00 2,96 0,00 0,00 0,00 0,00 
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KA-P5 OV 0,70 0,33   0,37   0,37     0,37         

Celkem 0,70 0,33 0,00 0,37 0,00 0,37 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

KA-P3 OS 4,58 4,58                       

Celkem 4,58 4,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

celkem plochy pře-
stavby 

14,92 11,26 0,00 3,66 2,71 0,37 0,58 0,00 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZÁBOR CELKEM 101,82 22,20 0,00 79,62 75,96 1,84 1,82 49,15 29,07 0,00 0,16 1,24 8,37 

 
 

číslo lokali-
ty 

způsob 
využití 
plochy 

celkový 
zábor 

lokality 
(ha) 

nezemě- 
dělské 

pozemky 
(ha) 

lesní 
pozemky 

(ha) 

ZPF cel-
kem 

zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha) 

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
odvodnění       

(ha) 
  

orná 
půda 

zahrady TTP I. II. III. IV. V. 

Komárov u Opavy                           

zastavitelné plochy                           

KO-Z2 SV 2,34     2,34 2,34       2,34         

KO-Z3 SV 0,64     0,64 0,64       0,64         

KO-Z4 SV 8,46 0,03   8,43 8,43       6,67   1,76     

KO-Z12 SV 4,88     4,88 4,88       4,88       3,94 

KO-Z13 SV 2,07     2,07 2,07       2,07         

KO-Z14 SV 0,51 0,49   0,02   0,02       0,02       

KO-Z15 SV 0,52 0,24   0,28 0,28         0,28       

KO-Z16 SV 0,25     0,25 0,25         0,25       

KO-Z17 SV 12,18 0,41   11,77 11,21       1,75 9,46     8,98 

              0,56       0,56     0,11 

KO-Z18 SV 3,31     3,31 3,31       3,31         

KO-Z19 SV 1,11     1,11 1,11       1,11       1,11 
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KO-Z20 SV 0,18     0,18     0,18   0,18         

KO-Z21 SV 10,32 0,12   10,20 8,58 0,11 1,51   10,20       6,67 

KO-Z22 SV 6,56   6,56 2,39 0,33 3,84    3,21 3,35 0,15 

KO-Z24 SV 1,70     1,70     1,70       1,40 0,30   

celkem 55,03 1,29 0,00 53,74 45,49 1,02 7,23 0,00 33,15 10,57 6,37 3,65 20,96 

KO-Z7 OS 0,93     0,93 0,93       0,93         

KO-Z8 OS 1,78 0,08   1,70 1,70       1,70         

Celkem 2,71 0,08 0,00 2,63 2,63 0,00 0,00 0,00 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

KO-Z1 VS 0,25     0,25   0,25     0,25         

KO-Z5 VS 6,80 0,01   6,79 6,79       4,14   2,65     

KO-Z6 VS 0,95     0,95 0,95       0,95         

KO-Z11 VS 1,84 0,03   1,81   0,04 1,77   1,81         

Celkem 9,84 0,04 0,00 9,80 7,74 0,29 1,77 0,00 7,15 0,00 2,65 0,00 0,00 

KO-Z9 VL 8,08 0,04   8,04 8,04       3,83 4,21       

KO-Z10 VL 11,80     11,80 7,69   4,11   11,80         

Celkem 19,88 0,04 0,00 19,84 15,73 0,00 4,11 0,00 15,63 4,21 0,00 0,00 0,00 

KO-Z23 TI 0,40     0,40     0,40       0,20 0,20   

Celkem 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 

KO-Z25 ZZ 1,51     1,51 0,79   0,72       1,51   0,72 

Celkem 1,51 0,00 0,00 1,51 0,79 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 1,51 0,00 0,72 

KO-Z26 K 0,14     0,14     0,14       0,09 0,05   

KO-Z27 K 3,88 0,66   3,22 3,22     0,31 2,91         

KO-Z28 K 0,13     0,13 0,13       0,13         

KO-Z29 K 0,05 0,02   0,03     0,03   0,03         
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KO-Z30 K 0,28 0,28                       

KO-Z31 K 0,16 0,16                       

KO-Z33 K 0,08 0,08                       

KO-Z34 K 0,07 0,01   0,06 0,05 0,01     0,06         

KO-Z37 K 2,54 0,31  2,23 1,36 0,60 0,27  0,53 1,7   1,53 

Celkem 7,33 1,52 0,00 5,81 4,76 0,61 0,44 0,31 3,66 1,70 0,09 0,05 1,53 

KO-Z32 DS 0,72 0,05   0,67 0,67       0,67       0,67 

KO-Z35 DS 2,44 0,20   2,24 0,25   1,99   2,24         

KO-Z36 DS 0,70 0,30   0,40     0,40   0,40         

Celkem 3,86 0,55 0,00 3,31 0,92 0,00 2,39 0,00 3,31 0,00 0,00 0,00 0,67 

KO ZV1 1,97     1,97 1,97       1,91 0,06       

Celkem 1,97 0,00 0,00 1,97 1,97 0,00 0,00 0,00 1,91 0,06 0,00 0,00 0,00 

celkem zastav. plochy 102,53 3,52 0,00 99,01 80,03 1,92 17,06 0,31 67,44 16,54 10,82     

plochy ostatní                           

KO ZO1 0,10 0,10                       

KO ZO2 0,84 0,02   0,82 0,82       0,82       0,82 

Celkem 0,94 0,12 0,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,82 

KO SN1 0,99     0,99     0,99   0,99         

Celkem 0,99 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,99 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

KO OS1 0,58     0,58     0,58   0,58         

Celkem 0,58 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,58 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

celkem ostatní plochy 2,51 0,12 0,00 2,39 0,82 0,00 1,57 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,82 

ZÁBOR CELKEM 105,04 3,64 0,00 101,40 80,85 1,92 18,63 0,31 69,83 16,54 10,82 3,90 24,70 
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číslo lokali-
ty 

způsob 
využití 
plochy 

celkový 
zábor 

lokality 
(ha) 

nezemě- 
dělské 

pozemky 
(ha) 

lesní 
pozemky 

(ha) 

ZPF cel-
kem 

zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha) 

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
odvodnění       

(ha) 
  

orná 
půda 

zahrady TTP I. II. III. IV. V. 

Kylešovice                             

zastavitelné plochy                           

KY-Z1 BI 3,56     3,56 3,56       3,56         

KY-Z2 BI 0,10     0,10 0,10       0,10         

KY-Z3 BI 0,21     0,21 0,21       0,21         

KY-Z4 BI 1,87     1,87 1,87       1,87         

KY-Z5 BI 5,94 0,16   5,78 5,78       3,44 2,34     5,78 

KY-Z6 BI 0,86     0,86 0,86       0,65 0,21     0,14 

KY-Z7 BI 0,36     0,36 0,36         0,36     0,36 

KY-Z8 BI 0,17     0,17 0,17       0,02 0,15     0,17 

KY-Z9 BI 0,50     0,50 0,50       0,34 0,16       

KY-Z11 BI 0,29     0,29 0,29       0,10 0,19       

KY-Z12 BI 0,36     0,36 0,26   0,10   0,36         

KY-Z15 BI 0,51     0,51 0,51       0,49 0,02     0,51 

KY-Z16 BI 0,17     0,17 0,17       0,17         

KY-Z17 BI 0,95     0,95 0,95       0,51 0,44     0,48 

KY-Z27 BI 0,25     0,25 0,25     0,03 0,22         

KY-Z28 BI 0,94     0,94 0,94       0,94         

KY-Z29 BI 8,46 0,12   8,34 8,21 0,13     8,34         

KY-Z30 BI 5,43 0,01   5,42 5,38 0,02 0,02   5,42         

KY-Z32 BI 4,49 0,12   4,37 4,07   0,30   4,37         
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KY-Z33 BI 1,48 0,04   1,44 1,44       1,44         

