ÚZEMNÍ PLÁN

BRATŘÍKOVICE
U P R AV E N Ý N Á V R H

I. TEXTOVÁ ČÁST
II. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

Projektant:

Ing. arch. Mgr. Monika Vávrová
Palackého 281, 679 06 Jedovnice
IČ: 04564421

Zadavatel:

Obec Bratříkovice
Bratříkovice 33, 747 52 Bratříkovice
IČ: 00635600

Pořizovatel:

Magistrát města Opavy,
Odbor hlavního architekta a územního plánu
Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Evidenční číslo:

218 – 2

Vydávající orgán:
Pořizovatel:

Zastupitelstvo obce Bratříkovice
Magistrát města Opavy
Odbor hlavního architekta a územního plánu

Projektanti:

Ing. arch. Mgr. Monika Vávrová
autorizovaný architekt oboru architektura
osvědčení ČKA č. 04049
Ing. arch. Martin Vávra
autorizovaný architekt oboru architektura
osvědčení ČKA č. 04048
sídlo: Palackého 281, 679 06 Jedovnice
tel.: +420 736 252 367
e-mail: arch.vavra@gmail.com
web: archvavra.cz

Datum:

prosinec 2021
texty doplněné a upravené po společném jednání

OBSAH
I. TEXTOVÁ ČÁST
A.
B.

Vymezení zastavěného území ................................................................................................................................... 1
Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ............................................................. 1
B.1.
Všeobecné zásady řešení .................................................................................................................................... 1
B.2.
Koncepce rozvoje území .................................................................................................................................... 1
B.3.
Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území ........................................................................................................ 1

C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
C.5.
D.

Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně ....... 2
Urbanistická koncepce........................................................................................................................................ 2
Urbanistická kompozice ..................................................................................................................................... 2
Vymezení zastavitelných ploch .......................................................................................................................... 3
Plochy přestavby ................................................................................................................................................ 3
Plochy sídelní zeleně .......................................................................................................................................... 3

Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování ............................................................ 3
D.1.
Dopravní infrastruktura ...................................................................................................................................... 3
D.2.
Technická infrastruktura ..................................................................................................................................... 4
D.2.1. ...................................................................................... Koridory pro technickou infrastrukturu ... 4
D.2.2. ................................................................................................................ Vodní hospodářství ... 5
D.2.3. ........................................................................................................................... Energetika ... 5
D.2.4. ........................................................................................................ Veřejné komunikační sítě ... 6
D.2.5. ............................................................................................................... Nakládání s odpady ... 6
D.3.
Občanské vybavení............................................................................................................................................. 6
D.4.
Veřejná prostranství ............................................................................................................................................ 6

E.
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek
nerostných surovin a podobně. ................................................................................................................................................ 7
E.1. Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek změny v jejich využití ..................... 7
E.2. Územní systém ekologické stability ........................................................................................................................ 8
E.3. Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin
a podobně ........................................................................................................................................................................... 8
F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího využití (hlavní využití),
pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno
umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry
pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití). .......................................................................................... 9
F.2. Plochy bydlení....................................................................................................................................................... 10
F.3. Plochy občanského vybavení ................................................................................................................................ 10
F.4. Plochy smíšené obytné ...........................................................................................................................................11
F.5. Plochy dopravní infrastruktury .............................................................................................................................. 12
F.6. Plochy technické infrastruktury............................................................................................................................. 12
F.7. Plochy výroby a skladování .................................................................................................................................. 13
F.8. Plochy veřejných prostranství ............................................................................................................................... 14
F.9. Plochy sídelní zeleně ............................................................................................................................................. 14
F.10.
Plochy vodní a vodohospodářské ..................................................................................................................... 15
F.11.
Plochy zemědělské ........................................................................................................................................... 15
F.12.
Plochy lesní ...................................................................................................................................................... 16
F.13.
Plochy smíšené nezastavěného území .............................................................................................................. 16
G.
Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany
a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit .................................... 17
H.
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením
v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastru a případně dalších údajů podle § 5
odst. 1 katastrálního zákona .................................................................................................................................................. 18
I. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona ................................................................ 19
J. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho
prověření ................................................................................................................................................................................. 19
K.
Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci .................. 19

L.
Vymezení ploch a koridorů ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,
stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
20
M.
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu,
zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., stanovení, zda se bude jednat o regulační plán
z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání ...................... 20
N.
Stanovení pořadí změn v území (etapizace) .......................................................................................................... 20
O.
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou
část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ................................................................................................... 20
P. Vymezení a popis vybraných pojmů .............................................................................................................................. 20
Q.
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části .................................... 21

II.
A.
B.

TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ...................................................... 1
Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu .......................................................... 2
B.1.
Vyhodnocení splnění požadavků zadání ............................................................................................................. 2
B.2.
Vyhodnocení souladu ....................................................................................................................................... 12

C.
Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§43 odst. 1 stavebního
zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení ............................................................................................................... 13
D.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené
k plnění funkce lesa ................................................................................................................................................................ 13
D.1.
Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu.......................................................................................... 13
D.2.
Vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa .......................................................................... 16
E.
Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem 21
E.1. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ............................................................................................. 21
E.2. Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem ............................................................ 21
F. Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území ............................ 22
F.1. Soulad územního plánu s cíly územního plánování............................................................................................... 22
F.2. Soulad územního plánu s úkoly územního plánování ........................................................................................... 24
G.
Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů ....................... 25
H.
Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů ................................................................................................................................. 25
H.1.
Ochrana obyvatelstva ....................................................................................................................................... 25
H.2.
Ochrana zdraví ................................................................................................................................................. 27
I. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení
včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí ..................................................................................................... 28
J. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona ............................................................................ 28
K.
Sdělení jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly ...................................................................................................... 28
L.
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty ..................................................................... 28
L.1. Odůvodnění vymezení zastavěného území ............................................................................................................ 28
L.2. Odůvodnění základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot .......................................... 29
L.2.1. ......................................................................................................... Všeobecné zásady řešení . 29
L.2.2. ......................................................................................................... Koncepce rozvoje území . 29
L.2.3. ................................................................................. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území . 29
L.3. Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
31
L.3.1. ........................................................................................................... Urbanistická koncepce . 31
L.3.2. ......................................................................................................... Urbanistická kompozice . 32
L.3.3. ............................................. Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch sídelní zeleně . 32
L.4. Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování ........................................... 36
L.4.1. ............................................................................................. Koncepce dopravní infrastruktury . 36
L.4.2. ............................................................................................ Koncepce technické infrastruktury . 40
L.5. Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití,
územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání
ložisek nerostných surovin a podobně .............................................................................................................................. 45
L.5.1. ......... Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek změny v jejich využití . 45

L.5.2.Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin
a podobně ........................................................................................................................................................... 48
L.6. Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího využití
(hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách
je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové
regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití). ................................................................................................................................................................... 48
L.7. Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany
a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit ...................................... 49
L.8. Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo,
s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastru a případně dalších údajů
podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona .............................................................................................................................. 49
L.9. Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona ........................................ 50
L.10.
Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek
pro jeho prověření............................................................................................................................................................. 50
L.11.
Odůvodnění vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci50
L.12.
Odůvodnění vymezení ploch a koridorů ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním
územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti ............................................................................................................................................................. 50
L.13.
Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., stanovení, zda se bude
jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání
50
L.14.
Odůvodnění stanovení pořadí změn v území (etapizace) ................................................................................. 50
L.15.
Odůvodnění vymezení architektonicky a urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ...................................................................... 50
M.
M.1.
M.2.

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch .... 51
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území ........................................................................................... 51
Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch ...................................................................................... 51

N.
Výsledek přezkoumání souladu návrhu ÚP dle odst. 4 § 53 SZ .......................................................................... 53
O.
Postup při pořízení územního plánu ..................................................................................................................... 53
P. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění .............................................................................................................. 53
Q.
Vyhodnocení připomínek ....................................................................................................................................... 53
R.
Vymezení a popis vybraných pojmů ...................................................................................................................... 53

I.

TEXTOVÁ ČÁST

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Správní orgán,
který ÚP vydal:

Zastupitelstvo obce Bratříkovice

Datum nabytí
účinnosti:
Pořizovatel:

Magistrát města Opavy
Odbor hlavního architekta a územního plánu

Jméno a příjmení:

Ing. arch. Jana Grodová

Funkce:

referent oddělení územního plánování

(otisk úředního razítka)

Podpis:

OPRÁVNĚNÝ ZPRACOVATEL
Jméno a příjmení:

Ing. arch. Mgr. Monika Vávrová

Číslo autorizace:

04049

Podpis:

(otisk autorizačního razítka)

Územní plán Bratříkovice – textová část

Vymezení zastavěného území

A.

Zastavěné území je vymezeno ke dni 1. 7. 2020.
Zastavěné území je v grafické části vymezeno ve výkresech:
I.1 Výkres základního členění území
I.2 Hlavní výkres

v měřítku 1 : 5 000
v měřítku 1 : 5 000

B.

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

B.1.

Všeobecné zásady řešení

Způsob rozvoje obce se stanovuje jako postupné, ekonomicky a společensky zdůvodněné využívání potenciálu území
při zachování jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot.
Zásadou pro řešení je vzájemně koordinovaný rozvoj soustavy všech funkcí obce při dodržení zásady jejich vzájemné
slučitelnosti.
Zásadou pro řešení je komplexní přístup zohledňující nutnost nalezení vyváženého vztahu mezi zachováním podmínek
pro příznivé životní prostředí, podmínek pro hospodářský rozvoj, podmínek pro zachování soudržnosti společenství
obyvatel, vztahu zájmů soukromých a veřejných.
Základním ovlivňujícím faktorem pro budoucí rozvoj obce bude její poloha v krajině, konfigurace terénu, poloha
k ostatním sídlům a její dosavadní historický vývoj.

B.2.

Koncepce rozvoje území

Jako zásady koncepce rozvoje území jsou stanoveny:
 Zachování kontinuity se stávající urbanistickou koncepcí obce v návaznosti na předcházející územně plánovací
dokumentaci obce.
 Obec se bude rozvíjet jako stabilizované sídlo se stěžejní funkcí pro bydlení a souvisejících služeb.
 Hospodárné využití zastavěného území a zajištění ochrany nezastavěného území, zejména zemědělské půdy
a související krajiny.
 Vyloučení nekoncepčních forem využívání zastavitelného území.
 Omezení mono-funkčnosti ploch, zajištění větší rozmanitosti jejich využití.
 Stanovení podmínek prostorového uspořádání a rámcových podmínek ochrany krajinného rázu.
 Dobudování technické a dopravní infrastruktury, při zachování prostupnosti krajiny a minimalizace její
fragmentace.
 Vymezení ploch pro chybějící skladebné části územního systému ekologické stability.
 Vytvoření podmínek pro ochranu území a obyvatelstva před případnými přírodními riziky.
 Ochrana souvislých ploch veřejně přístupné zeleně.
 Zajištění podmínek pro rozvoj cestovního ruchu (např. cykloturistiku, agroturistiku, apod.) a pro rozvoj rekreace
krátkodobé a dlouhodobé.
 Zachování stávající plochy pro výrobu a skladování, její rozšíření je umožněno pouze v bezprostřední
návaznosti.

B.3.

Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území

Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území stanovuje prioritu zachování charakteru urbanistické struktury sídla,
zamezení nepřiměřeného rozšiřování zástavby do volné krajiny a respektování krajinného rázu.

Ing. arch. Mgr. Monika Vávrová, architektonicko - urbanistický ateliér Archvavra, Palackého 281, 679 06 Jedovnice
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Územní plán Bratříkovice – textová část

OCHRANA KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT
Za kulturní a civilizační hodnoty se v rámci řešeného území považují:
 stávající urbanistický a architektonický charakter prostředí
 urbanistická dominanta obce – kostel Panny Marie
 historicky významná stavba kostela Panny Marie
 významná drobná architektura
 místo významné události
 souvislé plochy veřejně přístupné zeleně – jedná se o veškerou stávající a souvislou veřejně přístupnou zeleň
v rámci stávajících ploch veřejných prostranství (PV)
Zásady ochrany kulturních a civilizačních hodnot:
 Respektovat stanovené kulturní a civilizační hodnoty území. Územní plán chrání tyto hodnoty tím, že není
navržena taková změna, která by je ovlivnila.
OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT
Za přírodní hodnoty se považují:
 plochy stávající zeleně, které se nenachází v rámci stávajících ploch s rozdílným způsobem využití
v nezastavěném území na pozemcích k plnění funkce lesa, plochy smíšené nezastavěného území – přírodní nebo
jsou součástí územního systému ekologické stability
Zásady ochrany přírodních hodnot:
Zachovat stávající využívání, nepřipustit činnosti, které by vedly k ohrožení druhové rozmanitosti vymezených
ekologicky významných krajinných segmentů, jako stabilizujících přírodních prvků v území.

C.
Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně
C.1.

Urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce stanovuje prioritu respektovat urbanistickou strukturu obce a krajinný ráz. Veškeré navržené
plochy doplňují tuto strukturu a zlepšují kvalitu stávajícího bydlení. Je zachována kontinuita dosavadního vývoje obce.
Urbanistická koncepce stanovuje prioritu kompaktního rozvoje, aby zabránila negativnímu trendu suburbanizace
a fragmentace krajiny, to znamená zásadu rozvoje nové zástavby převážně v prolukách zastavěného území
a v bezprostřední návaznosti na zastavěné území.
Územní plán stanovuje podmínky prostorového uspořádání, včetně rámcových podmínek ochrany krajinného rázu.

C.2.

Urbanistická kompozice

Jako významné veřejné prostory je vymezeno okolí silnice III/4609 a přilehlá veřejná prostranství. Dalším významným
prostorem je okolí obecního úřadu a kostela Panny Marie. Kostel je zároveň dominantou obce a tvoří její
charakteristické panorama.
Prostorový charakter určuje podoba uličních a veřejných prostorů a stávající výšková úroveň staveb. To znamená, že
je třeba respektovat plochy veřejných prostranství a dopravní infrastruktury, jejichž stanovené podmínky využití zajistí
ochranu veřejných prostor. Výšková úroveň staveb je řešena stanovenými podmínkami prostorového uspořádání
funkčních ploch.
Povahu obce výrazně ovlivňuje pohledový horizont tvořený polemi, pastvinami a lesy. Novou zástavbu je třeba řešit
s ohledem na zachování významných pohledů na tento horizont.
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Vymezení zastavitelných ploch

C.3.

Územní plán vymezuje zastavitelné plochy:
i. č.

ozn.

způsob využití plochy

katastrální území

Z1

BV

plochy bydlení – v rodinných domech - venkovské

Bratříkovice

Z2

SV

plocha smíšená obytná – venkovská

Bratříkovice

Z3

OV

občanské vybavení – veřejná infrastruktura

Bratříkovice

Z4

OS

občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní
zařízení

Bratříkovice

Z5

SV

plocha smíšená obytná – venkovská

Bratříkovice

Z6

SV

plocha smíšená obytná – venkovská

Bratříkovice

Z7

DS

plochy dopravní infrastruktury

Bratříkovice

Z8

DS

plochy dopravní infrastruktury

Bratříkovice

Z9

DS

plochy dopravní infrastruktury

Bratříkovice

Z10

TI

plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě

Bratříkovice

Z11

VX

plochy výroby a skladování - se specifickým využitím

Bratříkovice

Z12

VX

plochy výroby a skladování - se specifickým využitím

Bratříkovice

Z13

VX

plochy výroby a skladování - se specifickým využitím

Bratříkovice

Z14

VX

plochy výroby a skladování - se specifickým využitím

Bratříkovice

Z15

VX

plochy výroby a skladování - se specifickým využitím

Bratříkovice

Z16

PV

plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství

Bratříkovice

Z17

PV

plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství

Bratříkovice

Z18

ZS

plochy zeleně – soukromá a vyhrazená

Bratříkovice

Plochy přestavby

C.4.

Územní plán vymezuje plochy přestavby:
i. č.

ozn.

způsob využití plochy

katastrální území

P1

BV

plochy bydlení – v rodinných domech - venkovské

Bratříkovice

P2

TI

plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě

Bratříkovice

P3

PV

plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství

Bratříkovice

P4

SV

plocha smíšená obytná – venkovská

Bratříkovice

C.5.

Plochy sídelní zeleně

Nejsou vymezeny

D.

Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

D.1.

Dopravní infrastruktura

SILNIČNÍ DOPRAVA
Územní plán vymezuje stávající plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS).
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Koncepce:
 Koncepce dopravní infrastruktury zachovává stávající dopravní skelet.
 Místní komunikace zpřístupňují všechny objekty v obci.
 Pro napojení návrhových ploch je přednostně využita stávající síť místních a účelových komunikací. Pro obsluhu
některých zastavitelných ploch jsou v rámci územního plánu navrženy nebo rozšířeny plochy veřejného
prostranství (PV) včetně možnosti umístění příslušné infrastruktury.
 Je navržena dopravní infrastruktura DS Z7 k navrženým plochám VX.
 Územní plán navrhuje stávající cyklostezku č. 6159 jako cyklotrasu Jakartovice – Opava v souladu s čl. 11 ZÚR
MSK.
Podmínky pro umísťování:
 Pro nové komunikace je navržena zastavitelná plocha DS Z7 a zastavitelné plochy PV Z16 a Z17
 Místní komunikace budou upravovány s ohledem na stávající zástavbu podle příslušných a souvisejících norem a
právních předpisů jako obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů, případně jako zklidněné
komunikace v obytné zóně s minimálním uličním prostorem šířky 8 m.
 Dopravní napojení pro zajištění přístupu k návrhovým plochám ze silnice III. třídy bude navrhováno v souladu s
příslušnými a souvisejícími normami a právními předpisy.
 Respektovat stabilizované plochy dopravní infrastruktury a veřejných prostranství.

D.2.

Technická infrastruktura

Je vymezeno uspořádání technické infrastruktury vytvářející předpoklady pro obsluhu obce všemi druhy médií
a vymezeny trasy, plochy a koridory technické infrastruktury.
 Vedení technické infrastruktury v zastavěném území a pro zastavitelné plochy je řešeno převážně v rámci
stávajících a navržených ploch veřejných prostranství, ploch dopravní infrastruktury a koridorech technické
infrastruktury, přípustné je i řešení v rámci jiných ploch dle podmínek jejich využití.

D.2.1.

Koridory pro technickou infrastrukturu

Zásady pro využití území koridorů:


koridory jsou vymezeny jako ochrana území pro realizace záměrů výstavby technické infrastruktury



podmínky využití koridoru pro technickou infrastrukturu platí do doby vydání územního rozhodnutí na
konkrétní záměr; pokud není územním plánem navrženo jiné využití území, zůstává stávající využití území
Podmínky pro využití území koridorů:
Přípustné využití


činnosti, děje a zařízení tech. infrastruktury, včetně dílčích úprav a napojení na stávající zařízení



ochranná a izolační zeleň, ÚSES

 nutné asanační úpravy
Podmíněně přípustné využití


budování inženýrských sítí, silnic, propojení pěších a cyklistických tras, účelových komunikací před realizací
záměru za podmínky kolmého, příp. nejkratšího možného křížení s navrženou plochou
Nepřípustné využití


v těchto plochách není dovoleno takové využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru



není dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma navrhovaných staveb tech. infrastruktury (a staveb
přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno
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D.2.2.

Vodní hospodářství

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Koncepce zásobování vodou v řešeném území byla vyhodnocena jako stabilizovaná, stávající systém zůstane zachován.
Obec bude i nadále zásobována ze skupinového vodovodu Svobodné Heřmanice.
Koncepce:
 rozvody v zastavěném území a pro zastavitelné plochy budou řešeny vodovodními řady s dostatečnou kapacitou
pro převod požární vody v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury,
 v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury budou stávající vodovodní řady
v maximální možné míře zaokruhovány.
ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Stav odkanalizování je v řešeném území nevyhovující. V obci jsou vybudovány úseky jednotné kanalizace, které jsou
zaústěny do místních svodnic.
Koncepce:
 je navrženo decentralizované čištění odpadních vod,
 u jednotlivých nemovitostí (stávajících i navržených) bude vybudována domovní čistírna odpadních vod,
 přečištěné odpadní vody budou vypouštěny do stávající kanalizace,
 v zastavitelných plochách a plochách přestaveb uvádět v maximální míře dešťové vody do vsaku, případně
zachytávat na pozemku – realizovat hospodaření s dešťovými vodami (HDV) dle platné legislativy,
 do doby vybudování domovních ČOV bude využíván stávající systém.

D.2.3.

Energetika

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Koncepce zásobování el. energií v řešeném území byla vyhodnocena jako stabilizovaná, stávající systém zůstane
zachován. Obec bude i nadále připojena na stávající nadzemní vedení vn 22 kV vyvedeným z rozvodny Bruntál.
Koncepce:
 pro zajištění potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic, v případě nutnosti je možno stávající
transformátory vyměnit za výkonnější, pokud je to technicky možné, příp. trafostanice doplnit v plochách,
ve kterých podmínky pro využití technickou infrastrukturu připouštějí,
 zastavitelné plochy budou napojeny na stávající rozvody nn, a to v rámci ploch veřejných prostranství a ploch
dopravní infrastruktury,
 jsou vymezeny koridory TK4, TK5 a TK6 pro podzemní vedení vn 22 kV
 je vymezen koridor TK3 pro podzemní vedení vvn 110 kV
 je vymezen koridor TK4 pro podzemní vedení vn 22 kV
 je vymezena plocha Z10 pro umístění transformovny a souvisejících zařízení
 je vymezen koridor TK1-E27 pro nadzemní vedení vvn 110 kV - Výstavba napájecího vedení 110 kV, které
propojí rozvodnu 110/22 kV ve Vítkově s rozvodnou 400/110 kV v Horních Životicích.
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Obec nemá vybudovány rozvody plynu.
Koncepce:
 s plynofikací se neuvažuje.
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ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Koncepce zásobování teplem v řešeném území byla vyhodnocena jako stabilizovaná.
Koncepce:
 stávající systém zásobování teplem bude zachován,
 v rámci objektů lze využívat alternativních zdrojů.

D.2.4.