KY-Z34 BI 1,74 0,08   1,66 1,65 0,01     1,66         

KY-Z38 BI 3,77 0,07   3,70 3,48       2,60   0,88     

              0,22     0,22         

KY-Z39 BI 0,11     0,11 0,11           0,11     

KY-Z40 BI 0,14     0,14 0,14           0,14     

KY-Z41 BI 0,23     0,23 0,23       0,17   0,06     

KY-Z42 BI 1,13     1,13 1,00   0,13   1,13         

KY-Z44 BI 0,34 0,34                       

KY-Z45 BI 0,16 0,16                       

  44,52 1,10 0,00 43,42 42,49 0,38 0,55 0,03 38,33 3,87 1,19 0,00 7,44 

KY-Z10 BH 4,83     4,83 4,83       3,68 1,15     4,50 

KY-Z13 BH 5,14     5,14 5,14       4,90 0,24     3,05 

KY-Z14 BH 3,21     3,21 3,06 0,15     3,21         

Celkem 13,18 0,00 0,00 13,18 13,03 0,15 0,00 0,00 11,79 1,39 0,00 0,00 7,55 

KY-Z20 SV 0,30     0,30 0,30     0,30           

KY-Z31 SV 0,16     0,16 0,16       0,16         

KY-Z25 SV 0,54     0,54 0,54       0,24   0,30     

KY-Z35 SV 8,00 0,03   7,97 7,60     1,70 5,90         

              0,08 0,29   0,37         

Celkem 9,00 0,03 0,00 8,97 8,60 0,00 0,00 2,00 6,30 0,00 0,30 0,00 0,00 

KY-Z37 OS 0,70 0,02   0,68 0,68           0,68     

Celkem 0,70 0,02 0,00 0,68 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 

KY-Z21 OH 0,52     0,52 0,52     0,52           
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Celkem 0,52 0,00 0,00 0,52 0,52 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KY-Z26 VS 1,14     1,14 1,14           1,14     

KY-Z36 VS 0,85     0,85 0,85     0,85           

KY-Z43 VS 1,33 0,24   1,09 1,09           1,09     

KY-Z46 VS 4,29     4,29 4,29     2,66   1,63       

KY-Z47 VS 0,73 0,11   0,62 0,62     0,62           

KY-Z48 VS 3,85 0,04   3,81 3,81     1,75 1,10   0,96     

Celkem 12,19 0,39 0,00 11,80 11,80 0,00 0,00 5,88 1,10 1,63 3,19 0,00 0,00 

KY-Z18 TI 1,99     1,99 1,99     1,99           

Celkem 1,99 0,00 0,00 1,99 1,99 0,00 0,00 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KY-Z19 TN 51,07 0,88   50,19 50,19     39,08 4,24 6,87       

Celkem 51,07 0,88 0,00 50,19 50,19 0,00 0,00 39,08 4,24 6,87 0,00 0,00 0,00 

KY-Z22 ZZ 3,25     3,25 3,25     2,58 0,67         

KY-Z23 ZZ 1,12     1,12 1,12       1,12         

KY-Z24 ZZ 5,29 0,15   5,14 5,14       4,26   0,88     

Celkem 9,66 0,15 0,00 9,51 9,51 0,00 0,00 2,58 6,05 0,00 0,88 0,00 0,00 

KY-Z49 K 0,14     0,14 0,14       0,14         

KY-Z51 K 0,42 0,22  0,20 0,18  0,02 0,16 0,04     

KY-Z52 K 0,38 0,06  0,32 0,29  0,03 0,24 0,08     

KY-Z53 K 1,16 0,38   0,78 0,78     0,67     0,11     

KY-Z54 K 0,21 0,21                       

KY-Z55 K 0,14 0,04   0,10 0,08 0,02     0,10         

KY-Z56 K 0,05     0,05 0,05       0,05         

KY-Z57 K 0,14     0,14 0,14       0,14         
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Celkem 2,64 0,91 0,00 1,73 1,66 0,02 0,05 1,07 0,55 0,00 0,11 0,00 0,00 

KY-Z50 DS 1,60 0,75   0,85 0,85       0,73   0,12     

Celkem 1,60 0,75 0,00 0,85 0,85 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,12 0,00 0,00 

KY ZV1 0,10     0,10     0,10   0,10         

Celkem 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

celkem zastav. plochy 147,17 4,23 0,00 142,94 141,32 0,63 0,99 53,15 69,56 13,76 6,47 0,00 14,99 

plochy ostatní                           

KY ZO1 0,53     0,53 0,53     0,32     0,21     

KY ZO2 0,50 0,43   0,07 0,07           0,07     

celkem 1,03 0,43 0,00 0,60 0,60 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 

KY SN1 5,11 1,00   4,11 3,48     3,27     0,21     

              0,09   0,05     0,04     

                0,54       0,54     

celkem 5,11 1,00 0,00 4,11 3,48 0,09 0,54 3,32 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 

celkem ost. Plochy 6,14 1,43 0,00 4,71 4,08 0,09 0,54 3,64 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 

ZÁBOR CELKEM 153,31 5,66 0,00 147,65 145,40 0,72 1,53 56,79 69,56 13,76 7,54 0,00 14,99 

 

číslo lokali-
ty 

způsob 
využití 
plochy 

celkový 
zábor 

lokality 
(ha) 

nezemě- 
dělské 

pozemky 
(ha) 

lesní 
pozemky 

(ha) 

ZPF cel-
kem 

zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha) 

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
odvodnění       

(ha) 
  

orná 
půda 

zahrady TTP I. II. III. IV. V. 

Malé Hoštice                           

zastavitelné plochy                           

MH-Z1 SV 0,80     0,80 0,80     0,80           

MH-Z2 SV 1,65     1,65 1,65     1,65           

MH-Z3 SV 0,47     0,47 0,47     0,47           
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MH-Z4 SV 0,24     0,24 0,24     0,24           

MH-Z5 SV 0,72     0,72 0,72     0,72           

MH-Z6 SV 0,24     0,24 0,24       0,24         

MH-Z7 SV 0,11 0,11                       

MH-Z8 SV 1,59     1,59 1,42   0,17   1,59         

MH-Z9 SV 2,00 0,61   1,39 0,85   0,54   1,39         

MH-Z10 SV 0,28     0,28   0,28     0,28         

MH-Z11 SV 3,85     3,85 3,85     3,79 0,06         

MH-Z13 SV 0,99     0,99     0,99   0,99         

MH-Z14 SV 0,30     0,30 0,30     0,08 0,22         

MH-Z15 SV 3,07     3,07 3,07     3,07           

MH-Z16 SV 2,50     2,50 2,50     2,50           

MH-Z17 SV 0,21     0,21 0,21     0,21           

MH-Z18 SV 0,19 0,08   0,11   0,11   0,11           

MH-Z19 SV 0,67     0,67 0,67     0,67           

MH-Z21 SV 1,21     1,21 1,21     1,21           

  21,09 0,80 0,00 20,29 18,20 0,39 1,70 15,52 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

MH--Z12 OS 2,41     2,41 2,41     0,16 2,25         

Celkem 2,41 0,00 0,00 2,41 2,41 0,00 0,00 0,16 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

MH-Z24 VS 1,82 1,71   0,11 0,11     0,11           

Celkem 1,82 1,71 0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MH-Z20 ZP 2,64     2,64 2,64     0,72 1,92         

Celkem 2,64 0,00 0,00 2,64 2,64 0,00 0,00 0,72 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

MH-Z22 ZZ 0,68     0,68 0,68     0,68           
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MH-Z23 ZZ 1,87 0,24   1,63 1,63     1,63           

Celkem 2,55 0,24 0,00 2,31 2,31 0,00 0,00 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MH-Z25 K 0,24 0,02   0,22 0,22     0,22           

MH-Z26 K 0,16     0,16 0,16     0,16           

MH-Z27 K 0,05 0,01   0,04   0,04   0,04           

MH-Z28 K 0,16 0,13   0,03 0,03       0,03         

MH-Z29 K 0,05     0,05     0,05   0,05         

Celkem 0,66 0,16 0,00 0,50 0,41 0,04 0,05 0,42 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

MH ZV1 1,07 0,82   0,25 0,25     0,25           

MH ZV2 1,05 0,12   0,93     0,93   0,93         

Celkem 2,12 0,94 0,00 1,18 0,25 0,00 0,93 0,25 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

celkem zastav. plochy 33,29 3,85 0,00 29,44 26,33 0,43 2,68 19,49 9,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

plochy ostatní                           

MH ZO1 0,52 0,07   0,45 0,45     0,45           

MH ZO2 0,36     0,36 0,36     0,36           

MH ZO3 0,10     0,10 0,10     0,10           

MH ZO4 0,76 0,25   0,51 0,51       0,51         

Celkem 1,74 0,32 0,00 1,42 1,42 0,00 0,00 0,91 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

celkem ostatní plochy 1,74 0,32 0,00 1,42 1,42 0,00 0,00 0,91 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZÁBOR CELKEM 35,03 4,17 0,00 30,86 27,75 0,43 2,68 20,40 10,46 0,00 0,00 0,00 0,00 
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číslo lokality 
způsob 
využití 
plochy 

celkový 
zábor 

lokality 
(ha) 

nezemě- 
dělské 

pozemky 
(ha) 

lesní 
pozemky 

(ha) 

ZPF cel-
kem 

zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha) 

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
odvodnění       

(ha) 
  

orná 
půda 

zahrady TTP I. II. III. IV. V. 

Milostovice                             

zastavitelné plochy                           

MI-Z1 SV 0,22     0,22 0,22     0,22           

MI-Z2 SV 1,54 0,69   0,85 0,11     0,01 0,10         

                0,74 0,24 0,50         

MI-Z3 SV 1,48 0,01   1,47 0,23       0,23         

                1,24 0,08 1,16         

MI-4 SV 0,76 0,76                       

MI-Z6 SV 0,34 0,32   0,02   0,02   0,02           

MI-Z7 SV 4,37     4,37 4,37     3,57 0,80         

MI-Z8 SV 1,07 1,07                       

celkem 9,78 2,85 0,00 6,93 4,93 0,02 1,98 4,14 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

MI-Z5 VZ 0,29 0,09   0,20   0,20   0,20           

Celkem 0,29 0,09 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MI-Z9 K 0,10 0,09   0,01     0,01 0,01           

MI-Z10 K 0,62 0,62                       

Celkem 0,72 0,71 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

celkem zastav. plochy 10,79 3,65 0,00 7,14 4,93 0,22 1,99 4,35 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

plochy ostatní                           

MI L1 0,19     0,19 0,19         0,19       

Celkem 0,19 0,00 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 

celkem ostatní plochy 0,19 0,00 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 
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ZÁBOR CELKEM 10,98 3,65 0,00 7,33 5,12 0,22 1,99 4,35 2,79 0,19 0,00 0,00 0,00 

 
 

číslo lokali-
ty 

způsob 
využití 
plochy 

celkový 
zábor 

lokality 
(ha) 

nezemě- 
dělské 

pozemky 
(ha) 

lesní 
pozemky 

(ha) 

ZPF cel-
kem 

zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha) 

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
odvodnění       

(ha) 
  

orná 
půda 

zahrady TTP I. II. III. IV. V. 

Opava - Předměstí                           

zastavitelné plochy                           

OP-Z17 BI 7,02 0,16   6,86 6,86     4,50 2,36         

OP-Z18 BI 0,06     0,06   0,06   0,06           

OP-Z21 BI 11,40 0,56   10,84 10,54     9,25 1,29         

              0,22 0,08   0,30         

OP-Z24 BI 0,75     0,75   0,75   0,30 0,45         

  19,23 0,72 0,00 18,51 17,40 1,03 0,08 14,11 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP-Z9 BH 11,41 0,18   11,23 11,23     11,23           

Celkem 11,41 0,18 0,00 11,23 11,23 0,00 0,00 11,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP-Z1 SV 0,37     0,37     0,37   0,37         

Celkem 0,37 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,37 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP-Z10 SM 3,11 0,01   3,10 1,88   1,22 3,10           

Celkem 3,11 0,01 0,00 3,10 1,88 0,00 1,22 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP-Z3 OS 0,91 0,88   0,03   0,03     0,03         

OP-Z4 OS 1,93 0,67   1,26   1,26   1,21 0,05         

OP-Z20 OS 2,16 2,16                       

Celkem 5,00 3,71 0,00 1,29 0,00 1,29 0,00 1,21 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP-Z16 OV 2,55     2,55 2,55     2,55           
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Celkem 2,55 0,00 0,00 2,55 2,55 0,00 0,00 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP-Z5 OK 1,21 1,21                       

OP-Z7 OK 15,86 0,33   15,53 15,53     15,53         15,53 

OP-Z8 OK 1,79     1,79 1,79     1,79           

OP-Z13 OK 1,92 1,17   0,75 0,75       0,75         

OP-Z15 OK 4,00     4,00 4,00     4,00           

OP-Z19 OK 2,41 2,41                       

Celkem 27,19 5,12 0,00 22,07 22,07 0,00 0,00 21,32 0,75 0,00 0,00 0,00 15,53 

OP-Z11 OH 6,91     6,91 6,91     6,91           

Celkem 6,91 0,00 0,00 6,91 6,91 0,00 0,00 6,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP-Z12 VL 0,43     0,43   0,43     0,43         

OP-Z22 VL 11,41 0,25   11,16 11,16     0,10 11,06         

OP-Z23 VL 1,53     1,53 1,53     1,53           

Celkem 13,37 0,25 0,00 13,12 12,69 0,43 0,00 1,63 11,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP-Z2 ZZ 0,69     0,69   0,69     0,69         

OP-Z6 ZZ 0,54 0,54                       

OP-Z14 ZZ 6,86     6,86 6,86     6,86           

Celkem 8,09 0,54 0,00 7,55 6,86 0,69 0,00 6,86 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP-Z25 K 0,45 0,09   0,36 0,36     0,36           

OP-Z26 K 0,33     0,33 0,33     0,33           

OP-Z27 K 0,62 0,11   0,51 0,51     0,51         0,51 

Celkem 1,40 0,20 0,00 1,20 1,20 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 

OP-Z28 DS 0,99     0,99 0,99     0,99         0,99 

OP-Z29 DS 2,13 0,42   1,71 1,71       1,71         
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Celkem 3,12 0,42 0,00 2,70 2,70 0,00 0,00 0,99 1,71 0,00 0,00 0,00 0,99 

OP ZV1 0,57 0,02   0,55 0,55     0,44 0,11         

Celkem 0,57 0,02 0,00 0,55 0,55 0,00 0,00 0,44 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

celkem zastav. plochy 102,32 11,17 0,00 91,15 86,04 3,44 1,67 71,55 19,60 0,00 0,00 0,00 17,03 

plochy ostatní                           

OP ZO1 1,49 0,10   1,39     1,39   1,39         

OP ZO2 0,62 0,01   0,61     0,61   0,61         

OP ZO3 0,47     0,47 0,47     0,47           

OP ZO4 1,16 0,03   1,13 0,85   0,28   1,13         

OP ZO5 2,08 0,04   2,04 2,04       2,04         

Celkem 5,82 0,18 0,00 5,64 3,36 0,00 2,28 0,47 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP SN1 5,23 2,92   2,31 2,31     0,61 1,70         

Celkem 5,23 2,92 0,00 2,31 2,31 0,00 0,00 0,61 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP VV1 0,21 0,21                       

Celkem 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

celkem ostatní plochy 11,26 3,31 0,00 7,95 5,67 0,00 2,28 1,08 6,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

plochy přestavby                           

OP-P7 BI 2,95 0,28   2,67   2,67   2,67           

OP-P9 BI 1,59 1,59                       

Celkem 4,54 1,87 0,00 2,67 0,00 2,67 0,00 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP-P1 SM 3,86 1,95   1,91   1,91   1,91           

OP-P2 SM 3,22 2,80   0,42   0,42   0,42           

OP-P3 SM 1,83 1,82   0,01   0,01   0,01           

OP-P5 SM 12,92 12,92                       
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OP-P6 SM 11,81 11,81                       

OP-P8 SM 10,30 10,30                       

OP-P11 SM 4,59 4,29   0,30   0,30   0,05 0,25         

OP-P12 SM 3,64 3,31   0,33   0,33   0,33           

OP-P14 SM 1,09 1,09                       

Celkem 53,26 50,29 0,00 2,97 0,00 2,97 0,00 2,72 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP-P4 BH 0,53 0,53                       

OP-P10 BH 0,81 0,81                       

Celkem 1,34 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP-P13 OS 0,63 0,63                       

OP-P16 OS 1,64 0,78   0,86   0,86   0,63 0,23         

Celkem 2,27 1,41 0,00 0,86 0,00 0,86 0,00 0,63 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP-P15 OH 0,86 0,03   0,83   0,83   0,83           

Celkem   0,86 0,03 0,00 0,83 0,00 0,83 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP-P21 DS 0,15 0,15                       

OP-P22 DS 0,18 0,18                       

OP-P23 DS 0,24 0,01   0,23   0,23   0,23           

OP-P25 DS 2,36 0,38   1,98 0,67 1,31   1,98           

OP-P26 DS 1,61 1,43   0,18     0,18 0,18           

OP-P27 DS 0,93 0,93                       

OP-P28 DS 1,46 0,51   0,95 0,67     0,67           

              0,28   0,24 0,04         

OP-P29 DS 2,32 2,32                       

Celkem 9,25 5,91 0,00 3,34 1,34 1,82 0,18 3,30 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
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OP-P17 K 0,66 0,39   0,27   0,27   0,27           

OP-P18 K 0,10 0,10                       

OP-P19 K 0,15 0,15                       

OP-P20 K 1,20 1,02   0,18   0,18   0,18           

OP-P24 K 0,36 0,33   0,03   0,03   0,03           

Celkem 2,47 1,99 0,00 0,48 0,00 0,48 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

celkem plochy pře-
stavby 

73,99 62,84 0,00 11,15 1,34 9,63 0,18 10,63 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZÁBOR CELKEM 187,57 77,32 0,00 110,25 93,05 13,07 4,13 83,26 26,99 0,00 0,00 0,00 17,03 

 

číslo lokali-
ty 

způsob 
využití 
plochy 

celkový 
zábor 

lokality 
(ha) 

nezemě- 
dělské 

pozemky 
(ha) 

lesní 
pozemky 

(ha) 

ZPF cel-
kem 

zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha) 

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
odvodnění       

(ha) 
  

orná 
půda 

zahrady TTP I. II. III. IV. V. 