Veřejné komunikační sítě

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ
Koncepce telekomunikací v řešeném území byla vyhodnocena jako stabilizovaná, stávající systém zůstane zachován,
nejsou navrženy nové plochy.
Koncepce radiokomunikací v řešeném území byla vyhodnocena jako stabilizovaná, stávající systém zůstane zachován,
nejsou navrženy nové plochy.
Koncepce:
 V rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury realizovat pro plochy změn kabelovou síť
v návaznosti na stávající síť.

D.2.5.

Nakládání s odpady

Koncepce:
 Nakládání s odpadem na území obce Bratříkovice upravuje závazná obecní vyhláška.
 Tuhý komunální odpad bude nadále likvidován odvážením na skládku mimo řešené území.
 Územní plán nenavrhuje změnu způsobu nakládání s odpady ani nevymezuje plochy pro skládku odpadu.

D.3.

Občanské vybavení

Jsou vymezeny stávající plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV), plochy občanského vybavení –
tělovýchovných a sportovních zařízení (OS) a plocha občanského vybavení – hřbitova (OH).
Jsou navrženy nové plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) a tělovýchovných a sportovních
zařízení (OS).
Podmínky pro umísťování:
 Respektovat stabilizované plochy občanského vybavení.

D.4.

Veřejná prostranství

Jsou vymezeny stávající plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV).
Jsou navrženy nové plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV).
Podmínky pro umísťování:
 Respektovat stabilizované plochy veřejných prostranství,
 Regenerovat kvalitu veřejných prostranství především v území s předpokladem sociálních kontaktů.
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E.
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace,
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně.
E.1.
Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek změny
v jejich využití
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
ÚP respektuje přírodní hodnoty území a vymezuje podmínky pro ochranu krajinného rázu.
Zásady koncepce uspořádání krajiny:
 Posilovat podíl rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů v krajině, realizovat zalučnění v plochách orné
půdy podél toků a v plochách pro navržený ÚSES.
 Udržovat a zlepšovat estetickou hodnotu krajiny výsadbami alejí podél komunikací a cest, revitalizací toků
s doplněním břehových porostů.
 Zamezit nevhodnému rozšiřování zástavby do krajiny.
Podmínky ochrany krajinného rázu:
 Podporovat dosadbu alejí v krajině, podél cest, a to vhodnými dřevinami, místně příslušných druhů, například
formou interakčních prvků. Podporovat zvyšování podílu dřevin v zahradách a v záhumencích, tvořící přechod
zástavby do krajiny.
 Zástavba nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku
nežádoucích pohledových dominant v krajině, stavby pro bydlení situovat tak, aby zeleň zahrad, příp. zeleň
veřejného prostranství tvořila mezičlánek při přechodu zástavby do krajiny, zástavbu v plochách výroby
a skladování odclonit izolační zelení.
 Při realizaci záměrů je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům
a průchodnost krajiny, v případě že k zamezení přístupu dojde, je nezbytné řešit náhradní přístupové cesty.
VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ
V krajině jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití:
Plochy vodní a vodohospodářské – W – zahrnují plochy vodních toků, rybníků a vodních nádrží. Nejsou navrženy nové
vodní plochy.
Plochy zemědělské – NZ – zahrnují plochy, které jsou součástí zemědělského půdního fondu vhodného pro intenzivní
využívání bez rozlišení druhů pozemků. V řešeném území jsou stabilizované, není navrženo jejich rozšíření.
Plochy lesní – NL – zahrnují stávající plochu PUPFL. Rozšíření těchto ploch není navrženo.
Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské – NSz – zahrnují plochy, které jsou součástí zemědělského půdního
fondu s podmínkami pro extenzivní využívání bez rozlišení druhů pozemků. Rozšíření těchto ploch není navrženo.
Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní– NSp – zahrnují stávající plochy krajinné zeleně, které mají podíl
na utváření krajinného rázu a ekologické stabilitě území. Rozšíření těchto ploch je navrženo na jihovýchodě katastru
obce. Jsou navrženy plochy pro realizaci biokoridoru územního systému ekologické stability, jako plochy změn
v krajině K1 a K2.
Vymezené plochy změn v krajině:
i. č.

ozn.

způsob využití plochy

katastrální území

K1

NSp

plocha smíšená nezastavěného území – přírodní

Bratříkovice

K2

NSp

plocha smíšená nezastavěného území – přírodní

Bratříkovice
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E.2.

Územní systém ekologické stability

V ÚP jsou vymezeny skladebné části ÚSES místního (lokálního) významu. Nadmístní (regionální nebo nadregionální)
skladebné části ÚSES nejsou na území obce vymezeny.
Vymezené biocentra místního (lokálního) významu:
označení význam

popis současného stavu

cílová společenstva

vymezeno v údolí
Heřmanického potoka
s doprovodnými břehovými
porosty a navazujícími
loukami.

zamokřená společenstva údolního
dna, společenstva břehových
porostů, mezofilních luk, mokřadů
apod.

LBC 1

funkční lokální biocentrum
vymezené na jižní hranici
katastru s přesahem na k.ú.
Jakartovice (LBC vymezeno
v ÚP Jakartovice)

LBC 2

funkční lokální biocentrum
zemědělsky
využívané mezofilní louky a mokřadní
vymezené na severovýchodní
území, částečně zalučněno, společenstva. V rámci
hranici s přesahem na k.ú.
částečně zrněno.
zemědělského využívání posílit
Hlavnice (LBC vymezeno v ÚP
zastoupení lučních porostů,
Hlavnice).
doplnění remízů a posílení funkce
zadržení vody v krajině a
pramenné funkce toku Velká

Vymezené skladebné části – biokoridory lokálního významu:
označení

stav

LBK 1

lokální biokoridor
nefunkční

délka (v m)
2000

cílová společenstva
vymezen částečně v údolí Heřmanického potoka (funkční část) a
částečně přes agrocenózy západně od obce) Pro zajištění funkčnosti
jsou vymezeny plochy změn v krajině K1 a K2.

Interakční prvky
Interakční prvky nejsou vymezeny. Jejich realizace je přípustná v rámci podmínek využití území ploch v krajině.

E.3.
Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace,
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně
PROSTUPNOST KRAJINY
Prostupnost krajiny je řešena vymezením stávajících ploch dopravní infrastruktury (DS), které tvoří základní kostru
zajišťující prostupnost krajiny a přístup na pozemky ZPF a PUPFL, obsluhu vodních toků apod. V podmínkách využití
pro plochy zemědělské a pro plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské nebo přírodní jsou účelové
komunikace přípustné.
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Územní plán nevymezuje samostatné plochy pro umístění protierozních opatření. Umístění opatření jako např.
zatravňovacích a odvodňovacích průlehů je umožněno v rámci podmínek ploch s rozdílným způsobem využití. Územní
plán vymezuje prvky ÚSES, které vytváří podmínky pro ochranu půdy před erozí.
Koncepce:
 Nejsou navržena opatření.
OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Záplavové území není v řešeném území stanoveno.
Koncepce:
 Nejsou navržena opatření,
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 dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem,
 v zastavitelných plochách a plochách přestaveb uvádět v max. míře dešťové vody do vsaku, zachytávat
na pozemku – realizovat hospodaření s dešťovými vodami (HDV) dle platné legislativy,
 je vymezen koridor TK2-PO16 Vodní tok Velká – úpravy a revitalizace.
REKREACE
Územní plán nevymezuje stávající plochu rekreace.
Územní plán nenavrhuje nové plochy rekreace.
DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
Na katastru se nenachází stávající plocha těžby nerostů. Nové plochy pro těžbu nerostů se nenavrhují.

F.
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
s určením převažujícího využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit,
přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých
plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely
uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití).
Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití. Ke každému typu plochy je přiřazen kód a stanoveny
podmínky pro její využití.
Obecné podmínky:
 Akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví
(chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) lze do území umístit až na základě hlukového
vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů
stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněná venkovní prostor staveb.
 Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními
předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi.
 Plochy možných negativních vlivů na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající lze do území umístit
za předpokladu splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku
hluku, případně vibrací. Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umísťované na plochy musí být
prokázáno, že hluková zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní
prostor a chráněný venkovní prostor staveb, případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření.
 Záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být v návaznosti na zdravotní rizika související
s potenciální expozicí jednotlivých skupin populace látkám znečišťujícím ovzduší předem projednány s věcně
a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
 Na plochách, které jsou lokalizovány v území archeologických nálezů důsledně zajistit a řešit ochranu
případných archeologických nálezů.

Ing. arch. Mgr. Monika Vávrová, architektonicko - urbanistický ateliér Archvavra, Palackého 281, 679 06 Jedovnice

9

Územní plán Bratříkovice – textová část

F.2.

Plochy bydlení

BV– PLOCHY BYDLENÍ – V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ
Hlavní využití:

Plochy určené pro činnosti, děje a zařízení související převážně s bydlením v rodinných
domech s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu.

Přípustné využití:








Pozemky staveb rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím
pro samozásobení.
Zahrady.
Pozemky staveb pro individuální rekreaci.
Pozemky dopravní a technické infrastruktury.
Pozemky pro veřejná prostranství a sídelní zeleň.
Dětská hřiště, odpočinkové plochy a drobná architektura.

Nepřípustné využití:



Veškeré činnosti, děje a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmínky
prostorového
uspořádání a
základní podmínky
ochrany krajinného
rázu:



Zástavbu v plochách řešit v návaznosti na stávající urbanistický a architektonický charakter
obce Bratříkovice okolní venkovský charakter (hmotový a architektonický soulad) a
výškovou hladinu zástavby.
Výšková regulace zástavby ve stabilizovaných plochách:
max. 2 1 NP + podkroví
Výšková regulace zástavby v plochách změn:
max. 2 1 NP + podkroví
Prostorová regulace zástavby:
Hlavní stavby u nové zástavby budou mít výrazně obdélníkový půdorys, eventuálně
půdorys tvaru „L“ nebo „T“ a budou zastřešeny symetrickou sedlovou střechou. Nová
zástavba bude orientována k uličnímu prostoru.
U plochy Z1 orientace plochy zahrad do krajiny s podporou vnějšího ozelenění podél
hranice plochy.
Intenzita zástavby max. 40 % (vč. zpevněných ploch)







F.3.

Plochy občanského vybavení

OV – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
Hlavní využití:

Plochy určené pro činnosti, děje a zařízení související s občanským vybavením.

Přípustné využití:








Pozemky pro stavby a zařízení občanského vybavení (např. školská, vzdělávací
a výchovná zařízení, sociální služby a péče o rodinu, zdravotní služby, kultura, církevní
zařízení, veřejná správa a administrativa, ochrana obyvatelstva, záchranné složky,
hasičské zbrojnice, věda a výzkum, včetně souvisejících staveb).
Pozemky pro stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru (např.
stravování, ubytování, prodejny, služby apod., včetně souvisejících staveb).
Pozemky dopravní a technické infrastruktury.
Pozemky pro veřejná prostranství a sídelní zeleň.
Stávající zahrady.

Podmíněně
přípustné využití:



Ubytovací jednotky za podmínek, že
 jedná se o osoby zajišťující dohled, nebo majitele zařízení.

Nepřípustné využití:



Veškeré činnosti, děje a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím.

Podmínky
prostorového
uspořádání a
základní podmínky
ochrany krajinného



Zástavbu v plochách řešit v návaznosti na stávající urbanistický a architektonický charakter
obce Bratříkovice okolní venkovský charakter (hmotový a architektonický soulad) a
výškovou hladinu zástavby.
Výšková regulace zástavby v plochách změn:
max. 2 NP + podkroví
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rázu:

Intenzita zástavby max. 40 % (vč. zpevněných ploch)

OS – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Hlavní využití:

Plochy určené pro činnosti, děje a zařízení související s uspokojováním sportovních
a rekreačních potřeb občanů.

Přípustné využití:






Pozemky pro stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport.
Pozemky pro stavby a zařízení občanského vybavení souvisejícího s hlavním využitím.
Pozemky dopravní a technické infrastruktury.
Pozemky pro veřejná prostranství a sídelní zeleň.

Podmíněně
přípustné využití:



Ubytovací jednotky za podmínek, že
 jedná se o osoby zajišťující dohled, nebo majitele zařízení.

Nepřípustné využití:



Veškeré činnosti, děje a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím.

Podmínky
prostorového
uspořádání
a základní
podmínky ochrany
krajinného rázu:



Zástavbu v plochách řešit v návaznosti na stávající urbanistický a architektonický charakter
obce Bratříkovice okolní venkovský charakter (hmotový a architektonický soulad) a
výškovou hladinu zástavby.
Intenzita zástavby:
20%
Výšková regulace zástavby v plochách změn:
max. 1 NP + podkroví




OH – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – HŘBITOVY
Hlavní využití:

Plochy určené pro činnosti, děje a zařízení související s provozem veřejných pohřebišť.

Přípustné využití:



Nepřípustné využití:

F.4.




Pozemky pro stavby a zařízení sloužících pro provozování veřejného pohřebiště včetně
souvisejících služeb.
Pozemky dopravní a technické infrastruktury.
Pozemky pro veřejná prostranství a sídelní zeleň.



Veškeré činnosti, děje a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Plochy smíšené obytné

SV – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ
Hlavní využití:

Plochy určené pro činnosti, děje a zařízení související převážně s bydlením individuálního
charakteru s doplňkovou funkcí občanského vybavení a drobné výroby.

Přípustné využití:










Podmíněně
přípustné využití:



Pozemky staveb rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím
pro samozásobení.
Zahrady.
Stávající bytové domy.
Stávající zámečnická dílna se skladem
Pozemky staveb pro individuální rekreaci.
Pozemky dopravní a technické infrastruktury.
Pozemky pro veřejná prostranství a sídelní zeleň.
Dětská hřiště, odpočinkové plochy a drobná architektura.
Pozemky staveb nerušící drobné výroby, nevýrobních služeb a občanské vybavenosti
(nepřípustné jsou provozy jako autolakovny, klempířství apod.) místního významu
za podmínek, že
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nejsou vyvolány nové požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu v území nebo
jejich úpravu (parkování řešeno na pozemku provozovny);
odpovídá charakterem a významem danému prostředí;
celková plocha není větší než 250 m 2.

Nepřípustné využití:



Veškeré činnosti, děje a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím.

Podmínky
prostorového
uspořádání a
základní podmínky
ochrany krajinného
rázu:



Zástavbu v plochách řešit v návaznosti na stávající urbanistický a architektonický charakter
obce Bratříkovice okolní venkovský charakter (hmotový a architektonický soulad) a
výškovou hladinu zástavby.
Výšková regulace zástavby ve stabilizovaných plochách:
 max. 2 1 NP + podkroví
 u stávajících objektů s výškou nad 1NP + podkroví max. jejich stávající výška
Výšková regulace zástavby v plochách změn:
max. 2 1 NP + podkroví
Prostorová regulace zástavby:
Hlavní stavby u nové zástavby budou mít výrazně obdélníkový půdorys, eventuálně
půdorys tvaru „L“ nebo „T“ a budou zastřešeny symetrickou sedlovou střechou. Nová
zástavba bude orientována k uličnímu prostoru.
Zástavba v ploše Z6 bude orientována na severní stranu k ploše PV Z17 a bude řešena
podpora vnějšího ozelenění podél východní hranice plochy.
U plochy Z5 orientovat plochy zahrad do krajiny s podporou vnějšího ozelenění podél
hranice plochy.
Intenzita zástavby max. 40 % (vč. zpevněných ploch)









F.5.

Plochy dopravní infrastruktury

DS – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ
Hlavní využití:

Plochy určené pro činnosti, děje a zařízení související se zajištěním obsluhy území dopravní
infrastrukturou.

Přípustné využití:



Nepřípustné využití:

F.6.








Pozemky pro stavby a zařízení silnic, místních a účelových komunikací včetně náspů,
zářezů, opěrných zdí, mostů, tunelů, terénních úprav, protihlukových opatření, opatření
proti přívalovým dešťům apod.
Pozemky pro stezky a trasy pro pěší a cyklisty.
Pozemky pro manipulační plochy.
Pozemky pro odstavná a parkovací stání, hromadné a řadové garáže.
Pozemky technické infrastruktury.
Pozemky pro zeleň.
Pozemky pro zachování ekologické stability území – ÚSES včetně interakčních prvků.



Veškeré činnosti, děje a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Plochy technické infrastruktury

TI – PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Hlavní využití:

Plochy určené pro činnosti, děje a zařízení související se zajištěním obsluhy území technickou
infrastrukturou.

Přípustné využití:





Pozemky technické infrastruktury – vedení inženýrských sítí a s nimi provozně
souvisejících zařízení technického vybavení (např. vodojemů, čistíren odpadních vod
transformovny)
Pozemky dopravní infrastruktury.
Pozemky pro zeleň.
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Nepřípustné využití:

F.7.



Veškeré činnosti, děje a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Plochy výroby a skladování

VZ – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA
Hlavní využití:

Plochy určené pro činnosti, děje a zařízení související s provozem zemědělských a lesnických
areálů.

Přípustné využití:









Pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou a lesnickou výrobu a skladování.
Pozemky pro přidruženou nezemědělskou výrobu.
Pozemky pro občanské vybavení slučitelné s hlavním využitím.
Pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Protihluková opatření.
Sběrná místa komunálního odpadu.
Pozemky pro izolační zeleň.

Podmíněně
přípustné využití:



Ubytovací jednotky za podmínek, že
 jedná se o osoby zajišťující dohled, nebo majitele zařízení.
 max 2 ubytovací jednotky na areál

Nepřípustné využití:



Veškeré činnosti, děje a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím.

Podmínky
prostorového
uspořádání a
základní podmínky
ochrany krajinného
rázu:



Objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo
zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině
Výšková regulace zástavby:
 max. 1 NP, v případě skladových objektů výška římsy max. 8 m
Intenzita zástavby max. 40 % (vč. zpevněných ploch)




VS – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
Hlavní využití:

Plochy určené pro činnosti, děje a zařízení související s provozem průmyslových areálů pro
lehkou výrobu.
Plochy určené pro činnosti, děje a zařízení související s provozem zemědělských a lesnických
areálů.

Přípustné využití:










Pozemky staveb a zařízení pro lehkou výrobu, výrobní i nevýrobní služby.
Pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou a lesnickou výrobu a skladování.
Pozemky pro přidruženou nezemědělskou výrobu.
Pozemky pro občanské vybavení slučitelné s hlavním využitím.
Pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Sběrná místa komunálního odpadu.
Protihluková opatření.
Pozemky pro izolační zeleň.

Podmíněně
přípustné využití:



Ubytovací jednotky za podmínek, že
 jedná se o osoby zajišťující dohled, nebo majitele zařízení.
 max 2 ubytovací jednotky na areál

Nepřípustné využití:



Veškeré činnosti, děje a zařízení nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím.

Podmínky
prostorového
uspořádání a
základní podmínky
ochrany krajinného



Objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo
zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině
Výšková regulace zástavby:
 výška římsy max. 8 m
Intenzita zástavby max. 40 % (vč. zpevněných ploch)
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rázu:

VX – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM
Hlavní využití:

Plochy určené pro činnosti, děje a zařízení související s provozem větrné elektrárny.

Přípustné využití:





Pozemky staveb a zařízení pro větrné elektrárny.
Pozemky dopravní a technické infrastruktury související s hlavním využitím.
Pozemky pro zeleň.

Nepřípustné využití:



Stavby a zařízení neslučitelné s hlavním a přípustným využitím.

Podmínky
prostorového
uspořádání a
základní podmínky
ochrany krajinného
rázu:





Celková výška nad terénem max. 150 m (včetně horní úvratě rotorového listu).
Max. výška měřícího zařízení max. 120 m nad terénem.
Celková výměra pozemků nezbytných pro hlavní využití nepřekročí 5 000 m2 pro každou
větrnou elektrárnu.
Na území obce Bratříkovice nebude umístěno více než 5 stožárů větrných elektráren

F.8.



Plochy veřejných prostranství

PV – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Hlavní využití:

Veřejně přístupné plochy sloužící k zajištění bezpečného přístupu k ostatním plochám
s rozdílným způsobem využití v zastavěném území a zastavitelných plochách.

Přípustné využití:











Pozemky pro veřejné prostory.
Pozemky místních, účelových a dopravně zklidněných komunikací.
Pozemky pro stezky a trasy pro pěší a cyklisty.
Pozemky dopravní a technické infrastruktury.
Pozemky pro odstavná a parkovací stání, hromadné a řadové garáže.
Pozemky veřejně přístupné sídelní zeleně.
Pozemky pro vodní plochy a koryta vodních toků.
Dětská hřiště, odpočinkové plochy, drobná architektura.
Zařízení přispívající k sociálním kontaktům, bezpečnému pohybu i odpočinku osob (např.
altány, veřejné WC, půjčovny sportovního vybavení, občerstvení s venkovním posezením,
tržiště apod.)

Nepřípustné využití:



Veškeré činnosti, děje a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

F.9.

Plochy sídelní zeleně

ZS – PLOCHY ZELENĚ – SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ
Hlavní využití:

Plochy sídelní zeleně, které plní funkci produkční a kompoziční a izolační. Vytvářejí přechod
zástavby do krajiny.

Přípustné využití:



Nepřípustné využití:







Pozemky zahrad sloužící pro rekreaci a samozásobitelské hospodaření (včetně
souvisejících staveb, staveb pro chovatelství, altánů, hřišť, bazénů, přístřešků, seníků,
kůlen, stodol apod.).
Pozemky sídelní a izolační zeleně.
Větrolamy.
Oplocení.
Pozemky dopravní a technické infrastruktury.
Pozemky pro vodní plochy a koryta vodních toků.



Stavby a zařízení neslučitelné s hlavním a přípustným využitím.
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F.10.

Plochy vodní a vodohospodářské

W – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – VODNÍ
Hlavní využití:

Pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující
vodohospodářské využití.

Přípustné využití:






Pozemky pro vodní plochy a koryta vodních toků.
Pozemky dopravní a technické infrastruktury.
Pozemky pro zeleň.
Pozemky pro zachování ekologické stability území – ÚSES včetně interakčních prvků.