Palhanec                             

zastavitelné plochy                           

PA-Z1 OS 0,70 0,09   0,61     0,61   0,61         

celkem 0,70 0,09 0,00 0,61 0,00 0,00 0,61 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

celkem zastav. plochy 0,70 0,09 0,00 0,61 0,00 0,00 0,61 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

plochy ostatní                           

PA SN1 0,57     0,57 0,57     0,57           

PA SN2 0,50     0,50 0,50     0,50           

Celkem 1,07 0,00 0,00 1,07 1,07 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

celkem plochy ostatní 1,07 0,00 0,00 1,07 1,07 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZÁBOR CELKEM 1,77 0,09 0,00 1,68 1,07 0,00 0,61 1,07 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 
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číslo lokali-
ty 

způsob 
využití 
plochy 

celkový 
zábor 

lokality 
(ha) 

nezemě- 
dělské 

pozemky 
(ha) 

lesní 
pozemky 

(ha) 

ZPF cel-
kem 

zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha) 

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
odvodnění       

(ha) 
  

orná 
půda 

zahrady TTP I. II. III. IV. V. 

Podvihov                             

zastavitelné plochy                           

PO-Z1 SV 2,33     2,33 2,33           2,33     

PO-Z2 SV 0,98     0,98 0,89 0,09         0,98     

PO-Z3 SV 0,35     0,35 0,24 0,09 0,02       0,35     

PO-Z5 SV 4,40     4,40 4,40           1,85 2,55   

PO-Z7 SV 1,04 0,03   1,01 1,01           1,01     

PO-Z8 SV 0,43     0,43 0,23           0,01 0,22   

              0,20         0,02 0,18   

PO-Z9 SV 2,95     2,95 2,67 0,28         2,95   0,45 

PO-Z10 SV 0,64     0,64 0,64           0,64     

PO-Z11 SV 0,23 0,08   0,15 0,15           0,02 0,13   

PO-Z13 SV 0,90     0,90 0,90           0,90     

PO-Z14 SV 1,33 0,06   1,27 1,27           1,27     

PO-Z16 SV 0,10     0,10 0,10             0,10   

PO-Z17 SV 0,09     0,09     0,09       0,09     

PO-Z18 SV 0,46     0,46 0,46           0,46     

PO-Z19 SV 1,12     1,12 0,57 0,24 0,31       1,12     

PO-Z20 SV 0,08     0,08   0,08         0,08     

celkem 17,43 0,17 0,00 17,26 15,86 0,98 0,42 0,00 0,00 0,00 14,08 3,18 0,45 

PO-Z4 OV 0,72 0,08   0,64 0,59   0,05       0,64     

Celkem 0,72 0,08 0,00 0,64 0,59 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 
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PO-Z12 OS 0,67     0,67 0,67           0,67     

Celkem 0,67 0,00 0,00 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 

PO-Z21 RR 0,33     0,33 0,27           0,16 0,11   

                0,06         0,06   

Celkem 0,33 0,00 0,00 0,33 0,27 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17 0,00 

PO-Z6 VS 1,43     1,43 1,38           0,40 0,98   

              0,05           0,05   

Celkem 1,43 0,00 0,00 1,43 1,38 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,03 0,00 

PO-Z15 VZ 0,91     0,91 0,91             0,91   

Celkem 0,91 0,00 0,00 0,91 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 

PO-Z22 ZZ 0,54     0,54     0,54       0,44 0,10   

PO-Z23 ZZ 0,57 0,13   0,44     0,44         0,44   

Celkem 1,11 0,13 0,00 0,98 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,44 0,54 0,00 

celkem zastav. plochy 22,60 0,38 0,00 22,22 19,68 1,03 1,51 0,00 0,00 0,00 16,39 5,83 0,45 

plochy ostatní                           

PO VV1 0,44     0,44     0,44       0,44   0,44 

Celkem 0,44 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,44 

celkem ostatní plochy 0,44 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,44 

ZÁBOR CELKEM 23,04 0,38 0,00 22,66 19,68 1,03 1,95 0,00 0,00 0,00 16,83 5,83 0,99 
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číslo lokali-
ty 

způsob 
využití 
plochy 

celkový 
zábor 

lokality 
(ha) 

nezemě- 
dělské 

pozemky 
(ha) 

lesní 
pozemky 

(ha) 

ZPF cel-
kem 

zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha) 

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
odvodnění       

(ha) 
  

orná 
půda 

zahrady TTP I. II. III. IV. V. 

Suché Lazce                           

zastavitelné plochy                           

SL-Z1 SV 0,45     0,45 0,45       0,45         

SL-Z4 SV 0,44     0,44 0,44       0,44         

SL-Z6 SV 0,14     0,14 0,14       0,14         

SL-Z7 SV 4,72 0,16   4,56 4,56       2,76 1,80     4,04 

SL-Z9 SV 0,45     0,45 0,45       0,45         

SL-Z10 SV 0,37     0,37 0,37       0,37         

SL-Z11 SV 0,38 0,08   0,30 0,30       0,30         

SL-Z12 SV 0,25     0,25 0,25       0,25         

SL-Z14 SV 0,24     0,24 0,24             0,24   

SL-Z15 SV 0,25 0,05   0,20   0,20         0,20     

SL-Z16 SV 0,62     0,62 0,62       0,02   0,60     

SL-Z17 SV 4,95 0,03   4,92 4,92           4,92     

SL-Z18 SV 0,54     0,54 0,54             0,54   

SL-Z24 SV 0,07     0,07   0,07           0,07 0,07 

SL-Z27 SV 0,20     0,20 0,20             0,20 0,20 

SL-Z28 SV 0,04     0,04   0,04           0,04 0,04 

celkem 14,11 0,32 0,00 13,79 13,48 0,31 0,00 0,00 5,18 1,80 5,72 1,09 4,35 

SL-Z26 OV 0,46 0,46                       

Celkem 0,46 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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SL-Z5 OS 6,41     6,41 6,41       6,41         

SL-Z8 OS 0,46     0,46 0,46       0,46         

SL-Z25 OS 1,38 1,16   0,22     0,22     0,16 0,06     

Celkem 8,25 1,16 0,00 7,09 6,87 0,00 0,22 0,00 6,87 0,16 0,06 0,00 0,00 

SL-Z13 OH 0,25 0,05   0,20 0,20       0,09     0,11   

Celkem 0,25 0,05 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,11 0,00 

SL-Z2 VS 13,86     13,86 13,86       10,69 3,17     6,40 

Celkem 13,86 0,00 0,00 13,86 13,86 0,00 0,00 0,00 10,69 3,17 0,00 0,00 6,40 

SL-Z3 TI 0,30     0,30 0,30         0,30     0,30 

Celkem 0,30 0,00 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 

SL-Z19 ZZ 0,12     0,12     0,12         0,12   

SL-Z20 ZZ 0,21     0,21     0,21         0,21   

SL-Z21 ZZ 0,43     0,43 0,31   0,12         0,43 0,43 

SL-Z22 ZZ 1,47     1,47     1,47         1,47 1,47 

SL-Z23 ZZ 2,70     2,80 0,95   1,85         2,80 2,80 

Celkem 4,93 0,00 0,00 5,03 1,26 0,00 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 5,03 4,70 

SL-Z29 K 0,18     0,18 0,18       0,18       0,18 

SL-Z31 K 0,07 0,01   0,06 0,06       0,06         

SL-Z32 K 0,51 0,04   0,47 0,47       0,29   0,18     

SL-Z33 K 0,15 0,10   0,05 0,05       0,05         

SL-Z34 K 0,02 0,02                       

SL-Z35 K 0,79     0,79 0,79       0,05 0,74     0,79 

Celkem 1,72 0,17 0,00 1,55 1,55 0,00 0,00 0,00 0,63 0,74 0,18 0,00 0,97 

SL-Z30 DS 1,94 0,04   1,90 1,90       1,73 0,17     1,90 
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SL-Z36 DS 2,66 0,28  2,38 2,16 0,01 0,21  1,92 0,46    

Celkem 4,60 0,32 0,00 4,28 4,06 0,01 0,21 0,00 3,65 0,63 0,00 0,00 1,90 

celkem zastav. plochy 48,58 2,48 0,00 46,10 41,58 0,32 4,20 0,00 27,11 6,80 5,96 6,23 18,62 

ZÁBOR CELKEM 48,58 2,48 0,00 46,10 41,58 0,32 4,20 0,00 27,11 6,80 5,96 6,23 18,62 

 

číslo lokali-
ty 

způsob 
využití 
plochy 

celkový 
zábor 

lokality 
(ha) 

nezemě- 
dělské 

pozemky 
(ha) 

lesní 
pozemky 

(ha) 

ZPF cel-
kem 

zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha) 

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
odvodnění       

(ha) 
  

orná 
půda 

zahrady TTP I. II. III. IV. V. 

Vávrovice                             

zastavitelné plochy                           

VA-Z5 SV 2,99 0,07   2,92 2,45 0,47   2,92           

VA-Z8 SV 0,36     0,36 0,36     0,36           

VA-Z9 SV 0,49     0,49 0,49     0,44 0,05         

VA-Z10 SV 0,74     0,74 0,12     0,12           

              0,62   0,50 0,12         

VA-Z11 SV 0,23     0,23 0,23     0,23           

VA-Z13 SV 4,15 0,23   3,92 3,92     3,92           

VA-Z20 SV 2,33 0,30   2,03 2,01 0,02   2,03           

celkem 11,29 0,60 0,00 10,69 9,58 1,11 0,00 10,52 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

VA-Z4 OS 0,49     0,49 0,49     0,49           

VA-Z7 OS 0,41     0,41 0,41     0,35 0,06         

Celkem 0,90 0,00 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00 0,84 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

VA-Z12 OV 1,65 0,69   0,96 0,96     0,96           

VA-Z17 OV 0,86 0,07   0,79   0,03 0,76   0,79         

Celkem 2,51 0,76 0,00 1,75 0,96 0,03 0,76 0,96 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 
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VA-Z16 VS 3,73     3,73 3,73     3,73         3,73 

VA-Z18 VS 0,42 0,42                       

VA-Z19 VS 0,45 0,45                       

Celkem 4,60 0,87 0,00 3,73 3,73 0,00 0,00 3,73 0,00 0,00 0,00 0,00 3,73 

VA-Z1 VL 29,27 0,47   28,80 28,80     28,80           

VA-Z2 VL 7,98 0,03   7,95 7,86   0,09 7,95           

VA-Z3 VL 2,28     2,28 2,28     2,28           

VA-Z14 VL 12,08 0,05   12,03 12,03     12,03         11,28 

VA-Z15 VL 0,38     0,38 0,38     0,38           

VA-Z21 VL 0,24 0,24                       

Celkem 52,23 0,79 0,00 51,44 51,35 0,00 0,09 51,44 0,00 0,00 0,00 0,00 11,28 

VA-Z6 ZZ 0,11     0,11 0,11     0,11           

Celkem 0,11 0,00 0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VA-Z22 K 0,27     0,27 0,27     0,27           

Celkem 0,27 0,00 0,00 0,27 0,27 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

celkem zastav. plochy 71,91 3,02 0,00 68,89 66,90 1,14 0,85 67,87 1,02 0,00 0,00 0,00 15,01 

plochy ostatní                           

VA ZO1 0,88     0,88 0,88     0,88           

VA ZO2 1,25 0,37   0,88 0,88     0,88           

VA ZO3 1,10     1,10 1,10     1,10           

VA ZO4 0,77     0,77 0,77     0,77         0,61 

VA ZO5 0,28     0,28 0,28     0,28           

VA ZO6 0,31     0,31 0,31     0,31           

VA ZO7 0,38     0,38 0,38     0,38           
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VA ZO8 1,08     1,08 1,06   0,02 1,08           

VA ZO9 1,34 0,52   0,82 0,82     0,82         0,82 

VA ZO10 0,36     0,36 0,36     0,36           

VA ZO11 0,20     0,20 0,20     0,20           

VA ZO12 0,32     0,32 0,32     0,32           

VA ZO13 0,09 0,04   0,05   0,05   0,05           

VA ZO14 1,08     1,08 0,97 0,11   1,08           

VA ZO15 0,48 0,05   0,43 0,43     0,43         0,43 

VA ZO16 6,81     6,81 6,72 0,09   6,81           

Celkem 16,73 0,98 0,00 15,75 15,48 0,25 0,02 15,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 

VA OS1 1,02     1,02 1,02     0,03 0,99         

VA OS2 0,63     0,63 0,63     0,30 0,33         

Celkem 1,65 0,00 0,00 1,65 1,65 0,00 0,00 0,33 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

VA VV1 0,22     0,22 0,22     0,22         0,22 

Celkem 0,22 0,00 0,00 0,22 0,22 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 

celkem ostatní plochy 18,60 0,98 0,00 17,62 17,35 0,25 0,02 16,30 1,32 0,00 0,00 0,00 2,08 

ZÁBOR CELKEM 90,51 4,00 0,00 86,51 84,25 1,39 0,87 84,17 2,34 0,00 0,00 0,00 17,09 

 

číslo lokality 
způsob 
využití 
plochy 

celkový 
zábor 

lokality 
(ha) 

nezemě- 
dělské 

pozemky 
(ha) 

lesní 
pozemky 

(ha) 

ZPF cel-
kem 

zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha) 

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
odvodnění       

(ha) 
  

orná 
půda 

zahrady TTP I. II. III. IV. V. 

Vlaštovičky                             

zastavitelné plochy                           

VL-Z2 SV 2,44 0,08   2,36 1,77 0,44 0,15 2,36           

Celkem 2,44 0,08 0,00 2,36 1,77 0,44 0,15 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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VL-Z1 VZ 1,93 1,93                       

VL-Z4 VZ 3,32     3,32 3,32     3,32           

VL-Z5 VZ 5,03 0,12   4,91 4,91     4,91           

Celkem 10,28 2,05 0,00 8,23 8,23 0,00 0,00 8,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VL-Z3 TI 0,07 0,07                       

Celkem 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

celkem zastav. plochy 12,79 2,20 0,00 10,59 10,00 0,44 0,15 10,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

plochy ostatní                           

VL ZO1 1,21 0,88   0,33 0,33     0,33           

Celkem 1,21 0,88 0,00 0,33 0,33 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

celkem ostatní plochy 1,21 0,88 0,00 0,33 0,33 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZÁBOR CELKEM 14,00 3,08 0,00 10,92 10,33 0,44 0,15 10,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

číslo lokali-
ty 

způsob 
využití 
plochy 

celkový 
zábor 

lokality 
(ha) 

nezemě- 
dělské 

pozemky 
(ha) 

lesní 
pozemky 

(ha) 

ZPF cel-
kem 

zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha) 

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
odvodnění       

(ha) 
  

orná 
půda 

zahrady TTP I. II. III. IV. V. 

Zlatníky                             

zastavitelné plochy                           

ZL-Z1 SV 1,04     1,04 1,04     0,50 0,54         

ZL-Z2 SV 6,77 0,08   6,69 6,69       6,69         

ZL-Z4 SV 1,64     1,64 1,64       1,64         

Celkem 9,45 0,08 0,00 9,37 9,37 0,00 0,00 0,50 8,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZL-Z5 ZZ 0,12     0,12 0,12       0,12         

Celkem 0,12 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZL-Z3 TI 0,34     0,34 0,34       0,34       0,34 



149 
 

______________________________________________________________________________________                    Územní plán města Opavy – 
koncept, vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

 
 

Celkem 0,34 0,00 0,00 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,34 

ZL-Z6 VV 1,04 0,04   1,00 0,96     0,10 0,86       0,34 

                0,04 0,02 0,02       0,04 

Celkem 1,04 0,04 0,00 1,00 0,96 0,00 0,04 0,12 0,88 0,00 0,00 0,00 0,38 

celkem zastav. plochy 10,95 0,12 0,00 10,83 10,79 0,00 0,04 0,62 10,21 0,00 0,00 0,00 0,68 

ZÁBOR CELKEM 10,95 0,12 0,00 10,83 10,79 0,00 0,04 0,62 10,21 0,00 0,00 0,00 0,68 

 
 

číslo lokali-
ty 

způsob 
využití 
plochy 

celkový 
zábor 

lokality 
(ha) 

nezemě- 
dělské 

pozemky 
(ha) 

lesní 
pozemky 

(ha) 

ZPF cel-
kem 

zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha) 

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
odvodnění       

(ha) 
  

orná 
půda 

zahrady TTP I. II. III. IV. V. 