Nepřípustné
využití:




Veškeré činnosti, děje a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.
Činnosti, děje a zařízení, které narušují koloběh vody v přírodě a negativně ovlivňují kvalitu
a čistotu vody a vodního režimu, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně.

F.11.

Plochy zemědělské

NZ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
Hlavní využití:

Plochy určené pro činnosti, děje a zařízení související s intenzivním hospodařením
na zemědělské půdě.

Přípustné využití:










Podmíněně
přípustné využití:






Nepřípustné využití:





Zemědělský půdní fond.
Pozemky dopravní a technické infrastruktury.
Pozemky pro zachování ekologické stability území – ÚSES včetně interakčních prvků.
Rozptýlená a liniová zeleň (dřeviny rostoucí mimo les).
Stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny a pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků.
Protipovodňová a protierozní opatření, revitalizace vodních toků, vodní plochy.
Realizace komunitního kompostování, polních hnojišť apod.
Společná zařízení navržená při pozemkových úpravách.
Stavby a zařízení a jiná opatření pro zemědělství pro zemědělskou prvovýrobu za
podmínky, že
 nedojde k omezení obhospodařování zemědělské půdy a narušení krajinného rázu,
 budou mít vazbu na stávající využívání území či doplňující charakter ke stávajícím
stavbám a činnostem v území a nebudou trvalého charakteru.
Změna druhu pozemku (např. výsadba sadu) za podmínky, že
 plocha nebude oplocena.
Plochy pro zalesnění za podmínky, že
 se nejedná o I. nebo II. tř. ochrany ZPF.
Dočasné oplocení za podmínky, že
 se jedná o oplocení pro zemědělské účely.
Stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů a
eologická informační centra pro účely rekreace uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.
Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
mimo podmíněně přípustných.
Ekologická a informační centra uvedená v § 18 odst. 5 stavebního zákona.
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F.12.

Plochy lesní

NL – PLOCHY LESNÍ
Hlavní využití:

Plochy určené pro činnosti, děje a zařízení související s plněním funkcí lesa. Plochy
vytvářející porosty obnovitelné v dlouhém časovém cyklu s ekologicko-stabilizační funkcí.

Přípustné využití:





Podmíněně
přípustné využití:







Nepřípustné využití:





F.13.

Pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny a pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků.
Společná zařízení navržena při pozemkových úpravách.
Stavby a zařízení za podmínky, že
 slouží pro hospodaření v lese, pro myslivost a ochranu přírody, popř. stavby, které
zlepší podmínky využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, souvisí s rekreačním
pohybem v krajině.
Pozemky dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že
 nenaruší stabilitu okolních porostů.
Vodní plochy za podmínky, že
 slouží vodohospodářským účelům.
Dočasné oplocení za podmínky, že
 se jedná o oplocení pro lesnické účely (lesní školky).
Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, ekologická a informační centra. a těžbu
nerostů uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.
Stavby, zařízení a jiná opatření pro účely rekreace uvedené v § 18 odst. 5 stavebního
zákona mimo podmíněně přípustných.
Ekologická a informační centra uvedená v § 18 odst. 5 stavebního zákona.

Plochy smíšené nezastavěného území

NSP – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – PŘÍRODNÍ
Hlavní využití:

Plochy pro krajinnou zeleň.

Přípustné využití:











Podmíněně
přípustné využití:






Nepřípustné využití:




Pozemky s dřevinami rostoucími mimo les (remízy, meze, kamenice).
Pozemky v různé fázi sukcesního vývoje, podmáčené lokality, louky.
Pozemky pro zachování ekologické stability území – ÚSES včetně interakčních prvků.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Pozemky pro zeleň.
Stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny a pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků.
Protipovodňová a protierozní opatření, revitalizace vodních toků.
Suché poldry.
Společná zařízení navržená při pozemkových úpravách.
Dosadba autochtonních dřevin za podmínky, že
 nebude výsadbou ohrožena druhová pestrost biotopu.
Pozemky dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že
 nesnižují ekologickou kvalitu lokality.
Vodní plochy za podmínky, že
 nebudou intenzivně hospodářsky využívané (chov ryb, drůbeže a sportovní rybářství) a
nedojde ke zhoršení prostupnosti krajiny.
Dočasné oplocení za podmínky, že
 se jedná o oplocení pro potřeby ochrany přírody.
Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a ekologická informační centra. těžbu
nerostů uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.
Stavby, zařízení a jiná opatření pro účely rekreace uvedené v § 18 odst. 5 stavebního
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zákona mimo podmíněně přípustných.
Ekologická a informační centra uvedená v § 18 odst. 5 stavebního zákona.

NSZ – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – ZEMĚDĚLSKÉ
Hlavní využití:

Plochy určené pro činnosti, děje a zařízení související s neintenzivním hospodařením na
zemědělské půdě, přispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v území.

Přípustné využití:









Podmíněně
přípustné využití:






Nepřípustné využití:




Pozemky neintenzivní zemědělské výroby – pastviny, louky, orná půda, sady, zahrady,
vinice, rozptýlená zeleň, vodní plochy.
Pozemky pro rekreační využívání přírodního potenciálu např. pohyb v přírodě, rekreační
louky.
Pozemky dopravní a technické infrastruktury
Pozemky pro zachování ekologické stability území – ÚSES včetně interakčních prvků.
Stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny a pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků.
Protipovodňová a protierozní opatření, revitalizace vodních toků, vodní plochy.
Společná zařízení navržená při pozemkových úpravách.
Stavby a zařízení pro zemědělskou a lesnickou prvovýrobu za podmínky, že:
 nedojde ke snížení rekreačního potenciálu a ekologické stability;
 nedojde k omezení obhospodařování zemědělské půdy a narušení krajinného rázu,
 budou mít vazbu na stávající využívání území či doplňující charakter ke stávajícím
stavbám a činnostem v území a nebudou trvalého charakteru.
Pozemky pro plnění funkcí lesa za podmínky, že
 nebude zalesněním narušena ekologická diverzita na základě biologického hodnocení
lokality.
Dočasné oplocení za podmínky, že
 se jedná o oplocení pro zemědělské účely nebo sloužící pro potřeby ochrany přírody
(např. zakládání ÚSES).
Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů a pro účely
rekreace uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona mimo přípustných a podmíněně
přípustných.
Ekologická a informační centra uvedená v § 18 odst. 5 stavebního zákona.

G.
Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci,
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění dle ustanovení §
170 zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění):
Veřejně prospěšné stavby:
VT – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
– energetická infrastruktura – elektroenergetika,
– vodohospodářská infrastrukura – protipovodňová ochana
i. č.

popis

katastrální území

VT1

nadzemní vedení vvn

Bratříkovice

VT2

podzemní vedení vvn

Bratříkovice

VT3

vodní tok Velká – úpravy a revitalizace

Bratříkovice

VT2

podzemní vedení vvn

Bratříkovice

VT3

podzemní vedení vn

Bratříkovice
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VT – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
– energetická infrastruktura – elektroenergetika,
– vodohospodářská infrastrukura – protipovodňová ochana
i. č.

popis

katastrální území

VT4

podzemní vedení vn

Bratříkovice

VT5

podzemní vedení vn

Bratříkovice

VT6

stavba transformovny

Bratříkovice

VT7

stavba transformovny

Bratříkovice

VT8

stavba větrné elektrárny

Bratříkovice

VT9

stavba větrné elektrárny

Bratříkovice

VT10

stavba větrné elektrárny

Bratříkovice

VT11

stavba větrné elektrárny

Bratříkovice

VT12

stavba větrné elektrárny

Bratříkovice

VD – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
i. č.

popis

katastrální území

VD1

silnice

Bratříkovice

VD2

silnice

Bratříkovice

VD3

silnice

Bratříkovice

Veřejně prospěšná opatření:
VU – ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
i. č.

popis

katastrální území

VU1

ÚSES – K1

Bratříkovice

VU2

ÚSES – K2

Bratříkovice

VK – SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ V ÚZEMÍ POVODNĚMI A JINÝMI PŘÍRODNÍMI KATASTROFAMI
i. č.

popis

katastrální území

VK1

Vodní tok Velká – úpravy a revitalizace

Bratříkovice

H.
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro
které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní
právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastru a případně dalších
údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona
Veřejná prostranství:
PP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
i. č.

popis

katastrální území

předkupní právo

parcely

PP1

veřejné prostranství

Bratříkovice

Obec Bratříkovice

220/29, 127, 220/28, 220/24, 220/31,
220/22, 214, 215, 223, 232/2, 241, 251,
261, 93, 220/4, 220/3, 220/5

PP2

veřejné prostranství

Bratříkovice

Obec Bratříkovice

1067/3, 1036, 918/10, 918/11, 918/12,
918/13, 918/14, 1006/2, 918/19, 943,
918/18, 918/16, 918/17, 918/6, 918/7,
1067/2, 1072
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PP – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
i. č.

popis

katastrální území

předkupní právo

parcely

PP3

veřejné prostranství

Bratříkovice

Obec Bratříkovice

612/6

Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

I.

Nejsou v územním plánu stanovena.
Jsou stanovena kompenzační opatření pro výstavbu větrného parku a to dle projektu Kompenzační opatření – Sadové
úpravy v rámci stavby větrného parku Bratříkovice, zpracované ing. Carmen Dvořákovou, datum 10/2009.
Z tohoto projektu pro řešené území vyplývají následující kompenzační opatření:


3A - Jednostranná javorová alej podél silnice III/4607 – Bratříkovice



3B – Odpočivka u cyklostezky č. 6159 - Bratříkovice

J.
Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
Nejsou v územním plánu vymezena.
Územní plán vymezuje plochy územní rezervy:
i. č.

R1

R2

ozn.

způsob využití plochy

k. ú.

(SV) plochy smíšené obytné – venkovské Bratříkovice

(SV) plochy smíšené obytné – venkovské Bratříkovice

podmínky pro prověření budoucího využití plochy



jsou přípustné činnosti, děje a zařízení
technické infrastruktury



je přípustná ochranná a izolační zeleň, ÚSES



v těchto plochách není dovoleno takové
využití, které by znemožnilo realizaci
navrženého záměru



Prověřit způsob řešení zástavby, napojení na
dopravní a technickou infrastrukturu.



jsou přípustné činnosti, děje a zařízení
technické infrastruktury



je přípustná ochranná a izolační zeleň, ÚSES



v těchto plochách není dovoleno takové
využití, které by znemožnilo realizaci
navrženého záměru



Prověřit způsob řešení zástavby, napojení na
dopravní a technickou infrastrukturu.

K.
Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno dohodou o parcelaci
Nejsou v územním plánu vymezeny.
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L.
Vymezení ploch a koridorů ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její
pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti
Územní plán nevymezuje plochy podmíněné zpracováním územní studie.

M.
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v
území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v
rozsahu podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., stanovení, zda se bude
jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z
podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání
Nejsou v územním plánu vymezeny.

N.

Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Územní plán nestanovuje pořadí změn v území.

O.
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro
které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt
Územní plán nevymezuje takové stavby.

P.

Vymezení a popis vybraných pojmů

hlavní využití – popis základní funkce, pro kterou je plocha vymezena
přípustné využití – popis možného využití, pro které je plocha vymezena
podmínečně přípustné využití – využití, které je možné pouze při splnění uvedené podmínky. Jedná se především
o hygienická kritéria ve vztahu k hlavnímu a přípustnému využití téže plochy a k okolním plochám.
nepřípustné využití – využití, které v dané ploše nelze dovolit
podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu – stanovení podmínek
prostorového řešení zástavby.
zahrada – pozemek s uměle vysázenou vegetací, prostor, kde jsou obvykle pěstovány nebo umístěny rostliny. Může
sloužit k odpočinku, volnočasovým aktivitám a reprezentaci. V zahradě se mohou nacházet doplňkové stavby do 25 m2
jako: hospodářské budovy, skleníky, altány, pergoly, bazény,.... zpravidla tvoří souvislý celek s hlavním objektem pro
bydlení, což není nutností.
zeleň – soubor záměrně založených nebo spontánně vzniklých prvků živé a neživé přírody
drobná výroba – vytváření hmotných statků, které svým provozem nenarušuje užívání staveb a zařízení ve svém okolí
a nezhoršuje životní prostředí souvisejícího území nad přípustnou míru
drobná architektura – objekty do 6m² zastavěné plochy podporující identitu místa (například: kříže, pomníky, pamětní
desky, kapličky, zvoničky)
intenzita zástavby – intenzitou zástavby se rozumí maximální poměr zastavěné části pozemku oproti části nezastavěné.
Zastavěná část pozemku je součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb a všech vodě nepropustných ploch.
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Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí
všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových
stěn) je zastavěná plocha stavby vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné
roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena
pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.
výšková hladina zástavby – výška staveb nad přilehlým terénem, která je dána převládající výškou hřebenů střech
či atik rovných střech v charakteristickém vzorku zástavby v dané lokalitě
urbanistický charakter prostředí (urbanistická struktura obce) – struktura daná vnitřním uspořádáním
a vzájemnými vztahy jednotlivých složek, které vytvářejí dlouhodobě se vyvíjející prostorový subsystém společenského
systému tvořený především funkčními a stavebními soubory a jejich vzájemnými vztahy. Blíže viz kapitola odůvodnění
L.2.3. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území
architektonický charakter prostředí - celkový obraz prostoru vytvořený jednotným stavebním stylem, který ovlivňuje
např. prostorová koncepce řešení objektů, použité materiály či barevnost.
stávající urbanistický a architektonický charakter obce Bratříkovice - Urbanistická kompozice obce je ovlivněná
polohou sídla v krajině. Obec se nachází na náhorní plošině v mírně zvlněném terénu. Bratříkovice jsou zemědělského
charakteru, jejich historická část je tvořená původní výstavbou kolem protáhlé návsi, která byla zastavěna. Pro zástavbu
této obce je charakteristický výrazně obdélníkový půdorys, nebo půdorys do tvaru „L“. Zástavba je orientována štítem
k uličnímu prostoru a je převážně jednopodlažní s obytným podkrovím. Většina střech je symetricky sedlových, se
sklonem cca 40 – 450. Některá původní zástavba si dochovala okna s tradičním členěním. Zástavba je s vysokým
podílem zeleně.
krajinný ráz – zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Je definován rysy
a znaky, které tvoří jeho jedinečnost a odlišnost, např. morfologií terénu, charakterem vodních toků a ploch, vegetačním
krytem a osídlením. Krajinný ráz je souhrnem příznačných znaků, vlastností, jevů a hodnot určité krajiny vytvářejících
její celkový charakter. Charakter krajiny vždy utváří dějinné souvislosti v přírodním rámci.

Q.
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené
grafické části
Textová část - počet listů: 21
Grafická část - počet výkresů: 3
I.1
Výkres základního členění území
I.2
Hlavní výkres
I.3
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

v měřítku 1 : 5 000
v měřítku 1 : 5 000
v měřítku 1 : 5 000
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Územní plán Bratříkovice – textová část odůvodnění

A.
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
v území
Základní údaje o obci:
řešené území:

katastrální území Bratříkovice

kód obce (ZUJ):

553107

počet obyvatel:

153 (ke dni 31. 12. 2017)

rozloha řešeného území:

374 ha

kraj:

Moravskoslezský

obec s rozšířenou působností:

Opava

obec s pověřeným obecním úřadem:

Opava

okres:

Opava
Pramen: ČSÚ, Vybrané údaje za obec

Obec Bratříkovice patří do spádové oblasti měst Bruntál, Opava, potažmo Horní Benešov, se kterými vytváří a bude
vytvářet vzájemné vazby, jako je dojížďka za prací, školstvím, kulturou, zdravotnickými zařízeními, obchody, apod.
Vyhodnocení návrhu z hlediska vlivu na území navazujících obcí, požadavky na koordinaci:
obec

katastrální území

dopravní infrastruktura

technická infrastruktura

Svobodné
Heřmanice

Svobodné
Heřmanice





silnice III/4609



Sádek

Sádek u Opavy



silnice II/460




Hlavnice

Hlavnice



silnice III/4609






Jakartovice

Jakartovice



silnice II/460





ÚSES

nadzemní vedení zvn 
a vn
vodovod
OP vodního zdroje

LBK 1

elektronické
komunikační vedení
meliorace
elektronické

komunikační vedení
nadzemní vedení vn
OP vodního zdroje
meliorace a hlavní
odvodňovací zařízení

LBC 2

elektronické

komunikační vedení

nadzemní vedení zvn
OP vodního zdroje

LBC 1
LBK 1

Návrh urbanistické koncepce neovlivňuje přímo navazující území, vazby a požadavky na koordinaci jsou zejména
v technické infrastruktuře a územním systému ekologické stability:
 Navržený koridor TK3 pro nadzemní vedení vvn 110 kV (k.ú. Svobodné Heřmanice a Jakartovice), koridor
je nutný koordinovat s následnou územně plánovací dokumentací obce Svobodné Heřmanice
 navržený koridor pro podzemní vedení vn (k.ú. Jakartovice)
 navržený koridor pro úpravu a revitalizaci vodního toku Velká (k.ú. Sádek u Opavy a k.ú. Hlavnice)
Návaznost skladebných částí ÚSES je zajištěna ve všech územních plánech navazujících obcí.
Jsou respektovány stávající sítě technické a dopravní infrastruktury.
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B.
Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení
souladu
B.1.

Vyhodnocení splnění požadavků zadání

Návrh ÚP Bratříkovice je zpracován na základě „Zadání pro Územní plán Bratříkovice“, které bylo schváleno
zastupitelstvem obce dne 27. 4. 2020 pod číslem usnesení 8/2020. Požadavky vyplývající ze zadání byly respektovány.
A) POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE BRATŘÍKOVICE, VYJÁDŘENÉ
ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY
HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ
STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
(Ad 1) V urbanistické koncepci rozvoje obce je zachována kontinuita s dosavadním vývojem obce a je respektována
urbanistická struktura obce a krajinný ráz.
(Ad 2) V souladu s ustan. § 58 odst. 3 stavebního zákona je aktualizováno zastavěné území.
(Ad 3) V návrhu je využíváno především proluk. Nové zastavitelné plochy navazují na zastavěné území.
(Ad 4) Je respektována kladná dominanta obce spolu s charakterem sídla a výškovou hladinou zástavby. Charakter sídla
je popsán v kapitole C. 2. Urbanistická kompozice.
(Ad 5) Uvedeno v kapitolách C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby
a systému sídelní zeleně a E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi,
rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně.
(Ad 6) V koncepci rozvoje obce jsou zohledněny všechny body cílů územního plánování, stejně tak principy
udržitelného rozvoje.
(Ad 7) ÚP koordinuje využití území s ohledem na širší územní vazby, respektuje vazby řešeného území na okolí,
zejména na nadřazenou komunikační síť, na nadřazené soustavy inženýrských sítí, na územní systém ekologické
stability a na funkční a prostorové využití území obce s platnými územními plány sousedních obcí.
(Ad 8) ÚP rozčleňuje řešené území na plochy s rozdílným způsobem využití.
A.1 POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO
A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN, VČETNĚ
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
A.1.1 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Viz kapitola E.1. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje.
A.1.2 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM
Viz kapitola E.2. Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
A.1.3 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ
1. 4. Aktualizace Územně analytických podkladů ORP Opava proběhla v prosinci 2016. Z této aktualizace nevyplynuly
pro řešení ÚP žádné další nové požadavky. V rámci průběžné aktualizace ÚAP byly ÚAP pro katastrální území obce
Bratříkovice doplněny o identifikace hodnot a negativních jevů, ovlivňující urbanistickou strukturu sídla.
2. Při řešení ÚP řešit závady, ohrožení a problémy v území, vyplývající z ÚAP – 4. úplná aktualizace 2016:
- Žádné dokončené byty v posledních 7 letech.
- Nedostatek pozemků pro výstavbu. - ÚP navrhuje plochy smíšené obytné pro novou výstavbu.
- Velice malý podíl potenciálních ploch pro rekreaci. - ÚP navrhuje plochy smíšené obytné, které umožňují rozvoj
rekreace.
- Výrazně negativní migrační saldo. - ÚP navrhuje plochy smíšené obytné pro novou výstavbu, která zároveň umožňuje
drobné podnikání.
- Existence nevyužívaného objektu teletníku.– Zatím se nenašel investor, který by zde měl nějaký záměr. Plocha
je zařazena jako stavová pro zemědělskou výrobu a tak ji lze využít.
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3. Byly pořízeny doplňující průzkumy a rozbory. V rámci řešení ÚP je nutné respektovat tyto
jevy:
- nemovitá kulturní památka, ochranné pásmo nemovité kulturní památky – Respektováno.
- archeologické naleziště – Respektováno.
- urbanistická dominanta obce – Respektováno.
- místo významné události – Respektováno.
- historicky významná stavba – Respektováno.
- železnice č. 314 včetně ochranného pásma – Respektováno.
- cyklostezka č. 6159 – Respektováno.
- místní a účelové komunikace – Respektováno.
- silnice II. třídy č. 460 včetně ochranného pásma – Respektováno.
- silnice III. třídy č. 4609 včetně ochranného pásma – Respektováno.
- oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (zátěž emisemi)– Není navržen záměr, který by kvalitu ovzduší ještě zhoršil. Jsou
navrženy plochy pro větrné elektrárny, které přispějí ke zlepšení ovzduší.
- objekt požární ochrany – Respektováno.
- vodovodní řady – Respektováno
- vodojem – Respektováno
- ochranné pásmo vodního zdroje – Respektováno
- jednotná kanalizace – Respektováno
- plocha pro čistírnu odpadních vod – návrh, není respektováno, dle požadavku obce je navržena jiná koncepce
- revitalizace vodního toku Velká – návrh – Respektováno
- meliorace – Respektováno
- nadzemní vedení elektrické energie zvn 400 kV a vn 22 kV – Respektováno
- trafostanice – Respektováno
- elektronické komunikační vedení a zařízení – Respektováno
- podzemní vedení vvn 110 kV a 22 kV – návrh (obsaženo v grafické části úap) – Respektováno
- větrný park včetně souvisejících zařízení – návrh – Respektováno
- poddolované území - respektováno - poddolovaná území jsou respektována. Územní plán v rámci těchto území
nenavrhuje žádné zastavitelné plochy.
4. při návrhu ÚP je nutno přihlédnout k výsledkům SWOT analýzy zpracované v rámci rozboru trvale udržitelného
rozvoje území a vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí a územní podmínky pro řešení
slabých stránek a hrozeb. - ÚP pracoval s analýzou SWOT. Na území obce se nenachází pozemek vhodný k zalesnění,
nedochází k záboru PUPFL. Jsou navrženy dostatečné plochy k výstavbě.
A.1.4 DALŠÍ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ
1. Prověřit možnost vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení.– Jsou navrženy nové plochy bydlení a smíšené
obytné.
2. V rámci návrhu ÚP bude řešen záměr Větrného parku Bratříkovice včetně souvisejících
záměrů.– Tento záměr je zapracován do návrhu ÚP.
3. Respektovat koncepčních dokumentů Moravskoslezského kraje. - Respektováno.
A.2 POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ USPOŘÁDÁNÍ
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI JEJICH ZMĚN
A.2.1 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
1. Respektovat republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území, vyplývající z A-PÚR. - Viz kapitola E.1. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje.
A.2.2 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM
1. Respektovat priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území.