plochy dopravní - plochy zastavitelné                       

DS - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIČNÍ                   

Z-DS-J   36,45 6,60   29,85 29,85     28,92 0,93       2,19 

Z-DS-S   65,67 19,22   46,45 41,65     37,38 1,74   2,53   2,43 

              0,07   0,07           

                4,73 3,46     1,27     

Z-DS-I/56   17,85 0,34   17,51 17,51     15,77 1,74       1,96 

Z-DS-I/46   7,88 0,54   7,34 7,34     7,34         2,35 

Z-DS-
III/4609 

  6,00 1,15   4,85 4,18     3,87     0,31     

              0,05  0,05           

                0,62       0,62     

DS celkem 133,85 27,85 0,00 106,00 100,53 0,12 5,35 96,86 4,41 0,00 4,73 0,00 8,93 

DD - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DRÁŽNÍ                   

Z-DD1   3,16 0,13   3,03 3,03     3,03         3,03 
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DD celkem 3,16 0,13 0,00 3,03 3,03 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 

zast. pl. dopravní cel-
kem 

137,01 27,98 0,00 109,03 103,56 0,12 5,35 99,89 4,41 0,00 4,73 0,00 11,96 

plochy dopravní - plochy přestavby                       

DS - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIČNÍ                   

P-DS-I/11   30,85 12,61   18,24 14,25     12,61 0,16   1,48     

              2,95   2,82     0,13     

                1,04 1,04           

P-DS-I/57   2,32 1,14   1,18 1,18     0,76 0,42         

pl. přest. dopravní 
celkem 

33,17 13,75 0,00 19,42 15,43 2,95 1,04 17,23 0,58 0,00 1,61 0,00 0,00 

plochy dopravní cel-
kem 

170,18 41,73 0,00 128,45 118,99 3,07 6,39 117,12 4,99 0,00 6,34 0,00 11,96 

               

ZÁBOR CELKEM 1153,87 203,76 0,00 950,15 867,19 27,41 55,55 587,07 258,73 37,29 47,65 19,41 119,57 
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ZÁBOR PŮDY PODLE FUNKČNÍHO ČLENĚNÍ PLOCH           

             tabulka č.2 

katastrální 
území 

celkový zábor 
lokality (ha) 

nezemědělské 
pozemky (ha) 

lesní pozemky 
(ha) 

ZPF cel-
kem 

zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha) 

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
odvodnění       

(ha) 
  

orná 
půda 

zahrady TTP I. II. III. IV. V. 

PLOCHY ZASTAVITELNÉ                         

BI - PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO - MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ                 

JK 14,82 0,00 0,00 14,82 14,82 0,00 0,00 14,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KA 21,04 0,25 0,00 20,79 20,09 0,19 0,51 9,84 10,95 0,00 0,00 0,00 7,73 

KY 44,52 1,10 0,00 43,42 42,49 0,38 0,55 0,03 38,33 3,87 1,19 0,00 7,44 

OP 19,23 0,72 0,00 18,51 17,40 1,03 0,08 14,11 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

BI - cel-
kem 

99,61 2,07 0,00 97,54 94,80 1,60 1,14 38,80 53,68 3,87 1,19 0,00 15,17 

                            

SV- PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ                     

JK 6,47 0,31 0,00 6,16 5,57 0,00 0,59 5,31 0,07 0,00 0,00 0,78 0,00 

JA 19,65 0,24 0,00 19,41 18,56 0,11 0,74 19,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KA 3,10 0,00 0,00 3,10 3,10 0,00 0,00 2,50 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60 

KO 55,03 1,29 0,00 53,74 45,49 1,02 7,23 0,00 33,15 10,57 6,37 3,65 20,96 

KY 9,00 0,03 0,00 8,97 8,60 0,00 0,00 2,00 6,30 0,00 0,30 0,00 0,00 

MH 21,09 0,80 0,00 20,29 18,20 0,39 1,70 15,52 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

MI 9,78 2,85 0,00 6,93 4,93 0,02 1,98 4,14 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP 0,37 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,37 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

PO 17,43 0,17 0,00 17,26 15,86 0,98 0,42 0,00 0,00 0,00 14,08 3,18 0,45 

SL 14,11 0,32 0,00 13,79 13,48 0,31 0,00 0,00 5,18 1,80 5,72 1,09 4,35 



152 
 

______________________________________________________________________________________                    Územní plán města Opavy – 
koncept, vyhodnocení vlivů na životní prostředí  

 
 

VA 11,29 0,60 0,00 10,69 9,58 1,11 0,00 10,52 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

VL 2,44 0,08 0,00 2,36 1,77 0,44 0,15 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZL 9,45 0,08 0,00 9,37 9,37 0,00 0,00 0,50 8,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

SV - cel-
kem 

179,21 6,77 0,00 172,44 154,51 4,38 13,18 62,26 62,27 12,37 26,47 8,70 26,36 

                            

SM - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ                     

JK 24,68 1,09 0,00 23,59 16,01 1,50 6,08 23,16 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

KA 4,10 0,16 0,00 3,94 3,89 0,05 0,00 0,05 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP 3,11 0,01 0,00 3,10 1,88 0,00 1,22 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SM - cel-
kem 

31,89 1,26 0,00 30,63 21,78 1,55 7,30 26,31 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

                            

BH- PLOCHY BYDLENÍ HROMADNÉHO                       

KY 13,18 0,00 0,00 13,18 13,03 0,15 0,00 0,00 11,79 1,39 0,00 0,00 7,55 

OP 11,41 0,18 0,00 11,23 11,23 0,00 0,00 11,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BH - cel-
kem 

24,59 0,18 0,00 24,41 24,26 0,15 0,00 11,23 11,79 1,39 0,00 0,00 7,55 

                            

OV - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY                 

KA 0,59 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP 2,55 0,00 0,00 2,55 2,55 0,00 0,00 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PO 0,72 0,08 0,00 0,64 0,59 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 

SL 0,46 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VA 2,51 0,76 0,00 1,75 0,96 0,03 0,76 0,96 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

OV - cel-
kem 

6,83 1,89 0,00 4,94 4,10 0,03 0,81 3,51 0,79 0,00 0,64 0,00 0,00 
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OK - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMERČNÍCH ZAŘÍZENÍ VELKOPLOŠNÝCH             

KA 2,57 0,00 0,00 2,57 2,57 0,00 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP 27,19 5,12 0,00 22,07 22,07 0,00 0,00 21,32 0,75 0,00 0,00 0,00 15,53 

OK - cel-
kem 

29,76 5,12 0,00 24,64 24,64 0,00 0,00 23,89 0,75 0,00 0,00 0,00 15,53 

                            

OS - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORTOVNÍCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ             

JK 1,30 0,00 0,00 1,30 1,26 0,04 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KA 7,13 1,29 0,00 5,84 5,84 0,00 0,00 5,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KO 2,71 0,08 0,00 2,63 2,63 0,00 0,00 0,00 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

KY 0,70 0,02 0,00 0,68 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 

MH 2,41 0,00 0,00 2,41 2,41 0,00 0,00 0,16 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP 5,00 3,71 0,00 1,29 0,00 1,29 0,00 1,21 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

PA 0,70 0,09 0,00 0,61 0,00 0,00 0,61 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

PO 0,67 0,00 0,00 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 

SL 8,25 1,16 0,00 7,09 6,87 0,00 0,22 0,00 6,87 0,16 0,06 0,00 0,00 

VA 0,90 0,00 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00 0,84 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

OS - cel-
kem 

29,77 6,35 0,00 23,42 21,26 1,33 0,83 9,35 12,50 0,16 1,41 0,00 0,00 

                            

OH - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - HŘBITOVŮ                   

KY 0,52 0,00 0,00 0,52 0,52 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP 6,91 0,00 0,00 6,91 6,91 0,00 0,00 6,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SL 0,25 0,05 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,11 0,00 

OH - cel-
kem 

7,68 0,05 0,00 7,63 7,63 0,00 0,00 7,43 0,09 0,00 0,00 0,11 0,00 
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RR - PLOCHY REKREACE RODINNÉ                       

PO 0,33 0,00 0,00 0,33 0,27 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17 0,00 

RR - cel-
kem 

0,33 0,00 0,00 0,33 0,27 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17 0,00 

                            

VS - PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ                       

JK 11,74 0,51 0,00 11,23 10,75 0,00 0,48 10,73 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 

JA 6,66 0,00 0,00 6,66 6,66 0,00 0,00 6,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 

KA 16,44 0,02 0,00 16,42 15,45 0,37 0,60 16,31 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 