Ing. arch. Mgr. Monika Vávrová, architektonicko - urbanistický ateliér Archvavra, Palackého 281, 679 06 Jedovnice

3

Územní plán Bratříkovice – textová část odůvodnění

Z nově definovaných priorit A1-ZUR to jsou:
- Vytvářet územní podmínky pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy a
cyklodopravy) v návaznosti na ostatní dopravní systémy kraje; podpora rozvoje systému
pěších a cyklistických tras s vazbou na přilehlé území ČR, Slovenska a Polska. - ÚP zachovává stávající cykloturistické
trasy, tato trasy jsou připuštěny v podmínkách využití u ploch bydlení, občanského vybavení, smíšených obytných,
dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, veřejných prostranství, sídelní zeleně, vodních a vodohospodářských,
zemědělských, lesní a plochy smíšené nezastavěného území. Stávající cyklostezku č. 6159 navrhuje jako cyklotrasu
Jakartovice – Opava.
- Podporovat rozvoj systémů odvádění a čištění povrchových vod, včetně vytváření podmínek pro zvýšení přirozené
retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativu k umělé akumulaci
vod – je navržena koncepce odkanalizování a likvidace odpadních vod, hospodaření s dešťovou vodou (HDV) je dáno
platnou legislativou, retence vody je umožněna v rámci podmínek ploch s rozdílným způsobem využití.
2. A1-ZÚR MSK vymezují na řešeném území koridor technické infrastruktury:
- koridor E27 - Výstavba napájecího vedení 110 kV, které propojí rozvodnu 110/22 kV ve Vítkově s rozvodnou 400/110
kV v Horních Životicích – Respektováno.
- koridor PO16 - Vodní tok Velká – úpravy a revitalizace – Respektováno.
3. A1-ZÚR MSK vedou řešeným územím cyklotrasu Jakartovice – Opava. - Stávající cyklostezku č. 6159 navrhuje jako
cyklotrasu Jakartovice – Opava.
A.2.3 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ
1. Při řešení ÚP řešit závady, ohrožení a problémy v území, vyplývající z ÚAP – 4. úplná
aktualizace 2016:
- Nevyhovující celkový stav povrchových vod – navržená koncepce odkanalizování a likvidace odpadních vod zlepší stav
povrchových vod, další opatření jsou umožněna v rámci podmínek ploch s rozdílným způsobem využití.
- Překračování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí.- Nová zástavba je situována mimo silnice II a III třídy.
- Občasný zápach ze zemědělské výroby – vepřína. - V blízkosti vepřína nejsou navrženy nové plochy pro bydlení.
- Sběrná plocha kritického nebo problémového profilu (povodňové lokality) – do zastavěného území nezasahuje
záplavové území.
- Neexistence plynofikace – obec nemá zájem o plynofikaci, vytápění a ohřev vody je řešen lokálně.
- Neexistence kanalizace a čistění odpadních vod – je navržena koncepce odkanalizování a likvidace odpadních vod.
- Na hranici obce se vyskytuje poddolované území (Svobodné HeřmaniceBratříkovice), které ale nezasahuje do zastavěného území. - poddolovaná území (4443 Svobodné Heřmanice –
Bratříkovice a 18847 - Bratříkovice) jsou respektována. Územní plán v rámci těchto území nenavrhuje žádné
zastavitelné plochy.
- Stanovena ochranná pásma vodních zdrojů – návrhem ÚP nejsou dotčena.
A.2.4 DALŠÍ POŽADAVKY
1. Koordinovat návrh dopravní a technické infrastruktury v návaznosti na ÚPD sousedních
obcí. - Splněno.
2. Respektovat stávající veřejnou infrastrukturu.- Splněno.
3. Navrhnout místní komunikace a technickou infrastrukturu k novým lokalitám.- Splněno.
4. Zajistit dopravní a pěší prostupnost územím.- Splněno.
5. V případě návaznosti nových místních komunikací na stávající komunikace, které
vykazují nevyhovující šířkové poměry, navrhnout opatření k rozšíření stávajících
komunikací v souladu s platnými právními předpisy.- Splněno.
6. Řešit a zajistit dopravu v klidu (dostatečné odstavné a parkovací plochy).- Splněno.
7. Při návrhu zásobování vodou a odkanalizování území vycházet z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Moravskoslezského kraje – je respektováno.
8. Respektovat navrženou revitalizaci vodního toku Velká – je respektováno.
8. Řešit zapracování záměru na Větrný park Bratříkovice včetně souvisejících záměrů- je respektováno.
9. Zapracovat navržené podzemní vedení vvn 110 kV a 22 kV (obsaženo v grafické části ÚAP) – je respektováno.
10. Vymezit koridor E27 - Výstavba napájecího vedení 110 kV, které propojí rozvodnu 110/22 kV ve Vítkově s rozvodnou
400/110 kV v Horních Životicích – je respektováno.
11. Neuvažovat s plynofikací obce – je respektováno.
12. Respektovat zájmy Ministerstva obrany z hlediska povolování staveb dle ustanovení § 175 stavebního zákona, které
jsou na celém správním území- je respektováno.
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A.3 POŽADAVKY NA KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO
A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN,
VČETNĚ PROVĚŘENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VHODNÉ VYLOUČIT UMISŤOVÁNÍ STAVEB,
ZAŘÍZENÍ
A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA
A.3.1 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
1. Při návrhu koncepce uspořádání krajiny respektovat republikové priority, stanovené
v A-PÚR.
A.3.2 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM
1. Respektovat priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území. – respektováno
2. A1-ZÚR vymezují typy krajin jako jednotlivé specifické krajiny, pro které stanovují charakteristické znaky a cílové
kvality včetně podmínek pro jejich zachování nebo dosažení:
- Dbát na zachování vizuálního vlivu přírodních a kulturních dominant v krajinných
panoramatech i v dílčích scenériích, minimalizovat narušení pohledové siluety vymezených
hodnot v krajinných panoramatech konkurenčními stavbami – respektováno – řešeno vymezením podmínek využití
území a stanovením zásad ochrany krajinného rázu, který zohledňuje zejména posílení drobného měřítka krajiny
a zadržení vody v krajině.
- Respektovat „genius loci“ území kumulovaných přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot – respektováno, viz bod výše.
Obec Bratříkovice je zařazena do krajiny Horní Benešov (B-06), pro kterou je nutné dodržet podmínky pro zachování
a dosažení cílových kvalit.
Kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách ve vymezené ploše: Při umisťování jednotlivých stožárů
zohlednit ochranu charakteristických znaků specifických krajin včetně jejich cílových kvalit a opatření pro jejich
ochranu nebo dosažení
B-06 Horní Benešov,
Charakteristické znaky krajiny
 Přírodní dominanty Velký Tetřev (674 m n. m.) a Strážisko (603 m n. m.).
 Zemědělská vrchovinná krajina většího měřítka rozčleněná menšími lesními celky s přítomností četných kulturních
hodnot.
Návrh ÚP vymezuje dlouhodobý záměr na výstavbu větrného parku (větrné elektrárny), které ovlivní vizuální podobu
svého okolí. Územní plán vymezuje podmínky, které respektují závěry EIA hodnocení záměru z r. 2009 a podmínky
Územní studie vyhodnocení umístění záměrů velkých větrných elektráren v krajině Moravskoslezského kraje, Low
a spol, 2016. Na základě podrobného vyhodnocení územní studií se větrný park stane novou dominantou této
zemědělské vrchovinné krajiny, což lze považovat za její významné ovlivnění, ale významně neovlivní vizuální význam
krajinných dominant.
Podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit do krajiny Horní Benešov (B-06):
 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru.
Navrhované řešení rozvoje zastavitelných ploch svým charakterem respektuje strukturu osídlení venkovského
charakteru.
 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně historických
hodnot této specifické krajiny.
Územní plán nevymezuje plochy rekreace nebo podmínky pro její rozvoj, které by narušily ochranu významných znaků
a ostatních přírodních a kulturně historických hodnot této specifické krajiny.
 Ochránit vizuální nenarušenost lesnatých terénních horizontů a dominant Velkého Tetřevu a Strážiska na
významném krajinném předělu (rozvodí Moravice a Opavy).
Návrh ÚP vymezuje dlouhodobý záměr na výstavbu větrného parku (větrné elektrárny), které ovlivní vizuální podobu
svého okolí. Územní plán vymezuje podmínky, které respektují závěry EIA hodnocení záměru z r. 2009 a podmínky
Územní studie vyhodnocení umístění záměrů velkých větrných elektráren v krajině Moravskoslezského kraje, Low
a spol, 2016. Na základě podrobného vyhodnocení územní studií větrný park významně neovlivní vizuální význam
lesnatých terénních horizontů a krajinných dominant.
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 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění krajiny s funkcí prvků
ÚSES.
Navrhované řešení rozvoje ploch v krajině posiluje prvky nelesní zeleně doplněním skladebnách částí ÚSES jako ploch
smíšených nezastavěného území - přírodních. Stanoveny podmínky pro podporu prvků ÚSES.

 Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských sídlech před snížením jejich vizuálního významu
v krajinné scéně.
Návrh ÚP vymezuje dlouhodobý záměr na výstavbu větrného parku (větrné elektrárny), které ovlivní vizuální podobu
svého okolí. Územní plán vymezuje podmínky, které respektují závěry EIA hodnocení záměru z r. 2009 a podmínky
Územní studie vyhodnocení umístění záměrů velkých větrných elektráren v krajině Moravskoslezského kraje, Low
a spol, 2016. Na základě podrobného vyhodnocení územní studií se větrný park stane novou kulturní dominantou
území, významně však neovlivní zachovaný význam kulturních dominant.
B-04 Lichnov,
Charakteristické znaky krajiny
 Specifická enkláva zemědělské krajiny mezi Lichnovem a Zátorem se skvrnovou strukturou pastvin, luk a orné půdy
mezi drobnými lesíky na nevysokých výšinách a hřbetech.
Na tento charakteristicky znak nemá ÚP Bratříkovice vliv, nachází se mimo tuto krajinu.
Podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit
 Zachovat dosavadní strukturu venkovského osídlení.
Na tuto cílovou charakteristiku nemá ÚP Bratříkovice vliv, nachází se mimo tuto krajinu.
 Ve správních obvodech obcí Lichnov a Zátor zachovat stávající urbanistickou strukturu sídel a chránit siluety
kulturních dominant před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně.
Návrh ÚP vymezuje dlouhodobý záměr na výstavbu větrného parku (větrné elektrárny), které ovlivní vizuální podobu
svého okolí. Územní plán vymezuje podmínky, které respektují závěry EIA hodnocení záměru z r. 2009 a podmínky
Územní studie vyhodnocení umístění záměrů velkých větrných elektráren v krajině Moravskoslezského kraje, Low
a spol, 2016. Na základě podrobného vyhodnocení územní studií bude větrný park viditelný z malé části ploch této
kulturní zemědělské až leso-zemědělské krajiny a významně neovlivní zemědělskou až leso-zemědělskou krajinu této
specifické krajiny nebo dochovanou urbanistickou strukturu malých venkovských vsí.
 Chránit liniové, soliterní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur (plužin) v plochách kulturního
bezlesí v k.ú. Lichnov u Brunálu, Zátor před živelnou urbanizací.
Na tuto cílovou charakteristiku nemá ÚP Bratříkovice vliv, nachází se mimo tuto krajinu.
B-05 Slezská Harta,
Charakteristické znaky krajiny
 Vodní nádrž Slezská Harta, vodní nádrž Kružberk, sopečný vrch Velký Roudný (780 m n. m.), sopečný vrch Malý
Roudný (771 m n. m.), Měděný vrch (687 m n. m.), Měděnec (650 m n. m.).
 Dynamické scenérie hluboce zaříznutého údolí vodní nádrže Kružberk s kontrastem strmých lesnatých srázů
a horizontály vodní hladiny.
 Kontrast horizontály vodní plochy nádrže Slezská Harta a vulkanického tvaru kopce Velký Roudný.
 Jedinečně dochované historická krajinná struktura (členění plužiny) pozorovatelná z vrchu Velký Roudný.
Návrh ÚP Bratříkovice vymezuje dlouhodobý záměr na výstavbu větrného parku (větrné elektrárny), které ovlivní
vizuální podobu svého okolí. Na základě vyhodnocení tohoto záměru provedené v Územní studii vyhodnocení umístění
záměrů velkých větrných elektráren v krajině Moravskoslezského kraje, Low a spol, 2016 větrný park významně
neovlivní krajinářsky významné ZCHÚ ani migračně významné území, významně neovlivní přírodní dominanty této
specifické krajiny a významně neovlivní vodní nádrže.
Podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit
 Zachovat dosavadní strukturu venkovského osídlení.
Na tuto cílovou kvalitu nemá ÚP Bratříkovice vliv, nachází se mimo tuto krajinu.
 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují významné znaky této
specifické krajiny.
 Při rozvoji rekreační funkce chránit významné znaky a ostatní přírodní hodnoty této specifické krajiny.
Potenciálně významné letní středisko rekreace v okolí Slezské Harty je od záměru Bratříkovice
vzdáleno více zhruba 9 km. Záměr je situován východně od nádrže a díky své nižší poleze je poměrně značně
pohledově skryt. Na základě vyhodnocení tohoto záměru provedené v Územní studii vyhodnocení umístění záměrů
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velkých větrných elektráren v krajině Moravskoslezského kraje, Low a spol, 2016 je záměr jen velmi omezeně viditelný
z bezlesích temen severně od Leskovce, a proto lze míru jeho ovlivnění rekreačního využívání okolí Slezské Harty
označit za bezvýznamnou.
 Zachovat liniové, soliterní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur před živelnou urbanizací.
Na základě vyhodnocení tohoto záměru provedené v Územní studii vyhodnocení umístění záměrů velkých větrných
elektráren v krajině Moravskoslezského kraje, Low a spol, 2016 větrný park významněji neovlivní žádnou z cílových
kvalit této specifické krajiny.
B-07 Brumovice - Stěbořice,
Charakteristické znaky krajiny
 Kultivovaná kulturní zemědělská krajina velkého měřítka rozčleněná koridory vodotečí s množstvím drobných
lokálních vizuálních dominant kostelů a zámků.
Na základě vyhodnocení tohoto záměru provedené v Územní studii vyhodnocení umístění záměrů velkých větrných
elektráren v krajině Moravskoslezského kraje, Low a spol, 2016 větrný park bude výrazně akcentovat ohraničení této
kultivované kulturní zemědělské krajiny, což je jejím ovlivněním, nikoli však významným narušením.
 Historické vojenské opevnění mezi Milostovicemi a Sádkem (k.ú. Milostovice, Zlatníky, Stěbořice, Jamnice, Sádek).
Větrný park významně neovlivní historické vojenské opevnění.
Podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit
 Zachovat dosavadní strukturu a charakter venkovského osídlení.
Větrný park významně neovlivní dochovanou strukturu osídlení.
 Chránit a posilovat význam výrazných krajinných os tvořených liniemi vodních toků (Čižina, Hořina, Heraltický
potok, Velká, Hvězdnice) vč. doprovodných břehových porostů jakožto prvků prostorového členění krajiny s funkcí prvků
ÚSES.
Větrný park bude výrazně akcentovat ohraničení této kultivované zemědělské krajiny, což lze považovat ze její
významné ovlivnění, nikoliv však narušení.
 Zachovat dosavadní venkovský charakter osídlení.
Větrný park bude výrazně akcentovat ohraničení území s velkoplošnou strukturou zemědělské krajiny, což
lze považovat za její významné ovlivnění, nikoliv však narušení.
 Zachovat prostorovou celistvost linie historického vojenského opevnění v k.ú. Milostovice, Zlatníky, Stěbořice
Jamnice a Sádek.
Větrný park významně neovlivní historické vojenské opevnění.
 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše uvedených sídlech ve struktuře zástavby
a ve vizuální scéně a zachovat celistvost izolovaných lesních celků.
Větný park významně neovlivní lesnaté horizonty s terénními dominantami.
B-09 Hradec nad Moravicí – Melč
Charakteristické znaky krajiny
 Kultivovaná kulturní zemědělská krajina s drobnými dominantami kostelů v okolí Melče a Moravice v náhorní
poloze nad rychle se zahlušujícími údolími levobřežních přítoků Moravice.
Na základě vyhodnocení tohoto záměru provedené v Územní studii vyhodnocení umístění záměrů velkých větrných
elektráren v krajině Moravskoslezského kraje, Low a spol, 2016 větrný park významně neovlivní tuto kultivovanou
kulturní zemědělskou krajinu a nenaruší význam drobných kulturních dominant ve vizuální scéně.
 Hradec nad Moravicí a Slezská Kalvárie – historické město (památková zóna) s památkovými objekty (národní
kulturní památka zámku) a Slezskou Kalvárií nad Hradcem na stejnojmenném kopci.
Na základě vyhodnocení tohoto záměru provedené v Územní studii vyhodnocení umístění záměrů velkých větrných
elektráren v krajině Moravskoslezského kraje, Low a spol, 2016 větrný park významně nenaruší význam drobných
kulturních dominant ve vizuální scéně
 Jedinečné scenérie zaříznutého údolí Moravice s proměnlivou scénou meandrujícího toku.
Na základě vyhodnocení tohoto záměru provedené v Územní studii vyhodnocení umístění záměrů velkých větrných
elektráren v krajině Moravskoslezského kraje, Low a spol, 2016 větrný park významně neovlivní tuto krajinu s vysoce
dynamickým reliéfem a území přírodního parku Moravice.
 Jedinečné scenérie zámku Hradec nad Moravicí a kultivované parkové krajiny v jeho okolí.
Na základě vyhodnocení tohoto záměru provedené v Územní studii vyhodnocení umístění záměrů velkých větrných
elektráren v krajině Moravskoslezského kraje, Low a spol, 2016 větrný park významně neovlivní dochovanou strukturu
osídlení v této specifické krajině.
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Podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit
 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru.
Na základě vyhodnocení tohoto záměru provedené v Územní studii vyhodnocení umístění záměrů velkých větrných
elektráren v krajině Moravskoslezského kraje, Low a spol, 2016 větrný park významně neovlivní dochovanou strukturu
osídlení.
 Ve správních obvodech obcí Staré Těchanovice, Moravice, Melč, Radkov, Kružberk a v části správního obvodu
Vítkova, zasahující do této specifické krajiny (k.ú. Nové Těchanovice, Lhotka u Vítkova a severní část k.ú. Vítkov)
rozvíjet rodinnou rekreaci výhradně využíváním objektů původní zástavby.
Na tuto cílovou kvalitu nemá ÚP Bratříkovice vliv, nachází se mimo tuto krajinu.
 Nepřipustit umisťování dalších záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují charakteristické
znaky, jakož i další přírodní a krajinné hodnoty této specifické krajiny.
Na tuto cílovou kvalitu nemá ÚP Bratříkovice vliv, nachází se mimo tuto krajinu.
C-03 Opava - Kravaře,
Charakteristické znaky krajiny
 Přírodní dominanty: Padařov (339 m n. m.), vodní plochy po těžbě štěrkopísku u Dolního Benešova a Hlučína.
 Urbanizovaný charakter krajiny s meandrujícím tokem řeky Opavy a výraznými historickými scenériemi města
Opavy a města Kravaře ležících v Poopavské nížině.
 Opava – kulturní, správní a historické centrum Opavska.
Na základě vyhodnocení tohoto záměru provedené v Územní studii vyhodnocení umístění záměrů velkých větrných
elektráren v krajině Moravskoslezského kraje, Low a spol, 2016 se větrný park nachází od města v zóně slabé
viditelnosti.
 Intenzivně využívaná zemědělská krajina s nečleněnými plochami velkého měřítka.
Na základě vyhodnocení tohoto záměru provedené v Územní studii vyhodnocení umístění záměrů velkých větrných
elektráren v krajině Moravskoslezského kraje, Low a spol, 2016 větrný park významně neovlivní tuto intenzivně
využívanou zemědělskou krajinu.
Podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit
 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nové zástavby a zachovat dosavadní, převážně venkovský, resp. příměstský
charakter sídel (nevztahuje se na k.ú. Opava-město, Opava-předměstí, Jaktař a Kylešovice).
Na tuto cílovou kvalitu nemá ÚP Bratříkovice vliv, nachází se mimo tuto krajinu.
 Kompenzovat vhodnými opatřeními důsledky fragmentace krajiny liniovými stavbami páteřní silniční sítě.
Na tuto cílovou kvalitu nemá ÚP Bratříkovice vliv, nachází se mimo tuto krajinu.
 Chránit a posilovat význam meandrujícího toku Opavy s doprovodem břehových porostů jako výrazné krajinné osy.
Zajistit ochranu přírodních a estetických hodnot soustředěných v tomto území v rozsahu vymezení přírodně a
krajinářsky cenného území Niva řeky Opavy.
Na tuto cílovou kvalitu nemá ÚP Bratříkovice vliv, nachází se mimo tuto krajinu.
 Chránit přirozené odtokové poměry údolních niv Opavy a Moravice.
Na tuto cílovou kvalitu nemá ÚP Bratříkovice vliv, nachází se mimo tuto krajinu.
 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění krajiny s funkcí prvků
ÚSES.
Na tuto cílovou kvalitu nemá ÚP Bratříkovice vliv, nachází se mimo tuto krajinu.
 Zachovat vizuální význam kulturních dominant historického jádra Opavy v krajinných panoramatech.
Na základě vyhodnocení tohoto záměru provedené v Územní studii vyhodnocení umístění záměrů velkých větrných
elektráren v krajině Moravskoslezského kraje, Low a spol, 2016 větrný park významně neovlivní dochovanou strukturu
osídlení v této specifické krajině.
 Zachovat prostorovou celistvost linie historického vojenského opevnění v k.ú. Milostovice, Jaktař, Kateřinky, Malé
Hoštice, Velké Hoštice, Komárov, Štítina, Mokré Lazce, Háj ve Slezsku.
Větrný park významně neovlivní historické vojenské opevnění.
 Zachovat a posílit rekreační funkce ve vazbě na prostor jezer po těžbě štěrkopísku mezi Hlučínem a Dobroslavicemi
a Dolním Benešovem.
Na tuto cílovou kvalitu nemá ÚP Bratříkovice vliv, nachází se mimo tuto krajinu.
Po celkovém zhodnocení lze konstatovat, že se větrný park Bratříkovice stane novou dominantou území a ovlivní řadu
charakteristik a hodnot širokého okolí. Na většinu z nich však nebude mít významný rušivý vliv. Hodnoty
a charakteristiky ovlivněného území nejsou natolik významné a jedinečné, že by vyžadovaly vyšší, než základní míru
ochrany. Výstavbou větrného parku nedojde k zásadnímu narušení stávajících charakteristik území.
Ing. arch. Mgr. Monika Vávrová, architektonicko - urbanistický ateliér Archvavra, Palackého 281, 679 06 Jedovnice
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V souladu se závěry územní studie je výška větrných elektráren (horní úvrať rotorového listu) omezena na 150 m nad
terénem.
- Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru. – respektován, vymezeny plochy
pro bydlení venkovské a plochy smíšené obytné,
- Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních
a kulturně historických hodnot této specifické krajiny. – převažuje zemědělské využití, plochy pro rekreaci nejsou
vymezeny.
- Ochránit vizuální nenarušenost lesnatých terénních horizontů a dominant Velkého
Tetřevu a Strážiska na významném krajinném předělu (rozvodí Moravice a Opavy). – netýká se řešeného území
- Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového
členění krajiny s funkcí prvků ÚSES. – respektováno, vymezeno, upřesněno, stanoveny podmínky pro podporu prvků
ÚSES
- Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu charakteristických znaků a ostatních
přírodních hodnot této specifické krajiny - převažuje zemědělské využití,
- Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských sídlech před snížením
jejich vizuálního významu v krajinné scéně. -. - respektováno
A.3.3 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ
2. Při řešení ÚP řešit závady, ohrožení a problémy v území, vyplývající z ÚAP – 4. úplná
aktualizace 2016:
- nízká míra ekologické stability krajiny. – řešeno vymezením podmínek využití ploch v krajině s cílem posílení
zastoupení zeleně v krajině, včetně zadržení vody v krajině
A.3.4 DALŠÍ POŽADAVKY
1. Řešit problematiku podpory drobného měřítka krajiny a zvýšení ekologické stability
krajiny a hodnoty krajinného rázu– respektováno – řešeno vymezením podmínek využití území a stanovením zásad
ochrany krajinného rázu, který zohledňuje zejména posílení drobného měřítka krajiny a zadržení vody v krajině.
2. Prověřit možnost posílení krajinných prvků v krajině za účelem posílení druhové diverzity
a hodnoty krajinného rázu, – respektováno – řešeno upřesněním ploch pro ÚSES a vymezením podmínek využití území
a stanovením zásad ochrany krajinného rázu, který zohledňuje zejména posílení drobného měřítka krajiny a zadržení
vody v krajině.
3. Prověřit a v územním plánu upřesnit vymezení lokálního ÚSES a koordinovat jej s
vymezeným ÚSES v okolních obcích. – respektováno, upřesněno, koordinováno
4. Při vymezení zastavitelných ploch v blízkosti lesních pozemků, dodržet vzdálenost 50 m
od hranice pozemku.- Splněno.
B) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH
VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT
1. Z A1-ZÚR nevyplývá žádný požadavek na vymezení ploch a koridorů územních rezerv
nadmístního významu.
2. V rámci návrhu ÚP bude zváženo vymezení ploch a koridorů územních rezerv. - Nejsou v územním plánu vymezeny.
Jsou vymezeny dvě rezervy pro plochy smíšení obytné – venkovské dle požadavku Vyhodnocení výsledku projednání
návrhu včetně požadavků na jeho úpravu.
3. U vymezených ploch a koridorů územních rezerv budou prověřeny podmínky jejich
využití. – Splněno.
C) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO
1. Z A1- ZÚR vyplývá požadavek na zapracování těchto:
- koridorů veřejně prospěšných staveb:
- E 27 Výstavba napájecího vedení 110 kV, které propojí rozvodnu 110/22 kV ve Vítkově s rozvodnou 400/110 kV
v Horních Životicích - je respektováno.
- PO16 Vodní tok Velká – úpravy a revitalizace - - je respektováno
2. Projektant ve spolupráci s určeným zastupitelem dle potřeby vymezí veřejně prospěšné stavby (stavby pro veřejnou
infrastrukturu). - Splněno.
Ing. arch. Mgr. Monika Vávrová, architektonicko - urbanistický ateliér Archvavra, Palackého 281, 679 06 Jedovnice
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3. Projektant ve spolupráci s určeným zastupitelem dle potřeby vymezí veřejně prospěšná opatření (opatření nestavební
povahy, sloužící ke snižování ohrožení v území a k rozvoji,anebo ochraně přírodního a kulturního bohatství).- Splněno.
4. V případě vzniklé potřeby v rámci řešení ÚP projektant navrhne plochy pro asanaci,případně budou části zástavby
řešeny jako přestavbová území.- Splněno.
D) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ROZHODOVÁNÍ
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ
STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI
1. Pokud to návrh urbanistické koncepce rozvoje řešeného území bude vyžadovat, ÚP vymezí plochy a koridory,
ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie
nebo uzavřením dohody o parcelaci. - Nejsou v územním plánu vymezeny.
E) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ
1. Požadavek není stanoven. ÚP bude řešen pouze v jedné variantě.
F) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU
JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ
1. ÚP bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů a s jeho prováděcími vyhláškami (vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.,
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění pozdějších předpisů).
2. Územní plán Bratříkovice bude obsahovat:
 I. Územní plán
 II. Odůvodnění územního plánu
I. Územní plán Bratříkovice bude obsahovat:
I.A Textovou část:
a) vymezení zastavěného území,
b) základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,
c) urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně,
d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou
infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití,
e) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení
podmínek pro jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před
povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně,
f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní
využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách
je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona),
popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání,
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití),
g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany
a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,
h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením
v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších
údajů podle § 8 katastrálního zákona,
i) stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona,
j) údaje o počtu listů ÚP a počtu výkresů k němu připojené grafické části, pokud je to účelné, textová část územního
plánu bude dále obsahovat:
k) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho
prověření,
l) vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci,
m) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,
stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti,
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n) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu,
zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo
na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání,
o) stanovení pořadí změn v území (etapizace),
p) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
I.B Grafickou část:
1. Výkres základního členění území 1 : 5000
2. Hlavní výkres 1 : 5000
Dle potřeby můžou být samostatně řešeny záležitosti v:
 Výkresu koncepce dopravní infrastruktury 1 : 5000
 Výkresu koncepce technické infrastruktury 1 : 5000
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5000
II. Odůvodnění územního plánu Bratříkovice bude obsahovat:
II.A Textovou část
a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,
b) vyhodnocení splnění požadavků zadání, popř. vyhodnocení souladu
1. s požadavky na úpravu podle § 51 odst. 1 stavebního zákona po společném jednání, popř. veřejném projednání
2. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2
stavebního zákona,
3. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona,
4. s požadavky na úpravu podle § 53 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona,
5. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona,
6. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3
stavebního zákona,
c) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního
zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,
d) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkce lesa,
e) zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto
vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí,
f) stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona,
g) sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodu, pokud některé požadavky
nebo podmínky zohledněny nebyly,
h) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty, včetně vyhodnocení souladu
1. s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
2. s cíli a úkoly územního plánovací, s požadavky na ochranu architektonických hodnot v území a požadavky
na ochranu nezastavěného území,
3. s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
4. s požadavky zvláštních právních předpisů,
i) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch, dále bude
na text odůvodnění navazovat část, kterou po projednání zpracuje
pořizovatel:
j) postup pořízení územního plánu
k) výsledek přezkoumání územního plánu
- s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot
v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,
- s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
- s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů,
l) rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění vyhodnocení připomínek
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II.B Grafickou část
6. Koordinační výkres 1 : 5000
7. Výkres přepokládaných záborů půdního fondu 1 : 5000
8. Výkres širších vztahů 1 : 50 000
Na pokyn pořizovatele je grafická část doplněna o výkres dopravní a technické infrastruktury 1 : 5000
ÚP Bratříkovice bude finálně vyhotoven ve 4 paré a předán v papírové (tiskové sestavy) a digitální, strojově čitelné
(soubory na CD/DVD-ROM) podobě. Návrh ÚP pro společné jednání bude předán ve dvou tiskových vyhotoveních
a ve dvou vyhotoveních na CD/DVDROM. Případné úpravy po společném jednání a po posouzení krajským úřadem
(úpravy před veřejným projednáním) budou předány ve dvou tiskových vyhotoveních a ve dvou vyhotoveních na
CD/DVD-ROM. Po vydání ÚP zastupitelstvem obce bude proveden dotisk dokumentace do celkového počtu 4 výtisků
včetně digitální podoby a současně bude vyhotoveno úplné znění územního plánu po této změně. - Jedná se o územní
plán a ne změnu územního plánu, proto není vyhotoveno úplné znění územního plánu.
Grafická část bude zpracována v datovém modelu Moravskoslezského kraje.
G) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ
ROZVOJ ÚZEMÍ
1. Na území obce Bratříkovice ani v jeho blízkém okolí se nenachází žádná
- evropsky významná lokalita,
- ptačí oblast,
- smluvně chráněná území,
- zvláště chráněná území,¨
- památný strom
Na základě výše uvedených bodů je zřejmé, že návrh ÚP nebude mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast.
2. Zadání neobsahuje požadavky na vymezení záměrů obsažených v příloze zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, které spadají do zjišťovacího řízení nebo posuzování. Nejsou známy ani předpoklady, které by vedly
k vymezení těchto záměrů na území obce. Výjimkou je záměr větrného parku. Jedná se však o záměr podrobně řešený
a vyhodnocený již v rámci aktualizace č.1 ZÚR MSK. V A1-ZÚR MSK je řešena již konkrétní plocha pro umístění
přesného počtu stožárů dle doložených podkladů investora, které měl MSK k dispozici. V územním plánu bude tato
plocha podrobněji řešena, nebude však překročen její rozsah nebo počet plánovaných stožárů obsažený v A1-ZÚR MSK.
Záměr větrného parku nemůže mít významnější vliv na životní prostředí než v rozsahu obsaženém a vyhodnoceném v
rámci A1-ZÚR MSK. Jelikož tento záměr byl jako koncepce vyhodnocen již v rámci A1-ZÚR MSK a jeho rozsah nebude
v územním plánu měněn, není dán nový požadavek na vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí.
Předmětem návrhu zadání nejsou požadavky na vymezení záměrů spadajících do zjišťovacího řízení nebo posuzování
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vyjma záměru větrného parku, který byl jako koncepce vyhodnocen
již v rámci A1-ZÚR MSK, není předpokládán významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a nejsou
tak v souladu s § 47 odst. 3 stavebního zákona dány předpoklady pro zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území.
Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se nepožaduje.
V případě, že v průběhu zpracování návrhu ÚP se změní podmínky vedoucí k nutnosti vymezení záměru spadajícího
do sféry posuzování z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nebo dojde nově k možnému
významnému vlivu návrhu na evropsky významnou lokalitu, bude vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
zpracováno dodatečně.

B.2.

Vyhodnocení souladu

S POŽADAVKY NA ÚPRAVU PODLE § 51 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ
Bude doplněno v průběhu pořízení územního plánu.
SE SCHVÁLENÝM VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A PODMÍNKAMI K JEJÍ ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ
POSTUPU PODLE § 51 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Vyhotovení návrhu ve variantním řešení nebylo požadováno.
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S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 ODST. 3
STAVEBNÍHO ZÁKONA
Bude doplněno v průběhu pořízení územního plánu.
S POŽADAVKY NA ÚPRAVU PODLE § 53 ODST. 1 A ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Bude doplněno v průběhu pořízení územního plánu.
S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 54 ODST. 3
STAVEBNÍHO ZÁKONA
Bude doplněno v průběhu pořízení územního plánu.
S ROZHODNUTÍM O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY A O JEJÍM OBSAHU V PŘÍPADĚ
POSTUPU PODLE § 55 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Nebylo postupováno dle § 55 odst. 3 stavebního zákona.

C.
Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje (§43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich
vymezení
V územním plánu nejsou řešeny záležitosti nadmístního významu, které by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje.
V územním plánu jsou řešeny záležitosti nadmístního významu., které nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje.
Jedná se koridor TK3 pro umístění podzemního vedení vvn.

D.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
D.1.

řešení

Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu

POUŽITÁ METODIKA
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno dle zákona 334/92 Sb., v platném
znění a vyhlášky č. 271/2019 Sb. Zařazení BPEJ do jednotlivých tříd ochrany odpovídá vyhlášce č. 48/2011 Sb.
Ministerstva životního prostředí ze dne 22. února 2011.
BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY
Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně
ekologické jednotky.
V řešeném území jsou ve východní části řešeného území zastoupeny zemědělské půdy II. třídy ochrany. Zemědělské
půdy I. třídy ochrany se v řešeném území nachází okrajově a nejsou rozvojem dotčeny. Část obce byla historicky
založena na zemědělských půdách II. třídy ochrany a z tohoto důvodu nelze v plné míře eliminovat dopad některých
záměrů do zemědělských půd II. třídy ochrany. Územní plán vychází z platného územního plánu a z tohoto důvodu jsou
i některé záměry (návrhové zastavitelné plochy), které se v tomto prostoru nacházejí převzaty i do nového územního
plánu. Z důvodu ochrany zemědělské půdy se však jedná pouze o dílčí plochy, které doplňují mezernatou zástavbu
o plochy proluk, přímo navazující na místní komunikace. Jako nadmístní záměr jsou vymezeny plochy pro větrný park,
který je navržen v severovýchodní části katastru obce a má podstatný dopad do zemědělských půd II. třídy ochrany.
Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace:
Vyhodnoceny jsou lokality s navrženou změnou využití, které mají dopad do ZPF. Lokality jsou identifikovány kódem,
který se skládá z písmene a pořadového čísla. Písmeno vyjadřuje, zda se jedná o zastavitelnou plochu (Z) plochu
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přestavby (P) nebo plochu změny v krajině (K). Pořadová čísla jsou vymezena pro každou ze tří skupin a číselná řada
nemusí být souvislá. Identifikace je shodná v celé dokumentaci ÚP.
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby
V řešeném území se nachází areál zemědělské výroby v jihovýchodní části zastavěného území. Areál se částečně
transformoval na plochu pro výrobní služby a sklady. Pro rozvoj je navržena plocha P2 (na nezemědělské půdě)
a Plocha Z10 pro rozvoj technické infrastruktury – elektroenergetiky.
Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy
V řešeném území není zpracována komplexní pozemková úprava.
Opatření k zajištění ekologické stability
Součástí zajištění zvýšení ekologické stability je doplnění ploch změn v krajině K1 a K2, které jsou navrženy
pro realizaci části biokoridoru územního systému ekologické stability.
Síť zemědělských účelových komunikací
V řešeném území je stabilizovaná síť zemědělských účelových komunikací. Při realizaci záměrů je nutno zachovat
stávající účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům a průchodnost krajiny. Respektována je základní, páteřní
síť komunikací, které jsou vymezeny jako plochy dopravní infrastruktury. Sezónní nebo nezařízené komunikace pro
přístup k jednotlivým pozemkům nejsou vymezeny, resp. jsou součástí ploch zemědělských, v rámci kterých jsou
vymezeny přípustné podmínky pro jejich vymezení, v rámci aktuální potřeby. Z důvodu záměru na realizaci větrného
parku jsou vymezeny v severovýchodní části katastru obce plochy pro dopravní infrastrukturu zajišťující jejich obsluhu.
Investice do půdy
V řešeném území jsou realizovány odvodňovací systémy. Plochy změn využití území nenarušují realizované plochy
meliorací. Plochy, které částečně zasahují do ploch s provedenými investicemi do půdy jsou uvedeny v tabulkové části
vyhodnocení.
Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami:
Rozvoj ploch pro bydlení v rodinných domech (BV) a ploch smíšených obytných (SV): Rozvojové zastavitelné
plochy navržené v územním plánu jsou vymezeny na severním (Z1, Z2, P1) a jihozápadním (Z5 a Z6) okraji obce.
Koncepce rozvoje bydlení a ploch smíšených obytných vychází z platného územního plánu, který pro plochy bydlení
vymezuje pouze jednu plochu, která je již v současnosti využita a návrh ÚP ji vymezuje jako stabilizovanou. V souladu
s platnou koncepcí je tak vymezena zastavitelná plocha Z1. Ta je shodná s platným ÚP, který tuto lokalitu vymezuje
jako územní rezervu. Plocha Z1 tak sleduje výhledovou koncepci rozvoje založenou v platném územním plánu.
Lokalita pro bydlení Z2 je vymezena z důvodu uvedení územního plánu do souladu se skutečným stavem, který
je v území dlouhodobě zaužíván a neodpovídá parcelní situaci. Jedná se o zadní trakty pozemků přiléhajících
k historické zástavbě, které jsou využívány jako související pozemky zahrad pod oplocením k plochám bydlení. Pro
obsluhu ploch Z1, Z2 a P1 je v trase stávající účelové komunikace (nezemědělská půda) navržena plocha Z16.
Z důvodu zajištění dostupnosti pro svoz odpadu, případnou nutnou dostupnost vozidel IZS (sanita, hasiči apod.)
je navrženo rozšíření na cca 8 m šíře veřejného prostranství. Pro posílení občanské vybavenosti (OV) je v návaznosti
na tuto část obce navržena plocha Z3.
Plochy smíšené obytné Z5 a Z6 vymezené v návrhu ÚP byly po jeho projednání převedeny do ploch územních rezerv
R1 a R2. po projednání návrhu navrženy z důvodu potřeby posílení jak dostupnosti bydlení, tak pro zajištění možnosti
souvisejícího umožnění dalších funkcí, zejména provozování drobných živností, služeb apod. Pro tento účel je tedy
v jihozápadní části v dostupnosti ploch a sítí veřejné infrastruktury vymezen soubor ploch Z5 a Z6 s obslužnou plochou
veřejného prostranství v ose stávající komunikace (Z17). Tyto plochy jsou vzhledem k historickému založení obce
vymezeny na zemědělských půdách II. třídy ochrany. Avšak po vyhodnocení potenciálních možností rozvoje nebylo
možné vymezit plochy pro bydlení a smíšené obytné funkce v jiné lokaci. Tyto plochy jsou vzhledem k historickému
založení obce vymezeny na zemědělských půdách II. třídy ochrany. Avšak po vyhodnocení potenciálních možností
rozvoje nebylo možné vymezit plochy pro bydlení a smíšené obytné funkce v jiné lokaci. Východní a severovýchodní
část katastru navazující na zastavěné území je tvořena ucelenými plochami ZPF II. třídy ochrany a na západním okraji
obce se nachází dynamický terén údolí Heřmanického potoka, kde je rozvoj zastavěného území nemožný. Z tohoto
důvodu byly navržené plochy pro bydlení a plochy smíšené obytné vyhodnoceny jako nejvýhodnější z hlediska ZPF,
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protože nenarušují obhospodařování navazujících ploch ZPF, mají bezprostřední návaznost na dopravní skelet místních
komunikací, využívají podstatnou částí i zemědělské půdy III. třídy ochrany. Z hlediska zajištění optimálního rozvoje
obce se jedná o veřejný zájem převyšující ochranu ZPF II. třídy ochrany.
Pro rozvoj občanského vybavení - sportu je vymezena plocha Z4, která je vymezena v přímé souvislosti
s dlouhodobou koncepcí rozvoje obce a je odsouhlasena v platném územním plánu. Z tohoto důvodu není s odkazem na
§4, odst.4 zákona 334/92 Sb. v aktuálním znění, vyhodnocen veřejný zájem chránící zemědělské půdy I. nebo II. třídy
ochrany.
Rozvoj ploch pro sídelní zeleň (ZS): vymezena je plocha Z18, která je navržena z důvodu realizace zeleně
pro ochranu zastavěného území při vstupu do obce. V rámci podmínek využití jsou přípustné výsadby izolační zeleně,
oplocení, apod. Záměrem je zde zachovat zemědělské využití s výsadbou dřevin s podpůrnou funkcí větrolamu.
Rozvoj ploch pro výrobu a skladování - specifické (VX) a plchy dopravní infrastruktury: vymezeny jsou plochy
Z11 – Z15 pro umístění parku větrných elektráren a plochy Z7 – Z9 pro jejich obsluhu. Záměr vychází z nadřazené
územně plánovací dokumentace (záměr EZv9 dle ZÚR MSK) a je již projekčně dále dopracován. Územní plán toto
řešení respektuje. Navržené plochy mají podstatný dopad do ploch II. třídy ZPF, a to v rozsahu cca 5 ha z celkových
cca 6,5 ha pro tento záměr. Dle nadřazených koncepcí rozvoje energetiky na úrovni Moravskoslezského kraje a
energetické politiky na úrovní Evropské unie je rozvoj alternativních zdrojů energetiky preferován jako progresivní.
Z hlediska veřejného zájmu lze tedy předpokládat, že tento veřejný zájem převyšuje veřejný zájem ochrany zemědělské
půdy v II. třídě ochrany.
Rozvoj ploch pro technickou infrastrukturu (TI) je v souladu s koncepcí z platného územního plánu vymezena
plocha Z10 a P2 Plocha P2 bez dopadu do ZPF (nezemědělské půdy).
Rozvoj ploch smíšených nezastavěného území - přírodních (NSp): vymezena je plocha K1 a K2 pro zajištění
funkčnosti lokálního biokoridoru ÚSES. Jedná se o dlouhodobou koncepci rozvoje posílení ekostabilizační funkce
ÚSES v zemědělské krajině. Tento záměr je odsouhlasen v platném ÚP.
Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy v zastavěném
území:
Zemědělská půda na nezastavěných částech stavebních pozemků je využívána především jako samozásobitelské
zahrady a sady. Enklávy velkovýrobně obhospodařované zemědělské půdy se v zastavěném území jsou navrženy
k zástavbě (viz navazující bod vyhodnocení – „Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk“). Návrh územního
plánu vymezuje zastavitelné plochy částečně v kontinuitě s platným územním plánem. To znamená, že rozvoj obce,
a to zejména ploch pro bydlení, je situován do ploch přímo navazujících na stavební pozemky (plochy zastavěné).
Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk:
Asanace nebyla navržena. Územní plán vymezuje plochy změn s maximální vazbou na dlouhodobou koncepci
a preferuje malé dílčí plochy, které nemají dopad do intenzivně obhospodařovaných ploch ZPF, nebo jsou navrženy
na pozemcích v zastavěném území (P1, Z3). Ty jsou využívány zejména jako zahrady nebo se jedná o nezastavěné části
stavebních pozemků a jejich hospodářský význam je omezený.
Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní schválené
dokumentaci:
Územní plán přebírá a rozvíjí koncepci řešení zastavitelných ploch, která je vyjádřená v platném územním plánu
a aktualizuje ji dle nových podmínek. Převážná většina zastavitelných ploch má přímou vazbu na platný územní plán,
a to i z hlediska funkčního využití. Využití ploch je doloženo v posledním sloupci tabulky na konci kapitoly. Přímou
vazbu na plochy odsouhlasené v platném ÚP mají zastavitelné plochy Z1, Z3, Z4, Z10 a plocha změny v krajině K1.
Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2 zákona č. 114/1992 Sb.
v platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce:
Navrhované plochy zástavby neznemožňují obhospodařování a údržbu zemědělských ploch. Plochy pro rozvoj bydlení
(smíšené obytné) a související plochy veřejných prostranství jsou umístěny v návaznosti na zastavěné území sídla.
Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území:
V řešení návrhu územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických a odtokových poměrů.
Odtokové poměry v jednotlivých rozvojových lokalitách budou částečně ovlivněny výstavbou samotnou, k jinému
ovlivnění nedojde. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny dešťovou kanalizací, na pozemcích bude
Ing. arch. Mgr. Monika Vávrová, architektonicko - urbanistický ateliér Archvavra, Palackého 281, 679 06 Jedovnice
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zajištěna maximální kumulace dešťových vod pro zachování retenční schopnosti krajiny, tuto problematiku je třeba
dořešit v podrobnější dokumentaci.
Kvalita zemědělské půdy dle tříd ochrany:
V návaznosti na zastavěné území se nachází zemědělské půdy II. třídy ochrany. Z důvodu účelného využití území
a historické sídelní struktury zastavěného území nelze zcela dopad zastavitelných ploch pro bydlení do zemědělských
půd II. třídy ZPF eliminovat. Nadmístním záměrem větrného parku na severovýchodní hranici katastru obce je dotčena
zemědělská půda II. třídy ochrany.
Dotčená třída ochrany je uvedena v tabulkové části u každé ze zastavitelných ploch nebo ploch změn v krajině.
Etapizace výstavby:
Územní plán nestanovuje etapizaci.