KO 9,84 0,04 0,00 9,80 7,74 0,29 1,77 0,00 7,15 0,00 2,65 0,00 0,00 

KY 12,19 0,39 0,00 11,80 11,80 0,00 0,00 5,88 1,10 1,63 3,19 0,00 0,00 

MH 1,82 1,71 0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PO 1,43 0,00 0,00 1,43 1,38 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,03 0,00 

SL 13,86 0,00 0,00 13,86 13,86 0,00 0,00 0,00 10,69 3,17 0,00 0,00 6,40 

VA 4,60 0,87 0,00 3,73 3,73 0,00 0,00 3,73 0,00 0,00 0,00 0,00 3,73 

VS - cel-
kem 

78,58 3,54 0,00 75,04 71,48 0,71 2,85 43,42 18,94 4,80 6,24 1,64 14,13 

                            

VL - PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - LEHKÉHO PRŮMYSLU                 

JK 49,24 0,04 0,00 49,20 48,90 0,00 0,30 48,85 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

KO 19,88 0,04 0,00 19,84 15,73 0,00 4,11 0,00 15,63 4,21 0,00 0,00 0,00 

OP 13,37 0,25 0,00 13,12 12,69 0,43 0,00 1,63 11,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

VA 52,23 0,79 0,00 51,44 51,35 0,00 0,09 51,44 0,00 0,00 0,00 0,00 11,28 

VL - cel-
kem 

134,72 1,12 0,00 133,60 128,67 0,43 4,50 101,92 27,47 4,21 0,00 0,00 11,28 
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OV - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY         

KA  0,59 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP  2,55 0,00 0,00 2,55 2,55 0,00 0,00 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PO  0,72 0,08 0,00 0,64 0,59 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 

SL  0,46 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VA  2,51 0,76 0,00 1,75 0,96 0,03 0,76 0,96 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

OV - celkem  6,83 1,89 0,00 4,94 4,10 0,03 0,81 3,51 0,79 0,00 0,64 0,00 0,00 

 

OK - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMERČNÍCH 
ZAŘÍZENÍ VELKOPLOŠNÝCH 

         

KA  2,57 0,00 0,00 2,57 2,57 0,00 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP  27,19 5,12 0,00 22,07 22,07 0,00 0,00 21,32 0,75 0,00 0,00 0,00 15,53 

OK - celkem  29,76 5,12 0,00 24,64 24,64 0,00 0,00 23,89 0,75 0,00 0,00 0,00 15,53 

 

OS - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORTOVNÍCH A 
REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

         

JK  1,30 0,00 0,00 1,30 1,26 0,04 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KA  7,13 1,29 0,00 5,84 5,84 0,00 0,00 5,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KO  2,71 0,08 0,00 2,63 2,63 0,00 0,00 0,00 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

KY  0,70 0,02 0,00 0,68 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 

MH  2,41 0,00 0,00 2,41 2,41 0,00 0,00 0,16 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP  5,00 3,71 0,00 1,29 0,00 1,29 0,00 1,21 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

PA  0,70 0,09 0,00 0,61 0,00 0,00 0,61 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

PO  0,67 0,00 0,00 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 

SL  8,25 1,16 0,00 7,09 6,87 0,00 0,22 0,00 6,87 0,16 0,06 0,00 0,00 
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VA  0,90 0,00 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00 0,84 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

OS - celkem  29,77 6,35 0,00 23,42 21,26 1,33 0,83 9,35 12,50 0,16 1,41 0,00 0,00 

  

OH - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - 
HŘBITOVŮ 

           

KY  0,52 0,00 0,00 0,52 0,52 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP  6,91 0,00 0,00 6,91 6,91 0,00 0,00 6,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SL  0,25 0,05 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,11 0,00 

OH - celkem  7,68 0,05 0,00 7,63 7,63 0,00 0,00 7,43 0,09 0,00 0,00 0,11 0,00 

  

RR - PLOCHY REKREACE 
RODINNÉ 

            

PO  0,33 0,00 0,00 0,33 0,27 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17 0,00 

RR - celkem  0,33 0,00 0,00 0,33 0,27 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17 0,00 

 

VS - PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ                       

JK 11,74 0,51 0,00 11,23 10,75 0,00 0,48 10,73 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 

JA 6,66 0,00 0,00 6,66 6,66 0,00 0,00 6,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 

KA 16,44 0,02 0,00 16,42 15,45 0,37 0,60 16,31 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 

KO 9,84 0,04 0,00 9,80 7,74 0,29 1,77 0,00 7,15 0,00 2,65 0,00 0,00 

KY 12,19 0,39 0,00 11,80 11,80 0,00 0,00 5,88 1,10 1,63 3,19 0,00 0,00 

MH 1,82 1,71 0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PO 1,43 0,00 0,00 1,43 1,38 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,03 0,00 

SL 13,86 0,00 0,00 13,86 13,86 0,00 0,00 0,00 10,69 3,17 0,00 0,00 6,40 

VA 4,60 0,87 0,00 3,73 3,73 0,00 0,00 3,73 0,00 0,00 0,00 0,00 3,73 

VS - celkem 78,58 3,54 0,00 75,04 71,48 0,71 2,85 43,42 18,94 4,80 6,24 1,64 14,13 
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VL - PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - LEHKÉHO PRŮMYSLU                 

JK 49,24 0,04 0,00 49,20 48,90 0,00 0,30 48,85 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

KO 19,88 0,04 0,00 19,84 15,73 0,00 4,11 0,00 15,63 4,21 0,00 0,00 0,00 

OP 13,37 0,25 0,00 13,12 12,69 0,43 0,00 1,63 11,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

VA 52,23 0,79 0,00 51,44 51,35 0,00 0,09 51,44 0,00 0,00 0,00 0,00 11,28 

VL - celkem 134,72 1,12 0,00 133,60 128,67 0,43 4,50 101,92 27,47 4,21 0,00 0,00 11,28 

 

VZ - PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - VÝROBY ZEMĚDĚLSKÉ                 

MI 0,29 0,09 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PO 0,91 0,00 0,00 0,91 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 

VL 10,28 2,05 0,00 8,23 8,23 0,00 0,00 8,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VZ - celkem 11,48 2,14 0,00 9,34 9,14 0,20 0,00 8,43 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 

                            

ZP - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - 
PRODUKČNÍ                       

MH 2,64 0,00 0,00 2,64 2,64 0,00 0,00 0,72 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZP - celkem 2,64 0,00 0,00 2,64 2,64 0,00 0,00 0,72 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

ZZ - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ZAHRADY                       

JK 24,26 20,68 0,00 3,58 3,58 0,00 0,00 0,73 2,85 0,00 0,00 0,00 3,33 

KA 8,46 0,07 0,00 8,39 8,39 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KO 1,51 0,00 0,00 1,51 0,79 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 1,51 0,00 0,72 

KY 9,66 0,15 0,00 9,51 9,51 0,00 0,00 2,58 6,05 0,00 0,88 0,00 0,00 

MH 2,55 0,24 0,00 2,31 2,31 0,00 0,00 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP 8,09 0,54 0,00 7,55 6,86 0,69 0,00 6,86 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PO 1,11 0,13 0,00 0,98 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,44 0,54 0,00 

SL 4,93 0,00 0,00 5,03 1,26 0,00 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 5,03 4,70 

VA 0,11 0,00 0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZL 0,12 0,00 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZZ - celkem   60,80 21,81 0,00 39,09 32,93 0,69 5,47 20,98 9,71 0,00 2,83 5,57 8,75 

 
 

K - PLOCHY KOMUNIKACÍ                         

JK 1,39 0,55 0,00 0,84 0,10 0,01 0,73 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

JA 0,61 0,16 0,00 0,45 0,45 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KA 0,58 0,19 0,00 0,39 0,39 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KO 7,33 1,52 0,00 5,81 4,76 0,61 0,44 0,31 3,66 1,70 0,09 0,05 1,53 

KY 2,64 0,91 0,00 1,73 1,66 0,02 0,05 1,07 0,55 0,00 0,11 0,00 0,00 

MH 0,66 0,16 0,00 0,50 0,41 0,04 0,05 0,42 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

MI 0,72 0,71 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP 1,40 0,20 0,00 1,20 1,20 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 

SL 1,72 0,17 0,00 1,55 1,55 0,00 0,00 0,00 0,63 0,74 0,18 0,00 0,97 

VA 0,27 0,00 0,00 0,27 0,27 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

K - celkem   17,32 4,57 0,00 12,75 10,79 0,68 1,28 4,96 4,92 2,44 0,38 0,05 3,01 
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DS - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
SILNIČNÍ                   

KA 2,64 0,03 0,00 2,61 2,61 0,00 0,00 0,00 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 