D.2.

Vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa

Územní plán nevymezuje zastavitelné plochy, které by měly dopad do ploch PUPFL. Do vzdálenosti 50 m od okraje
lesa vymezené zastavitelné ploch.

Ing. arch. Mgr. Monika Vávrová, architektonicko - urbanistický ateliér Archvavra, Palackého 281, 679 06 Jedovnice
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Tabelární vyhodnocení záboru ZPF:
zábor zemědělského půdního fondu [ha]
označení
plochy
nebo
koridoru

navržené využití

celková
výměra
[ha]

výměra
záboru
ZPF [ha]

Z1

BV - plochy bydlení – v
rodinných domech - venkovské

1,9132

1,9132

Z2

BV - plochy bydlení – v
rodinných domech - venkovské

0,1475

P1

BV - plochy bydlení – v
rodinných domech - venkovské

BV celkem

Z5

Z6

SV - plochy smíšené obytné –
venkovské

SV - plochy smíšené obytné –
venkovské

SV celkem
Z3

OV -plochy občanského
vybavení – veřejná
infrastruktura

OV celkem
Z4

OS - plochy občanského
vybavení – tělovýchovná a

I.

II.

IV.

V.

informace
o existenci
závlah /
odvodnění

informace o informac
existenci
e podle
staveb
ustanove
odsouhlaseno
k ochraně
ní §3,
v platném ÚP
pozemku
odst. 1
před erozní písmeno
činností vody
g)

1,7616

ne/ne

ne

0,1210

0,1210

ne/ne

ne

0,1297

0,1297

0,1297

ne/ne

ne

2,1904

2,1639

0,3424

0,1516

III.

odhad výměry
záboru, kde
bude provedena
rekultivace na
zemědělskou
půdu [ha]

0

0,3189

0,1516

0,2327

2,0123

0

0

0,0869

0,5141

0,5141

0,8565

0,833

0,0670

0,0670

0,0670

0,0670

0,0670

0,0670

0,6455

0,6455

0,7468

0,6112

0,0869

0,0343

ne

na základě
projednání
převedeno do
územní
rezervy

ne/ne

ne

na základě
projednání
převedeno do
územní
rezervy

ne/ne

ne

ano
občanské
vybavení

ne/ano

ne

ano
sport 5SR

ne/ne

0,5141

0

0

bydlení - 70%
výměry
plochy 2BV
územní
rezerva

0

zábor zemědělského půdního fondu [ha]
označení
plochy
nebo
koridoru

navržené využití

celková
výměra
[ha]

výměra
záboru
ZPF [ha]

0,6455

I.

II.

III.

0,6455

0,6112

0,0343
0,2647

IV.

V.

odhad výměry
záboru, kde
bude provedena
rekultivace na
zemědělskou
půdu [ha]

informace o informac
existenci
e podle
informace
staveb
ustanove
o existenci
odsouhlaseno
k ochraně
ní §3,
závlah /
v platném ÚP
pozemku
odst. 1
odvodnění
před erozní písmeno
činností vody
g)

sportovní zařízení
OS celkem
Z7

DS - plochy dopravní
infrastruktury – silniční

1,1218

1,1218

0,8571

Z8

DS - plochy dopravní
infrastruktury – silniční

0,0829

0,0133

Z9

DS - plochy dopravní
infrastruktury – silniční

0,1927

0,1927

1,3974

1,3278

DS celkem

Z10

TI – plochy technické
infrastruktury

TI celkem

1,1689

1,1689

1,1689

1,1689

0

ne/ne

ne

0,0133

ne/ne

ne

0,1927

ne/ne

ne

1,0631

0,2647

0

0

1,1689

0

0

1,1689

0

ne/ano

ne

ne/ne

ne

0

Z11

VX - plochy výroby a
skladování – se specifickým
využitím

1,0000

1,0000

Z12

VX - plochy výroby a
skladování – se specifickým
využitím

1,0000

1,0000

1,0000

ne/ne

ne

Z13

VX - plochy výroby a
skladování – se specifickým
využitím

0,9943

0,9943

0,9943

ne/ne

ne

Z14

VX - plochy výroby a
skladování – se specifickým
využitím

1,0000

1,0000

1,0000

ne/ne

ne

1,0000

ano
podnikatelské
aktivity a
technická
infrastruktura
3PN, 4TV

zábor zemědělského půdního fondu [ha]
označení
plochy
nebo
koridoru

Z15

navržené využití

VX - plochy výroby a
skladování – se specifickým
využitím

VX celkem

celková
výměra
[ha]

výměra
záboru
ZPF [ha]

1,0000

1,0000

4,9943

4,9943

Z16

PV - plochy veřejných
prostranství – veřejná
prostranství

0,4056

0,3014

Z17

PV - plochy veřejných
prostranství – veřejná
prostranství

0,4692

0,2164

0,5924

0,8748

0,2232

0,2232

0,2232

0,2232

PV - celkem
Z18

ZS - plochy zeleně – soukromá
a vyhrazená

ZS - celkem

I.

II.

III.

IV.

V.

odhad výměry
záboru, kde
bude provedena
rekultivace na
zemědělskou
půdu [ha]

1,0000
0

3,9943

1,0000

0

0,2164
0

0,2164

0

0

0,2232

0

ne

ne/ne

ne

ne/ne

ne

ne/ne

ne

ne/ne

ne

ne/ano

ne

0

0,2232
0

ne/ne
0

0,3014

0,5178

informace o informac
existenci
e podle
informace
staveb
ustanove
o existenci
odsouhlaseno
k ochraně
ní §3,
závlah /
v platném ÚP
pozemku
odst. 1
odvodnění
před erozní písmeno
činností vody
g)

0

K1

NSp - plochy smíšené
nezastavěného území – přírodní

1,1069

1,1069

1,1069

K2

NSp - plochy smíšené
nezastavěného území – přírodní

0,4734

0,4734

0,0396

NSp celkem

1,5803

1,5803

0

0

1,1465

0

0,4338

C E LK E M

13,1071

12,6540

0

6,0366

6,1836

0

0,4338

0,4338

ano – ÚSES
č.7

Zastavitelné plochy vymezené na nezemědělských půdách – bez dopadu do ZPF:
označení plochy nebo koridoru

navržené využití

celková výměra [ha]

výměra záboru ZPF [ha]

poznámka

P2

TI – plochy technické infrastruktury

0,3157

0

nezemědělská půda

P3

PV - plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství

0,0566

0

nezemědělská půda

označení plochy nebo koridoru

P4

navržené využití

SV - plochy smíšené obytné – venkovské

celkem vymezeno mimo plochy ZPF

celková výměra [ha]

výměra záboru ZPF [ha]

poznámka

0,2229

0

nezemědělská půda

0,5952

0
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E.
Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
E.1.

Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje

Územní plán Bratříkovice je v souladu s Politikou územního rozvoje České Republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3
a 5 (dále jen „PÚR ČR“).
Územní plán respektuje a naplňuje rámcové požadavky na územně plánovací dokumentaci, stanovené v obecné poloze
v PÚR ČR v kap. 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a to především:
(Ad 14) Územním plánem jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Je zachován ráz jedinečné urbanistické struktury území,
struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny. Podrobněji viz textová část, kapitola B. Základní koncepce rozvoje území
obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.
(Ad 16) Při stanovení způsobů využití území byla dána přednost komplexnímu řešení před uplatněním jednostranných
hledisek a požadavků. Během zpracování návrhu územního plánu byla obec požádána o podněty a záměry občanů,
řešení ÚP bylo průběžně konzultováno.
(Ad 17) Variabilita přípustného využití zastavitelných ploch umožňuje reagovat na náhlé hospodářské změny. Jsou
vytvořeny podmínky pro vznik pracovních příležitostí, a to především vymezením ploch smíšených obytných –
venkovských, kdy přípustné funkce umožňují jak rozvoj podnikání tak cestovního ruchu. Dále je navrženo rozšíření
plochy výroby a skladování.
(Ad 19) Předpoklady pro polyfunkční využívání území jsou vytvořeny především vymezením ploch smíšených
obytných – venkovských, které umožňují širší využití bez nutnosti budoucího zpracování změn ÚP u malých
podnikatelských záměrů. V řešeném území se nenachází tzv. plochy brownfields. Územní plán vyhodnocuje účelné
využití zastavěného území a vyhodnocuje potřebu vymezení zastavitelných ploch – viz kap. M. Vyhodnocení účelného
využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. Zastavitelné plochy jsou navrženy tak,
aby nedocházelo k fragmentaci krajiny a nežádoucímu jevu suburbanizace území. Záměrem územního plánu je navržení
optimálního napojení zastavitelných ploch na veřejnou infrastrukturu. Koncept veřejné zeleně zůstává zachován.
(Ad 22) Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu byly vytvořeny vymezením ploch smíšených obytných – venkovských,
které připouštějí individuální rekreaci. Ve většině ploch s rozdílným způsobem využití je povolena dopravní
infrastruktura, tedy zajištěna možnost budování souvislých pěších stezek i cyklostezek.
(Ad 31) Nové plochy pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů jsou vymezeny v severovýchodní části řešeného
území. Jedná se o větrné elektrárny
Území obce Bratříkovice není zařazeno do rozvojové oblasti, osy nebo specifické oblasti.

E.2.

Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Územní plán Bratříkovice je v souladu s Aktualizací č. 1, 3 a 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále
jen „ZÚR MSK“). Pro řešení Územního plánu Bratříkovice vyplývá následující:
Územní plán respektuje a naplňuje priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
stanovené v ZÚR MSK.
Územního plánu Bratříkovice se týkají priority:
(Ad 6) Urbanistická koncepce územního plánu stanovuje prioritu kompaktního rozvoje, aby zabránila negativnímu
trendu suburbanizace a fragmentace krajiny, to znamená zásadu rozvoje nové zástavby převážně v prolukách
zastavěného území a v bezprostřední návaznosti na zastavěné území. Územní plán je tedy navržen tak, aby předešel
negativnímu trendu suburbanizace území. Takovým návrhem je zajištěna i ochrana krajinného rázu území.
(Ad 10) Stávající systém hromadné dopravy je v řešeném území funkční, izochrony dostupnosti (400 m) zastávek
autobusové dopravy pokrývají prakticky celé zastavěné území. Železnice v řešeném území prochází daleko od sídla.
(Ad 13) Územní plán řeší kvalitu životního prostředí především vhodným návrhem ploch s rozdílným způsobem využití
včetně jejich podmínek využití. Územní plán stanovuje vhodnou koncepci rozvoje území, také koncepci ochrany
přírodních hodnot, se záměrem zlepšit stav složek životního prostředí v řešeném území.

Ing. arch. Mgr. Monika Vávrová, architektonický ateliér Archvavra, Palackého 281, 679 06 Jedovnice
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(Ad 14) Při vymezování nových rozvojových lokalit bylo dbáno na zachování prostupnosti krajiny a zachování režimu
povrchových a podzemních vod.
(Ad 15) V řešeném území není evidováno území ekologických rizik.
(Ad 16) Viz kapitola textové části odůvodnění H.1. Ochrana obyvatelstva.
Obec Bratříkovice není dle A1-ZÚR součástí rozvojové oblasti, osy republikového a
nadmístního významu ani specifické oblasti republikového a nadmístního významu.
Na území obce A1-ZÚR navrhuje uvedené veřejně prospěšné stavby a opatření, pro která ÚP vytvoří podmínky
zajišťující jejich ochranu, existenci a realizaci. Jedná se o koridory veřejně prospěšných staveb:
- E 27 Výstavba napájecího vedení 110 kV, které propojí rozvodnu 110/22 kV ve Vítkově s rozvodnou 400/110 kV
v Horních Životicích
- PO16 Vodní tok Velká – úpravy a revitalizace
Navržené záměry jsou respektovány a zaneseny do řešení ÚP.

F.
Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
F.1.

Soulad územního plánu s cíly územního plánování

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Územní plán vytváří předpoklady pro výstavbu, navrhuje dostatečné množství stavových a návrhových ploch
s rozdílným způsobem využití, které výstavbu umožňují. Územní plán vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území,
řešení je výsledkem komplexního přístupu k řešení zohledňujícím nutnost vyváženého vztahu mezi zachováním
podmínek pro příznivé životní prostředí, podmínek pro hospodářský rozvoj a podmínek pro zachování soudržnosti
společenství obyvatel.
(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
K řešení účelného využití a prostorového uspořádání území bylo přistupováno komplexně se záměrem o vytvoření
vyváženého vztahu základních pilířů udržitelného rozvoje území a se záměrem o vytvoření vyváženého vztahu zájmů
soukromých a veřejných.
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí
života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného
území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem
na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
Územní plán řeší ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území včetně urbanistického, architektonického
a archeologického dědictví. Ochrana krajiny je jako podstatná složka prostředí života obyvatel jednou ze základních
priorit. Územní plán stanovuje rozsah nových zastavitelných ploch takovým způsobem, aby byl zásah do volné krajiny
minimalizován. Řešení nepředstavuje riziko zbytečné fragmentace území, vytváří tedy podmínky pro hospodárné
využívání území. Podrobněji viz kapitola odůvodnění L.2.3. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území.
(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní
a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace. pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho
využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační
centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a
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jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v
případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.
Podmínky využití ploch v nezastavěném území jsou v souladu s tímto bodem, viz textová část, kapitola F. Stanovení
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího využití (hlavní využití), pokud
je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno
umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních
podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití).
Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou definovány i vlastní urbanistickou koncepcí a koncepcí řešení krajiny.
Územní plán zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu obce s propojením na okolní krajinu při respektování
krajinného rázu. S ohledem na ochranu krajiny vytváří územní plán podmínky pro hospodárné využívání zastavěného
území a zajištění ochrany nezastavěného území jednak intenzivnějším a variabilnějším způsobem využití zastavěného
území (vymezení ploch smíšených obytných) a dále využitím nezastavěných ploch (proluk) v zastavěném území.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území, navržené
zastavitelné plochy navazují na zastavěné území, doplňují a uzavírají stávající urbanistickou strukturu.
Územní plán člení plochy v krajině dle převažujícího způsobu využití na plochy zemědělské (NZ), plochylesní (L),
plochy smíšené nezastavěného území - přírodní (NSp) a plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské (NSz).
Členění ploch odráží jejich specifika využití a především poměr mezi funkcemi produkčními (hospodářskými) a
funkcemi mimoprodukčními. Koncepce vymezení je dále popsána v kap. L.5.1 odůvodnění. Vyváženost produkčních a
mimoprodukčních funkcí u jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití odpovídá stanoveným podmínkám
využití ploch, a to dle hlavního využití, přípustného využití, podmíněně přípustného využití a nepřípustného využití.
U ploch zemědělských (NZ) a ploch lesních (L) jsou podmínky využití stanoveny s ohledem na potřebu udržet
vyvážené produkční a mimoprodukční funkce. Naopak u ploch smíšených nezatavěného území – zemědělských (NSz)
nebo i přírodních (NSp) jsou podmínky stanoveny tak, že preferují funkce mimprodukční.
Veřejný zájem na ochraně nezastavěného území a stanovení uvedených nepřípustných činností ve vybraných plochách
je deklarován v §18 odst. 4 a §19 odst.1a), 1b) a 1d) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dále v PÚR ČR – prioritách 14 a 20 a zejména v požadavcích ZÚR
MSK – ochrana významných krajinných horizontů, kulturních dominant a ochrana ploch pro založení ÚSES.
Zamezení umístění staveb a zařízení pro zemědělství (nepřípustné využití) je stanoveno v těch plochách, které jsou
významné z hlediska ochrany krajinného rázu, přírodních hodnot území (diverzity), zajištění dostatečné prostupnosti
území apod. Vzhledem k charakteru území obce Bratříkovice nejsou tyto stavby vyloučeny v plochách zemědělských,
ale pouze v ostatních plochách v krajině (L, NSp a NSz). V plochách zemědělských (NZ) jsou z důvodu výše zmíněné
převažující produkční funkce území vyloučeny stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, vodní hospodářství a
ekologická informační centra. Důvodem je veřejný zájem na zachování přírodní hodnoty, kterou představuje
zemědělská půda. V plochách lesních (L) a plochách smíšených nezastavěného území – přírodních (NSp) je vyloučeno
umístění mimo staveb a zařízení pro zemědělství i pro ekologická informační centra. Důvodem vyloučení těchto staveb
je charater území. Lesní plochy jsou zastoupeny v malé míře v údolí Heřmanického potoka a důvodem je veřejný zájmu
ochrany nezastavěného území (přírodní hodnoty vymezený ÚSES). Tyto plochy neplní zemědělské funkce a nenachází
se na turistikých trasách nebo místech s koncentrací přírodních hodnot, které by předpokládaly potřebu umístění
ekologických informačních center. Plochy smíšené nezastavěnéh území – zemědělské (NSz) představují ve struktuře
řešení ploch v krajině takové plochy u nichž je zastoupení mimoprodukčních funkcí nejpestřejší. Jedná se mimo
produkční funkci zemědělké výroby také o zadržení vody v krajině, fuknci hygienickou, estetickou, protierozní apod.
Hospodaření na zemědělské půdě je definováno v hlavním využití jako neintenzivní, tedy takové, které přispívá
k zajištění ekologické stability v krajině. Zastoupeny jsou především různé druhy zemědělské půdy jako louky, trvalé
travní porosty, sady, ale i orná půda využívaná např. jako drobné samozásobuitelské plochy navazující na zastavěné
území sídla. Tyto plochy tvoří v koncepci územního plánu přechodové plochy mezi urbanizovaným územím a
produkčně využívanými plochami (NZ a L) a přispívají k ochraně přírodních a kulturně historických hodnot. Jejich
polyfunkčnost využití se odráží i ve stanovených podmínkách přípustného a podmíněně přípustného využití, kde je
uvedena široká škála staveb, zařízení a opatření s cílem zachovat a rozvíjet jejich polyfunkční využití. Z hlediska
veřejného zájmu na zachování přírodních a kulturně historických hodnot je v rámci nepřípustného využití vyloučeno
umístění zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů a pro účely rekreace mimo přípustných a
podmíněně přípustných.
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F.2.

Soulad územního plánu s úkoly územního plánování

(1) Úkolem územního plánování je zejména
a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,
Stav území byl v procesu tvorby územního plánu prověřen a posouzen jak z průzkumů v území tak z dostupných
podkladů. Na základě průzkumů v území a dostupných podkladů byly stanoveny i přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty. podrobněji viz kapitola odůvodnění L.2.3. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území.
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území,
Koncepce rozvoje území a ochrany hodnot byla stanovena, viz textová část, kapitola B. Základní koncepce rozvoje
území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika
s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu
a na její hospodárné využívání,
Potřeba všech změn v území byla posouzena z hlediska veřejného zájmu, vlivu na veřejné zdraví, životní prostředí,
geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu i hospodárné využívání.
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho
změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb,
Urbanistické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území jsou zapracovány v řešení rozdělení území
na stabilizované plochy a plochy změn s rozdílným způsobem využit tak, aby byla zachována urbanistická hodnota obce
a umožněn její žádaný rozvoj. Architektonické a estetické požadavky jsou zapracovány v textové části, kapitole F.
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího využití (hlavní využití),
pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách
je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona),
popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání,
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití).
e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem
na stávající charakter a hodnoty území,
Podmínky pro provedení změn v území jsou stanoveny v textové části, kapitole F. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v §18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních
pozemků a intenzity jejich využití).
f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),
Stanovit etapizaci provádění změn v území nebylo účelné.
g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,
V řešeném území není evidována přítomnost takových rizikových faktorů, které by vyvolaly potřebu stanovení
konkrétních opatření.
h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,
Rozsah nových návrhových ploch a způsob vymezení stávajících ploch zohledňuje současnou hospodářskou situaci
v území, řešení je v případě náhlé hospodářské změny dostatečně flexibilní.
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,
Podmínky pro provedení změn v území jsou stanoveny v textové části, kapitole F. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v §18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních
pozemků a intenzity jejich využití).
k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
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Řešeno v kapitole H.1. Ochrana obyvatelstva.
l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
Asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy nebylo účelné stanovovat.
m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území
a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
Nebylo účelné stanovovat kompenzační opatření. Jsou stanovena kompenzační opatření pro výstavbu větrného parku a
to dle projektu Kompenzační opatření – Sadové úpravy v rámci stavby větrného parku Bratříkovice, zpracované ing.
Carmen Dvořákovou, datum 10/2009.
o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče.
Řešení územního plánu je výsledkem kvalifikované práce v oboru architektury, urbanismu, územního plánování,
ekologie i památkové péče.
(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo
územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále jen "vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území"); jeho součástí
je posouzení vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství svým stanoviskem k návrhu zadání
územního plánu vliv na životní prostředí vyloučil.

G.
Vyhodnocení souladu
prováděcích právních předpisů

s požadavky

stavebního

zákona

a

jeho

ÚP je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
S ohledem na specifické podmínky řešeného území byly nad rámec ust. § 4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v souladu
s ust. § 3 odst. 4, vymezeny tyto další plochy s rozdílným způsobem využití:
 plochy zeleně – vymezeny z důvodu potřeby podrobnějšího členění území pro lepší vypovídací hodnotu ÚP
v zájmu vyjádření koncepce sídelní zeleně. Viz textová část, kapitola C. 4. Plochy sídelní zeleně.
Podrobněji viz kapitola L.6. Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně
stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18
odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití).

H.
Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů
Územní plán je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

H.1.

Ochrana obyvatelstva

A) OCHRANA ÚZEMÍ PŘED PRŮCHODEM PRŮLOMOVÉ VLNY VZNIKLÉ ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ
Řešené území není potenciálně ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní.
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B) ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Řešené území není součástí zón havarijního plánování.
C) UKRYTÍ OBYVATELSTVA V DŮSLEDKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Ukrytí obyvatelstva je řešeno s ohledem na potenciální zdroje ohrožení. Stálé úkryty se v zástavbě obce nevyskytují.
Z důvodů pozastavení výstavby stálých úkrytů bude hlavní těžiště ukrytí obyvatelstva v improvizovaných úkrytech.
Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavou
radiací, kontaminací radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě nouzového
stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých
úkrytů. IÚ se navrhují v souladu s plánem ukrytí v dosažitelných vzdálenostech k zabezpečení ukrytí obyvatelstva,
jemuž nelze poskytnout stálé ukrytí.
IÚ se budují v mírové době k ochraně obyvatelstva v kterékoliv budově či objektu (sklepy i v patře) individuálně podle
konkrétní situace v předem vybraných, optimálně vyhovujících prostorech, ve vhodných částech domů, bytů,
provozních a výrobních objektů. Tyto prostory budou upravovány před účinky mimořádných událostí s využitím
vlastních materiálních a finančních zdrojů fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich
zaměstnanců.
Protiradiační úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je improvizovaným úkrytem (IÚ), využitelným za třech krizových
stavů:
 nouzového stavu
 stavu ohrožení státu
 válečného stavu
Samosprávou obce není na obecním úřadě evidován žádný stávající PRÚ-BS. Lze doporučit, aby nově budované
podsklepené objekty byly v zájmu majitelů domů řešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám, kladeným na improvizované
úkryty. Požadovaná kapacita je přibližně 1 m2 na osobu.
Doběhová vzdálenost pro úkryty je 500 m, čímž je splněn požadavek dosažení úkrytu do 15 minut. Organizační
zabezpečení je nutno řešit na úrovni samosprávy, není řešitelné v územním plánu obce.
D) EVAKUACE OBYVATELSTVA A JEHO UBYTOVÁNÍ
Pro případ neočekávané (neplánované) mimořádné události je možno využít pro nouzové, příp. náhradní ubytování
obyvatelstva kapacitních objektů veřejného občanského vybavení. V případě vzniklé nutnosti evakuace obyvatelstva
bude problém řešen operativně v součinnosti se záchrannými složkami MSK. Organizační ani technické zabezpečení
evakuace obyvatelstva není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci a v HP MSK.
E) SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU CIVILNÍ OCHRANY A HUMANITÁRNÍ POMOCI
Organizační ani technické zabezpečení skladování (výdeje) materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci není
úkolem územního plánu.
F) VYVEZENÍ A USKLADNĚNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK MIMO ZASTAVĚNÁ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÁ
ÚZEMÍ
Z hlediska využití ploch s rozdílným způsobem využití, které řeší územní plán, není s dislokací skladů nebezpečných
látek uvažováno.
V případě havárie na komunikacích bude problém řešen operativně dle místa havárie.
Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není úkolem územního plánu.
G) ZÁCHRANNÉ, LIKVIDAČNÍ A OBNOVOVACÍ PRÁCE PRO ODSTRANĚNÍ NEBO SNÍŽENÍ ŠKODLIVÝCH
ÚČINKŮ KONTAMINACE
K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém řešení prostoru obce zásadní:
 plochy výroby a skladování jsou prostorově a provozně odděleny od zóny obytné,
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 při řešení důležitých místních komunikací bude zabezpečena jejich nezavalitelnost v důsledku rozrušení okolní
zástavby, tedy jejich šířka bude minimálně (V1 + V2)/2 + 6m, kde V1 + V2 je výška budov po hlavní římsu
v metrech na protilehlých stranách ulice,
 sítě technické infrastruktury (vodovod, rozvod elektrické energie) jsou dle možností zaokruhovány a umožňují
operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů.
Místo pro dekontaminaci osob, případně pro dekontaminaci kolových vozidel – není územním plánem vymezeno.
Zahraboviště - není v řešeném území vymezeno.
Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není úkolem územního plánu.
Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci.
H) OCHRANA PŘED VLIVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK SKLADOVANÝCH V ÚZEMÍ
Na území obce nevznikají nebezpečné látky.
I) NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA VODOU A ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude řešeno dovozem z nezávadného zdroje, zásobování el. energií
bude řešeno instalací náhradního zdroje.
J) ZAJIŠTĚNÍ VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ O VZNIKLÉM OHROŽENÍ
Pro varování obyvatelstva v případě válečného konfliktu nebo přírodní či ekologické katastrofy je území kompaktní
zástavby považováno jako jeden územní celek, pro který bude stanoven způsob varování (obecní rozhlas).
K) ZABEZPEČENÍ ZDROJŮ VODY PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ A JEJICH TRVALOU POUŽITELNOST
Objekty bydlení a vybavenosti jsou zabezpečeny proti požáru stávajícími a navrženými vodovodními řady o dimenzi
DN 80 a vyšší. Dále mohou být využity pro zabezpečení požární vody stávající vodní plochy a toky.
Vodní plochy:
 vodní nádrž
Protipožární zabezpečení tak bude vyhovovat ČSN 73 0873.
L) ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY ČR
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany:
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická)
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

H.2.

Ochrana zdraví

Ochrana veřejného zdraví před škodlivými účinky hluku a vibrací
Ochrana zdraví včetně ochrany před škodlivými účinky hluku a vibrací vyplývá ze současné legislativy, která
je v Územním plánu respektována.
Územní plán stanovuje obecné podmínky v kapitole F. textové části.

Ing. arch. Mgr. Monika Vávrová, architektonický ateliér Archvavra, Palackého 281, 679 06 Jedovnice

27

Územní plán Bratříkovice – textová část odůvodnění

Ochrana ovzduší
Při zpracování návrhu ÚP bylo postupováno v souladu se základním požadavkem na snižování úrovně znečištění
i znečišťování vnějšího ovzduší. Byly vyhodnoceny předpokládané důsledky navrhovaného řešení na kvalitu ovzduší.
Byly reflektovány imisní charakteristiky území, zohledněn Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší
Moravskoslezského kraje, Národní program snižování emisí České republiky, Střednědobá strategie (do roku 2020)
zlepšení kvality ovzduší v ČR i vymezení OZKO.
Obec není plynofikována, vytápění a ohřev vody jsou řešeny individuálně.
Ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí
Uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití je v rámci ÚP navrženo tak, aby byly minimalizovány stávající
i potenciální negativní vlivy, které by mohly ovlivnit zdravé životní podmínky nebo životní prostředí. Řešení
protierozních opatření v území je zajištěno podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, které
umožňují realizovat opatření pro ochranu zastavěného a zastavitelného území a krajiny, která by měla zajistit pohodu
bydlení i s ohledem na případné budoucí záměry, popř. změnu legislativy.

I.
Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků
vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebyly v zadání uplatněny. Vyhodnocení
tedy nebylo zpracováno.

J.

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

Bude doplněno.

K.
Sdělení jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo
podmínky zohledněny nebyly
Bude doplněno.

L.

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

L.1.

Odůvodnění vymezení zastavěného území

Hranice zastavěného území je vymezena v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 183/2006 o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
Vymezení zastavěného území navazuje na předchozí ÚPD, zahrnuje zastavěné stavební pozemky, pozemky nebo části
pozemků stavebních proluk, pozemních komunikací, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území,
veřejná prostranství a další pozemky nebo jejich části.
Územní plán navrhuje takové plochy, které doplňují kompaktní celek obce a nepředstavují riziko další fragmentace
krajiny. Výjimkou je záměr větrného parku. Jedná se však o záměr podrobně řešený a vyhodnocený již v rámci
aktualizace č.1 ZÚR MSK.
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L.2.

Odůvodnění základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

L.2.1.

Všeobecné zásady řešení

Všeobecné zásady řešení vycházejí především z cílů územního plánování dle stavebního zákona. Všeobecné zásady
jsou stanoveny tak, aby naplňovaly odst. 1, 2 a 4 § 18 stavebního zákona.
Základní koncepce udržitelného rozvoje vychází z cíle vytvořit územní předpoklady pro ochranu přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot, které jsou důsledkem historického vývoje obce a vytváří pro ně takové podmínky, aby se mohly
dále rozvíjet. Při splnění zásad této ochrany je navržen komplexní rozvoj obce v ekonomickém, environmentálním
a sociálním směru.

L.2.2.

Koncepce rozvoje území

Spočívá jednak v intenzivnějším a variabilnějším způsobu využití zastavěného území (vymezení ploch smíšených
obytných) a dále ve využití nezastavěných ploch (proluk) v zastavěném území. Navržené zastavitelné plochy vesměs
navazují na zastavěné území, doplňují a uzavírají stávající urbanistickou strukturu. Koncepce vychází z doplňujících
průzkumů a rozborů území, z podkladů vydaných krajem, územně plánovacích podkladů, předchozí schválené
dokumentace a zadání územního plánu..
ÚP stanovuje zásady koncepce rozvoje území.
První zásadou je nutnost zachování kontinuity se stávající urbanistickou koncepcí. Tato návaznost je klíčová
pro „zdravý“ rozvoj urbanistické struktury obce, která vzniká stovky let. Tato struktura musí být zásadně chráněna,
aby nedocházelo k jejímu narušení na základě tendenčních tlaků a krátkodobých zájmů.
Hlavní oblastí rozvoje jsou plochy pro bydlení (v plochách bydlení a plochách smíšených obytných) včetně
souvisejících služeb. Je účelné využít nejprve proluk a ploch v přímé návaznosti na zastavěné území, aby se zabránilo
zbytečnému zásahu do urbanistické struktury obce a nedocházelo ke zbytečné fragmentaci území.
Stejně tak je třeba zabránit nekoncepčnímu využívání území, koncepce budoucího rozvoje obce musí být dlouhodobě
naplňována, nelze ji měnit na základě lokálních a krátkodobých zájmů jednotlivců či skupin.
Územní plán zajišťuje rozmanitost ploch, aby případně nedošlo k ohrožení rozvoje obce kolizí zájmů. Rozmanitost
ploch je zajištěna především vymezením smíšených ploch obytných – venkovských, které poskytují dostatečnou
variabilitu využití území, která je pro obec takového měřítka zásadní.
Stanovení podmínek prostorového uspořádání zajišťuje nutnou přiměřenou regulaci území tak, aby nebyl porušen
stávající charakter zástavby.
Cílem rozvoje obce je dobudování technické a dopravní infrastruktury, je zásadní zajistit napojení nových ploch na síť
dopravní a technické infrastruktury, avšak při zachování prostupnosti krajiny a minimalizace její fragmentace.
Cílem rozvoje obce je i vymezení ploch pro chybějící skladebné části územního systému ekologické stability
pro zajištění správné funkce ÚSES.
Nedílnou součástí územního plánu je i vyhodnocení a návrh následného řešení možných přírodních rizik v rámci
možností územního plánu.
Ochrana souvislých ploch veřejně přístupné zeleně je mezi zásady koncepce rozvoje území stanovena proto, aby
nedošlo k opomenutí celého systému veřejné zeleně obce při zpracování územního plánu. Územní plán se musí zabývat
veřejnou zelení komplexně, aby byla zajištěna její správná funkce v sídle.
Územní plán zajišťuje rozvoj cestovního ruchu vymezením ploch smíšených obytných, které umožňují rozvoj rekreace
a občanského vybavení pro rekreaci. Dále vymezuje cykloturistické trasy.

L.2.3.

Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území

Jako hlavní hodnota řešeného území je stanovena samotná urbanistická struktura obce. Ta vychází z historického vývoje
a musí být zásadně chráněna, aby nedošlo k jejímu narušení na základě tendenčních tlaků. Zajištění kvalitního rozvoje
této struktury jde ruku v ruce se zamezením jejího nekoncepčního rozšiřování do krajiny, tzv. jevu suburbanizace.
Při zamezení tohoto nežádoucího vlivu dochází také k ochraně krajinného rázu území.
OCHRANA KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT
Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území stanovuje kulturní a civilizační hodnoty, které je třeba v řešeném území
chránit. Jedná se o takové hodnoty, které nejsou legislativně chráněny a je proto tedy účelné zajistit jejich ochranu.
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Územní plán chrání tyto hodnoty vhodným návrhem, to znamená takovým, který tyto hodnoty respektuje a neohrožuje.
Řešením územního plánu jsou respektovány a rozvíjeny civilizační hodnoty území (hodnoty území, spočívající např.
v jeho vybavení veřejnou infrastrukturou, možností pracovních příležitostí, v dopravní dostupnosti, v dostupnosti
veřejné dopravy, v možnosti využívání krajiny k zemědělským účelům apod.)
Stávající urbanistický a architektonický charakter prostředí je dán:
 Urbanistickým charakterem prostoru (urbanistickou strukturou obce). Jedná se o strukturu danou vnitřním
uspořádáním a vzájemnými vztahy jednotlivých složek, které vytvářejí dlouhodobě se vyvíjející prostorový
subsystém společenského systému; je tvořena především funkčními a stavebními soubory a jejich vzájemnými
vztahy. Určující je forma zástavby, kterou ovlivňuje:
 měřítko prostoru
 míra uzavřenosti (od volné ke kompaktní)
 koeficient zastavěnosti
 výšková hladina a výšková gradace zástavby
 hmotové uspořádání zástavby (způsob zástavby, orientace střech k uličním prostorům apod.)
 pohledová exponovanost (průhledy, pohledově exponované svahy)
 urbanistické osy a urbanistická centra
 vztah veřejných a soukromých prostorů
 Architektonickým charakterem prostředí. Jedná se o celkový obraz prostoru vytvořený jednotným stavebním
stylem, který ovlivňuje např. prostorová koncepce řešení objektů, použité materiály či barevnost.
Stávající urbanistický a architektonický charakter prostředí je vytvářen dlouhodobě, urbanistický charakter obce
se vyvíjí již od počátku jejího založení a nese tedy jednu z nejvýznamnějších hodnot obce. Ochrana urbanistické
struktury je tedy nezbytná a pro obec zásadní. Zásahy do urbanistické struktury obce musejí být prováděny
s dostatečnou odbornou způsobilostí s vědomím toho, že mohou značně ovlivnit budoucí směr rozvoje sídla a jeho
základní hodnoty. Podobně je tomu u architektonického charakteru prostředí, často však v kratším časovém úseku
historie obce. Architektonický charakter prostředí nese specifický obraz sídla, který ovlivňuje způsob vnímání obce jako
celku a tím nepřímo ovlivňuje způsoby jeho užívání. Z tohoto důvodu řešení územního plánu respektuje stávající
urbanistický a architektonický charakter prostředí.
Urbanistické dominanty obce:
Urbanistickou dominantou obce je kostel Panny Marie. Slouží jako funkční orientační bod v sídle. K funkci
urbanistické dominanty napomáhá především historický význam stavby a specifické funkční využití objektu.
Historicky významná stavba, významná drobná architektura, historicky nebo architektonicky významné stavby, místo
významné události:
V obci se nachází několik památek místního významu jedná se o kapličku, místo významné události a historicky
významnou stavbu kostela Panny Marie, tyto památky svým stářím a architekturou připomínají historii a osudy
obyvatel obce. Tyto stavby je nutné chránit a uchovat pro další generace.

Souvislé plochy veřejně přístupné zeleně
Ochrana těchto ploch je žádoucí proto, aby nedošlo k nežádoucímu narušení správného fungování celého systému
sídelní zeleně v obci.
Územní plán respektuje kulturní hodnoty s legislativní ochranou:
Archeologie
Celé řešené území je území s archeologickými nálezy. Při jakýchkoliv zásazích do terénu, je třeba respektovat § 21-23
zákona č. 20/1987 Sb. Stavebník je povinen záměr stavební činnosti oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu
nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum.
V řešeném území se nachází území s archeologickými nálezy archeologické naleziště:
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UAN II – středověké a novověké jádro obce, ID SAS: 15396
Nemovité kulturní památky
V řešeném území se nachází památka zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek:
17246/8-1337 – Boží muka – zděná omítaná hranolová boží muka s nikou, v intravilánu obce, při okraji místní
komunikace, snad z 1. čtvrtiny 19. století.
3317 – Ochranné pásmo nemovité kulturní památky - větrného mlýna - na katastrálním území Hlavnice. Větrný mlýn
německého typu při silnici ve směru na Bratříkovice byl postaven kolem roku 1810.
Válečné hroby
V řešeném území se nachází válečný hrob:
CZE8117-7769 – Na dvou terasových stupních na šířku položený kvádr soklu k jehož bokům přiléhají útvary střel
a na nějž nasedá výžlabkovým převodem oddělený obelisk tvaru zužujícího se jehlanu, završeného stanovitým útvarem
z šedého mramoru. Z výžlabků po stranách vedeny křídlové útvary s pozůstatky hřebů po umístění střel. Na soklu
uprostřed vyryt symbol meče, po stranách jména padlých. Na obelisku text: ZUR EHRE IN WELTRIEG
GEFALLENEN HELDEN.
V dolní části je text: 1914-1918.
Autor: Palous /signováno/, časové určení: 1919
OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT
Zásady ochrany přírodních hodnot jsou stanoveny z důvodu podpory a ochrany druhové rozmanitosti krajinného rámce
(zeleně v krajině).
Územní plán respektuje přírodní hodnoty s legislativní ochranou:
 významné krajinné prvky v obecné poloze ze zákona, které představuje lesní porost v řešeném území a vodní
toky. Tyto prvky tvoří základní kostru druhově pestřejších ploch v zemědělské krajině.
 formou podmínek využití území u ploch smíšených nezastavěného území je řešena podpora ochrany krajinného
rázu. Navržené podmínky využití umožňují zachování typického prvku vesnického sídla v zemědělské krajině,
kterým je prstenec záhumenků, drobných ploch orné půdy, sadů, vinic. Takto fragmentované plochy nejen
vytváří typický krajinný ráz území, ale plní i funkci ekologickou, která přispívá k vyšší biodiverzitě v území.

L.3.
Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně
L.3.1.