KO 3,86 0,55 0,00 3,31 0,92 0,00 2,39 0,00 3,31 0,00 0,00 0,00 0,67 

KY 1,60 0,75 0,00 0,85 0,85 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,12 0,00 0,00 

OP 3,12 0,42 0,00 2,70 2,70 0,00 0,00 0,99 1,71 0,00 0,00 0,00 0,99 

SL 4,60 0,32 0,00 4,28 4,06 0,01 0,21 0,00 3,65 0,63 0,00 0,00 1,90 

DS - celkem 15,82 2,07 0,00 13,75 11,14 0,01 2,60 0,99 12,01 0,63 0,12 0,00 3,56 

 
VV - PLOCHY VODNÍ A 
VODOHOSPODÁŘSKÉ                     

JK 0,15 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZL 1,04 0,04 0,00 1,00 0,96 0,00 0,04 0,12 0,88 0,00 0,00 0,00 0,38 

VV - celkem 1,19 0,04 0,00 1,15 1,11 0,00 0,04 0,12 1,03 0,00 0,00 0,00 0,38 

TI - PLOCHY TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY                     

KA 1,73 0,00 0,00 1,73 1,73 0,00 0,00 1,65 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

KO 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 

KY 1,99 0,00 0,00 1,99 1,99 0,00 0,00 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SL 0,30 0,00 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 

VL 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZL 0,34 0,00 0,00 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,34 

TI - celkem 4,83 0,07 0,00 4,76 4,36 0,00 0,40 3,64 0,42 0,30 0,20 0,20 0,64 
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ZV - PLOCHY VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ - ZELENĚ 
VEŘEJNÉ 

  
  
 
  

JK 3,96 0,00 0,00 3,96 3,96 0,00 0,00 3,65 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 

KA 13,69 8,26 0,00 5,43 5,27 0,16 0,00 2,82 1,32 0,00 0,16 1,13 0,00 

KO 1,97 0,00 0,00 1,97 1,97 0,00 0,00 0,00 1,91 0,06 0,00 0,00 0,00 

KY 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

MH 2,12 0,94 0,00 1,18 0,25 0,00 0,93 0,25 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP 0,57 0,02 0,00 0,55 0,55 0,00 0,00 0,44 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZV - celkem 22,41 9,22 0,00 13,19 12,00 0,16 1,03 7,16 4,37 0,06 0,16 1,44 0,00 

 
 
TN – PLOCHY 
TĚŽBY NEROSTŮ                             

KY 51,07 0,88 0,00 50,19 50,19 0,00 0,00 39,08 4,24 6,87 0,00 0,00 0,00 

TN - celkem   51,07 0,88 0,00 50,19 50,19 0,00 0,00 39,08 4,24 6,87 0,00 0,00 0,00 

ZAST.PL. CELKEM 810,53 69,15 0,00 741,48 687,70 11,92 41,49 414,20 231,22 37,10 39,80 18,79 106,36 
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číslo lokality 
způsob 
využití 
plochy 

celkový 
zábor 

lokality 
(ha) 

nezemě- 
dělské po-
zemky (ha) 

lesní 
pozemky 

(ha) 

ZPF cel-
kem 

zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha) 

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
odvodnění       

(ha) 
  

orná 
půda 

zahrady TTP I. II. III. IV. V. 

PLOCHY OSTATNÍ                           

OS - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORTOVNÍCH A REKREAČNÍCH                

KO 0,58 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,58 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

VA   1,65 0,00 0,00 1,65 1,65 0,00 0,00 0,33 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

OS - celkem   2,23 0,00 0,00 2,23 1,65 0,00 0,58 0,33 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

                            

VV - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ                     

OP 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PO 0,44 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,44 

VA 0,22 0,00 0,00 0,22 0,22 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 

VV - celkem   0,87 0,21 0,00 0,66 0,22 0,00 0,44 0,22 0,00 0,00 0,44 0,00 0,66 

                            

ZO - PLOCHY ZELENĚ OCHRANNÉ                       

JK 21,62 2,32 0,00 19,30 18,10 0,09 1,11 18,38 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

JA 1,94 0,01 0,00 1,93 1,93 0,00 0,00 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KA 3,67 0,08 0,00 3,59 3,37 0,09 0,13 3,47 0,12 0,00 0,00 0,00 0,04 

KO 0,94 0,12 0,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,82 

KY 1,03 0,43 0,00 0,60 0,60 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 

MH 1,74 0,32 0,00 1,42 1,42 0,00 0,00 0,91 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP 5,82 0,18 0,00 5,64 3,36 0,00 2,28 0,47 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
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VA 16,73 0,98 0,00 15,75 15,48 0,25 0,02 15,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 

VL 1,21 0,88 0,00 0,33 0,33 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZO - celkem 
  

54,70 5,32 0,00 49,38 45,41 0,43 3,54 41,56 7,54 0,00 0,28 0,00 2,72 

 
 

SN - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ                     

JA 0,21 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KA   1,16 0,00 0,00 1,16 0,55 0,61 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KO 0,99 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,99 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

KY 5,11 1,00 0,00 4,11 3,48 0,09 0,54 3,32 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 

OP 5,23 2,92 0,00 2,31 2,31 0,00 0,00 0,61 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

PA 1,07 0,00 0,00 1,07 1,07 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SN - cel-
kem 

  13,77 3,92 0,00 9,85 7,41 0,70 1,74 6,37 2,69 0,00 0,79 0,00 0,00 

                              

L - PLOCHY LESNÍ                           

MI   0,19 0,00 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 

L - celkem   0,19 0,00 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 

                            

OST.PL.CELKEM 72,92 9,45 0,00 63,47 55,43 1,74 6,30 49,64 12,13 0,19 1,51 0,00 3,38 
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číslo lokali-
ty 

způsob 
využití 
plochy 

celkový 
zábor 

lokality 
(ha) 

nezemě- 
dělské 

pozemky 
(ha) 

lesní 
pozemky 

(ha) 

ZPF cel-
kem 

zábor ZPF podle jednotlivých 
kultur (ha) 

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 
odvodnění       

(ha) 
  

orná 
půda 

zahrady TTP I. II. III. IV. V. 

PLOCHY 
PŘESTAVBY                           

BI - PLOCHY BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍHO  - MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ                 

KA 2,00 1,67 0,00 0,33 0,00 0,00 0,33 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP 4,54 1,87 0,00 2,67 0,00 2,67 0,00 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BI - celkem 6,54 3,54 0,00 3,00 0,00 2,67 0,33 2,67 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

                            

SM - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ                     

JK 6,94 5,72 0,00 1,22 0,21 1,01 0,00 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

KA 7,64 4,68 0,00 2,96 2,71 0,00 0,25 0,00 2,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP 53,26 50,29 0,00 2,97 0,00 2,97 0,00 2,72 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

SM - celkem 67,84 60,69 0,00 7,15 2,92 3,98 0,25 3,94 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

                            

SV - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ                     

JK 4,59 3,23   1,36 1,36     0,88       0,48   

SV - celkem 4,59 3,23 0,00 1,36 1,36 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 

                            

BH - PLOCHY BYDLENÍ HROMADNÉHO                       

OP 1,34 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BH - celkem 1,34 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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OV - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - VEŘEJNÉ 
INFRASTRUKTURY                 

KA 0,70 0,33 0,00 0,37 0,00 0,37 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

OV - celkem 0,70 0,33 0,00 0,37 0,00 0,37 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

OS - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORTOVNÍCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ             

KA 4,58 4,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OP 2,27 1,41 0,00 0,86 0,00 0,86 0,00 0,63 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

OS - celkem 6,85 5,99 0,00 0,86 0,00 0,86 0,00 0,63 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

                            

OH - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - HŘBITOVŮ                   

OP   0,86 0,03 0,00 0,83 0,00 0,83 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OH - cel-
kem 

  0,86 0,03 0,00 0,83 0,00 0,83 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                            

VS - PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ                       

JK 0,86 0,34 0,00 0,52 0,00 0,20 0,32 0,38 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 

VS - celkem 0,86 0,34 0,00 0,52 0,00 0,20 0,32 0,38 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 

                            

K - PLOCHY KOMUNIKACÍ                         

OP 2,47 1,99 0,00 0,48 0,00 0,48 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

K - celkem 2,47 1,99 0,00 0,48 0,00 0,48 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                            

DS - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIČNÍ                   

OP 9,25 5,91 0,00 3,34 1,34 1,82 0,18 3,30 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
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DS - celkem 9,25 5,91 0,00 3,34 1,34 1,82 0,18 3,30 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

                            

celkem pl. přest. 101,30 83,39 0,00 17,91 5,62 11,21 1,08 13,11 4,18 0,00 0,00 0,62 0,00 

 