Urbanistická koncepce

Urbanistická struktura obce je hlavní hodnota řešeného území (viz kapitola L.2. Odůvodnění základní koncepce rozvoje
území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot), kterou je třeba respektovat a rozvíjet v duchu dlouhodobé urbanistické
koncepce. Proto je třeba zachovat stávající charakter obce s jejím uspořádáním.
Územní plán je navržen tak, aby předešel negativnímu trendu suburbanizace území. Takovým návrhem je zajištěna
i ochrana krajinného rázu území.
Řešené území je bezezbytku členěno na plochy s rozdílným způsobem využití se stanovenými podmínkami využití,
podmínkami prostorového uspořádání a podmínek ochrany krajinného rázu.
Vzhledem k měřítku obce není účelné funkce zastavěného území příliš fragmentovat, proto jsou vymezeny plochy
smíšené obytné venkovské, které představují vyšší variabilitu způsobu využití území – vedle bydlení jsou přípustné
služby, řemesla, cestovní ruch, zemědělství apod. Plochy veřejného občanského vybavení a komerčního občanského
vybavení jsou spojeny pod plochy občanského vybavení – veřejnou infrastrukturu OV.
Pro zachování kontinuity urbanistické koncepce byly prověřeny a případně převzaty plochy ze schválené ÚPD.
Nezařazené plochy ze schválené ÚPD byly buď již zařazeny do stavu nebo vyhodnoceny jako neaktuální záměr.
Zařazení nových záměrů je výsledkem komplexního rozboru území, který zohledňuje přítomné limity, potřeby v území.
Záměry jsou v souladu s urbanistickou koncepcí a ochranou hodnot území a zadáním ÚP. Jsou v souladu
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s vyhodnocením potřeby vymezení zastavitelných ploch (kapitola M.2. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch), jsou výsledkem projednávání s obcí.
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu byly stanoveny na základě
stávajícího urbanistického a architektonického charakteru obce, který je popsán v kapitole P. Vymezení a popis
vybraných pojmů výrokové části ÚP.

Urbanistická kompozice

L.3.2.

Urbanistická kompozice obce se vyznačuje převážnou volnou řadovou zástavbou (tvořena izolovanými domy nebo
dvojdomy v souvislé řadě – ulici, kdy pozemek není v celé šířce zastavěn a domy vytváří souvislou zástavbu)
orientovanou převážně k uličnímu prostoru, prolínanou plochami vysoké zeleně přecházející do krajinné zeleně ploch
nezastavěného území. Dále zástavba vychází z konfigurace terénu, který je lehce svažitý a převážně tvořený poli a
pastvinami. Historicky byla zástavba rozvíjena podél komunikace. Urbanistickou kompozici obce vytváří hlavní osa
uličního prostoru, která tvoří páteř celého sídla. Tato osa musí být zachovány tak, aby splňovaly dosavadní
urbanistickou funkci. Významným prostorem je prostor okolo obecního úřadu a kostela s přilehlou sídelní zelení. ÚP
řeší výškovou hladinu stávající i navržené zástavby v souladu se stávajícím charakterem obce a ohledem na měřítko
urbanistické struktury.

Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch sídelní zeleně

L.3.3.

V průběhu zpracování územního plánu byly prověřeny lokality ze schválené ÚPD.
Celé řešené území leží v zájmovém území Ministerstva obrany.
Dle velikosti obce a potřeby členění území jsou vymezeny plochy:
PLOCHY BYDLENÍ
i. č.

kód

součást
odůvodnění plochy
předchozí
ÚPD

Z1

BV

část ANO







P1

BV

NE






zásah ochranných pásem a jiných limitů

Část záměru pochází z platné ÚPD a je stále 
aktuální. Druhá část je reálný zájem majitelů
pozemků. Plocha bezprostředně navazuje
na zastavěné území, z urbanistického hlediska
je lokalita vhodná k zastavění. Lokalita
je na rovném terénu. Jedná se o plochu
s kapacitou pro cca 13 rodinných domů.
Dopravní napojení lokality je navrženo
z navrženého
veřejného
prostranství
v současné době je z de místní komunikace.
Plocha bude napojena na stávající a navržené
sítě technické infrastruktury, odkanalizování
a likvidace odpadních vod bude řešeno lokálně,
rovněž vytápění a ohřev vody bude řešeno
lokálně.
Navržená lokalita okrajově zasahuje do ploch II.
třídy ochrany ZPF.

území s archeologickými nálezy

Plocha je navržena v úzké vazbě na stávající 
plochy smíšené obytné a občanského vybavení.
Vyplňuje proluku v zastavěném území, uceluje
tedy urbanistickou strukturu obce.
Dopravní napojení lokality je navrženo
z navrženého
veřejného
prostranství
v současné době je z de místní komunikace.
Plocha bude napojena na stávající a navržené
sítě technické infrastruktury, odkanalizování
a likvidace odpadních vod bude řešeno lokálně,
rovněž vytápění a ohřev vody bude řešeno
lokálně.

území s archeologickými nálezy
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
i. č.

kód

součást
odůvodnění plochy
předchozí
ÚPD

Z3

OV

ANO






Z4

OS

ANO






zásah ochranných pásem a jiných limitů

Záměr pochází z platné ÚPD a je stále aktuální. 
Plocha je navržena v úzké vazbě na stávající
plochy občanského vybavení, vyplňuje proluku
v zastavěném území, uceluje tedy urbanistickou
strukturu obce.
Dopravní napojení lokality je navrženo
z navrženého veřejného prostranství.
Plocha bude napojena na stávající a navržené
sítě technické infrastruktury, odkanalizování
a likvidace odpadních vod bude řešeno lokálně,
rovněž vytápění a ohřev vody bude řešeno
lokálně.
Záměr pochází z platné ÚPD a je stále aktuální.
Plocha je navržena v úzké vazbě na zastavěné
území a uceluje urbanistickou strukturu obce.
Dopravní napojení lokality je navrženo
ze stávající plochy dopravy.
Navržená lokalita se nachází na půdách II. třídy
ochrany ZPF.
Napojení na technickou infrastrukturu bude
řešeno lokálně.






území s archeologickými nálezy

ochranné pásmo nemovité kulturní
památky
meliorace
zatrubněný potok
ochranné pásmo silnice

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
i. č.

kód

součást
odůvodnění plochy
předchozí
ÚPD

Z2

SV

NE







Z5

SV

NE






zásah ochranných pásem a jiných limitů

Záměr bezprostředně navazuje na zastavěné 
území na plochy smíšené obytné. V současné 
době tuto plochu lidé využívají jako zahrady
ke svým domům, přesto, že v katastru je zde
komunikace. Komunikace je ve skutečnosti
vedena jinou trasou. Jedná se tedy o „legalizaci„
stavu.
Dopravní napojení lokality je navrženo
z navrženého veřejného prostranství.
Navržená lokalita se nachází na půdách II. třídy
ochrany.
Plocha bude napojena na stávající a navržené
sítě technické infrastruktury, odkanalizování
a likvidace odpadních vod bude řešeno lokálně,
rovněž vytápění a ohřev vody bude řešeno
lokálně.

území s archeologickými nálezy
ochranné pásmo trafostanice

Plocha je navržena v úzké vazbě na stávající 
plochy smíšené obytné. Jedná se o rovinný
terén.
Dopravní napojení lokality je navrženo
z navrženého veřejného prostranství.
Navržená lokalita se nachází na půdách II. třídy
ochrany ZPF.
Plocha bude napojena na stávající a navržené
sítě technické infrastruktury, odkanalizování
a likvidace odpadních vod bude řešeno lokálně,
rovněž vytápění a ohřev vody bude řešeno
lokálně.

území s archeologickými nálezy
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i. č.

kód

součást
odůvodnění plochy
předchozí
ÚPD

Z6

SV

NE






P4

SV

NE







zásah ochranných pásem a jiných limitů

Plocha je navržena v úzké vazbě na stávající
plochy smíšené obytné. Jedná se o rovinný
terén.
Dopravní napojení lokality je navrženo
z navrženého veřejného prostranství.
Navržená lokalita se nachází na půdách II. třídy
ochrany ZPF.
Plocha bude napojena na stávající a navržené
sítě technické infrastruktury, odkanalizování
a likvidace odpadních vod bude řešeno lokálně,
rovněž vytápění a ohřev vody bude řešeno
lokálně.
Plocha je navržena v úzké vazbě na stávající 
plochy smíšené obytné, částečně doplňuje
druhou stranu ulice, uceluje tedy urbanistickou
strukturu obce a je logickým jejím dalším
rozšířením.
Dopravní napojení lokality je navrženo
z navrženého rozšíření veřejného prostranství.
Navržená
lokalita
se
nachází
na nezemědělských půdách
Plocha bude napojena na stávající a navržené
sítě technické infrastruktury, odkanalizování
a likvidace odpadních vod bude řešeno lokálně,
rovněž vytápění a ohřev vody bude řešeno
lokálně.

meliorace

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
i. č.

kód

součást
odůvodnění plochy
předchozí
ÚPD

Z7

DS

NE




Z8

DS

NE




Z9

DS

NE




zásah ochranných pásem a jiných limitů

Plocha je určena pro obsluhu větrného parku,
který je záměrem aktualizace č.1 ZÚR MSK.
Navržená lokalita se nachází na půdách II. třídy
ochrany ZPF.
Plocha je určena pro obsluhu větrného parku, 
který je záměrem aktualizace č.1 ZÚR MSK.
Navržená lokalita se nachází na půdách II. třídy 
ochrany ZPF.

ochranné pásmo nemovité kulturní
památky
ochranné pásmo silnice

Plocha je určena pro obsluhu větrného parku, 
který je záměrem aktualizace č.1 ZÚR MSK.
Navržená lokalita se nachází na půdách II. třídy
ochrany ZPF.

Elektronické komunikační vedení

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
i. č.

kód

součást
odůvodnění plochy
předchozí
ÚPD

zásah ochranných pásem a jiných limitů

Z10

TI

NE




Plocha je navržena pro rozvodnu.

Plocha bude napojena na stávající a navržené 
sítě technické infrastruktury.

P2

TI

ANO




Plocha je navržena pro rozvodnu
Navržená
lokalita
se

meliorace
území s archeologickými nálezy

nachází
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i. č.

kód

součást
odůvodnění plochy
předchozí
ÚPD

zásah ochranných pásem a jiných limitů

na nezemědělských půdác.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
i. č.

kód

součást
odůvodnění plochy
předchozí
ÚPD

Z11

VX

NE





Z12

VX

NE






Z13

VX

NE






Z14

VX

NE






Z15

VX

NE






zásah ochranných pásem a jiných limitů

Tato plocha je vymezena na základě záměru 
větrného parku v aktualizace č.1 ZÚR MSK.
Dopravní napojení je z navržené plochy DS.
Bez napojení na inženýrské sítě, plocha bude
zapojena do systému elektrických vedení.

ochranné pásmo silnice

Tato plocha je vymezena na základě záměru
větrného parku v aktualizace č.1 ZÚR MSK.
Dopravní napojení je z navržené plochy DS.
Navržená lokalita se nachází na půdách II. třídy
ochrany ZPF.
Bez napojení na inženýrské sítě, plocha bude
zapojena do systému elektrických vedení.
Tato plocha je vymezena na základě záměru
větrného parku v aktualizace č.1 ZÚR MSK.
Dopravní napojení je z navržené plochy DS.
Navržená lokalita se nachází na půdách II. třídy
ochrany ZPF.
Bez napojení na inženýrské sítě, plocha bude
zapojena do systému elektrických vedení.
Tato plocha je vymezena na základě záměru 
větrného parku v aktualizace č.1 ZÚR MSK.
Dopravní napojení je z navržené plochy DS.
Navržená lokalita se nachází na půdách II. třídy
ochrany ZPF.
Bez napojení na inženýrské sítě, plocha bude
zapojena do systému elektrických vedení.

ochranné pásmo nemovité kulturní
památky

Tato plocha je vymezena na základě záměru
větrného parku v aktualizace č.1 ZÚR MSK.
Dopravní napojení je z navržené plochy DS.
Navržená lokalita se nachází na půdách II. třídy
ochrany ZPF.
Bez napojení na inženýrské sítě, plocha bude
zapojena do systému elektrických vedení.

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
i. č.

kód

součást
odůvodnění plochy
předchozí
ÚPD

Z16

PV

NE




Z17

PV

NE



zásah ochranných pásem a jiných limitů

Plocha je nezbytná pro realizaci ploch Z1 a Z2, 
kterým
zajišťuje
obsluhu
veřejnou 
infrastrukturou. V současné době je zde místní
komunikace.

Navržená lokalita se nachází částečně
na půdách II. třídy ochrany ZPF.

území s archeologickými nálezy
nadzemní vedení vn včetně
trafostanice
ochranné pásmo nemovité kulturní
památky

Plocha je nezbytná pro realizaci ploch Z5 a Z6, 
kterým
zajišťuje
obsluhu
veřejnou

území s archeologickými nálezy
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i. č.

kód

součást
odůvodnění plochy
předchozí
ÚPD



P3

PV

NE




zásah ochranných pásem a jiných limitů

infrastrukturou.
Plocha slouží pro obsluhu stávajících zahrad.
Navržená lokalita se nachází částečně
na nezemědělských
půdách,
částečně
na půdách II. třídy ochrany ZPF.
Rozšíření veřejného prostranství je nezbytné 
pro realizaci plochy P4, kterou zajišťuje obsluhu 
veřejnou infrastrukturou.
Navržená
lokalita
se
nachází
na nezemědělských půdách

meliorace
území s archeologickými nálezy

Nové plochy veřejných prostranství slouží pro obsluhu rozvojových lokalit, vytváří urbanistickou kostru území, slouží
pro obsluhu území, uložení inženýrských sítí, krátkodobou rekreaci občanů, situování veřejné zeleně a dětských hřišť
dále pro realizaci místních komunikací, cyklistických tras a cyklostezek a pěších propojení.
PLOCHY ZELENĚ
i. č.

kód

součást
odůvodnění plochy
předchozí
ÚPD

Z18

ZS

NE

Záměrem je zde pěstovat zeleninu, ovocné keře a
symbioticky vysazené plodící stromy s podpůrnou
funkcí větrolamu.

zásah ochranných pásem a jiných limitů



ochranné pásmo silnice

L.4.

Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

L.4.1.

Koncepce dopravní infrastruktury

Územní plán vymezuje stávající plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) a nové plochy pro přístup k navrženým
plochám VX. Stávající systém dopravní infrastruktury je respektován a území plán jej nemění. Funkci dopravní
infrastruktury v zastavěném a zastavitelném území mimo plochy DS zajišťují také plochy veřejných prostranství (PV).
SILNIČNÍ DOPRAVA
Silnice a místní komunikace
Řešeným územím procházejí silnice:
 II/460
 III/4609
Koncepce dopravní infrastruktury je v souladu s Koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury MSK.
Jsou navrženy nové plochy pro obsluhu navrženého větrného parku dle aktualizace č.1 ZÚR MSK. Směrové a šířkové
vedení silnic II. a III. třídy je vzhledem k jejich významu vyhovující.
Stávající síť místních a účelových komunikací zůstává zachována, protože zajišťuje dopravní prostupnost území.
Úlohou dopravní sítě je i zpřístupnění všech objektů v řešeném území.
Pro napojení návrhových ploch je přednostně využita stávající síť místních a účelových komunikací, takové řešení
zajišťuje hospodárné využití existující veřejné infrastruktury, chrání krajinu před nežádoucí fragmentací
a v dlouhodobém horizontu snižuje ekologickou zátěž obce. Pro obsluhu některých zastavitelných ploch jsou v rámci
územního plánu navrženy nebo rozšířeny plochy veřejného prostranství (PV), aby byla dodržena podmínka § 22
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Z hlediska dopravního připojení návrhových ploch je nutné postupovat v souladu s § 11 a § 12 vyhlášky č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
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Jsou stanoveny podmínky pro umísťování silniční dopravy v koncepci dopravní infrastruktury. Jedná se především
o podmínění úpravy a realizace silnic a místních komunikací a napojení nových lokalit dle platných příslušných norem
a vyhlášky.
Stabilizované plochy dopravní infrastruktury a veřejných prostranství je třeba respektovat pro zachování správného
fungování systému dopravní infrastruktury jako celku.
Statická doprava
Garážování a odstavení automobilů je v obci primárně řešeno individuálně v areálech pozemků majitelů aut nebo
v plochách DS a PV. Kapacita parkovacích ploch byla prověřena, územní plán navrhuje plochy veřejných prostranství
v maximální možné míře. Další rozšíření ploch veřejných prostranství není možné z prostorových a majetkoprávních
hledisek. Možnost řešit dopravní infrastrukturu nabízejí i další plochy s rozdílným způsobem využití – viz kapitola
textové části F.
Kapacity dopravy v klidu pro nově navrhovanou zástavbu budou řešeny vždy v těsné vazbě na tyto objekty, pokud
možno na pozemku stavby, aby naplňovali § 20 odst. 5) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území.
Veřejná doprava
V řešeném území se nachází jedna autobusová zastávka:
 Bratříkovice, střed
Izochrona dostupnosti autobusové dopravy (400 m) pokrývá celé zastavěné území.
Nemotorová doprava
V západní části okolo kostela, u obecního úřadu i východní části chybí chodníky pro pěší. Dobudování chodníků
je možné v rámci ploch veřejných prostranství.
Řešeným územím neprocházejí turisticky značené trasy.
Řešeným územím prochází značená cyklotrasa:
• 6159, Radegast Opava
Stávající cyklostezku č. 6159 navrhuje územní plán jako cyklotrasu Jakartovice – Opava. Budování případných nových
cyklotras a stezek pro pěší se doporučuje jako opticky nebo fyzicky oddělené pruhy od ostatních složek dopravy.
Zemědělská doprava
Obsluha pozemků pro zemědělské využití je zajištěna stávající sítí účelových komunikací. V rámci územního plánu jsou
vymezeny plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) a plochy veřejných prostranství (PV), v podmínkách využití
zemědělských ploch je připuštěna dopravní infrastruktura. Jsou tedy dostatečně zajištěny podmínky pro obsluhu těchto
ploch nebo pro změnu jejich dopravní obsluhy.
Dopravní zařízení
Přímo v obci nejsou žádná dopravní zařízení. Územní plán neuvažuje se zřízením dopravní vybavenosti.
Intenzity dopravy
V roce 2016 bylo provedeno celostátní sčítání dopravy na silnicích a dálnicích:
ZATÍŽENÍ KOMUNIKACÍ V ROCE 2016
silnice

II/460

stanoviště

7-3000

popis
Bratříkovice

vozidla za 24 h
těžká

osobní

moto

celkem

99

412

2

513

Pro stanovení výhledového zatížení pro rok 2035 bylo použito výhledových koeficientů růstu dopravy dle TP 225
(Prognóza intenzit automobilové dopravy, II. vydání 10/2012). Na silnicích II. a III. tříd se předpokládá mezi lety 2016
a 2035 nárůst těžké dopravy o 4 % a osobní dopravy o 43 %.
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ZATÍŽENÍ KOMUNIKACÍ V ROCE 2035
stanoviště

silnice

II/460

7-3000

popis

vozidla za 24 h

Bratříkovice

těžká

osobní

moto

celkem

103

589

2

694

Hluk z dopravy
Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., s účinností nabytou od 1. 11. 2011.
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní
hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. Na silnicích I. a II. třídy nesmí být
překročena v denní době hodnota 60 dB a v noční době 50 dB. V případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních
komunikacích je limit pro denní dobu stanoven na 70 dB, v noční době 60 dB.
Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování sídelních útvarů z hlediska
ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění z roku 1991 bylo několikrát novelizováno.
Poslední novela metodiky výpočtu hluku silniční dopravy je z roku 2011. Na základě této metodiky lze získat orientační
stav hlukové zátěže pro územně plánovací činnost.
V případě návrhu chráněných ploch umisťovaných do území se zdroji hluku z dopravy byla posouzena vhodnost
umístění návrhové lokality z hlediska předpokládané hlukové zátěže a navržena podmíněná využitelnost návrhových
ploch.
Hluk ze silniční dopravy
Intenzita dopravy pro výpočet hluku je převzata z výsledků celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti ČR
v r. 2016 a přepočtena na výhledové hodnoty pro rok 2035. Orientační výpočet je posouzen pro pohltivý terén na silnici
II/460 mimo obytnou zástavbou pro výhledový rok 2035. Pro výpočet výhledových intenzit dopravy pro rok 2035 bylo
použito koeficientů růstu dopravy dle TP 225 (Prognóza intenzit automobilové dopravy, II. vydání 10/2012).
Intenzity dopravy – výhled pro rok 2035
INA24

IOA24

IM24

I24

103

589

2

694

Podíl nákladních vozidel na komunikaci, udaný v % za 24 hod:
PNA = 103 / (103+589+2) * 100 = 14,83 %
Podíl noční intenzity z celodenní intenzity pro osobní a nákladní automobily (dle metodiky):
P noc, OA = 6,98 %
P noc, NA = 9,28 %
Stanovení hodinových intenzit pro osobní a nákladní automobily - noc
IOAn

INAn

nnNa = In/8

nnOA = In/8

vp (km/hod)

41

10

1

5

95

Stanovení závislosti ekvivalentní hladiny akustického tlaku na rychlosti pro osobní a nákladní vozidla – noc:
FvOA = 2,44E+03
FvNA = 2,32E+03
Stanovení hodinových intenzit pro osobní a nákladní automobily - den
IOAd

INAd

ndNa = In/16

ndOA = In/16

vp (km/hod)

550

93

6

34

90

Stanovení závislosti ekvivalentní hladiny akustického tlaku na rychlosti pro osobní a nákladní vozidla – den:
FvOA = 2,19E+03
FvNA = 2,26E+03
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Faktory F
F1
den

noc

3,313E+06

6,140E+05

F2

F3

1,00

1,00

Faktor F1 vyjadřuje vliv rychlosti dopravního proudu a zastoupení osobních a nákladních vozidel s různými hlukovými
limity v dopravním proudu na hodnoty LAeq.
Faktor F2 vyjadřuje vliv podélného sklonu nivelety komunikace na hodnoty L Aeq.
Faktor F3 vyjadřuje vliv typu krytu vozovky komunikace na hodnoty L Aeq.
Výpočet základní ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
den

noc

X

Y - LAeq dB(A)

X

Y - LAeq dB(A)

3,313E+06

55,10

6,140E+05

47,78

LAeq je ekvivalentní hladina akustického tlaku ve sledovaném úseku, která je v tabulce zastoupena pomocnou veličinou
Y [dB] (LAeq ve vzdálenosti 7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu komunikace).
Hodnota X je pomocná výpočtová veličina pro výpočet hodnoty L Aeq.
Pro následující posouzení je použito korekce +10dB(A), je posuzován hluk z dopravy na silnici II. třídy.
Přípustné hladiny akustického tlaku dle novely nař. vlády 272/2011 Sb.
den

noc

LAeq = 60 dB(A)

LAeq = 50 dB(A)

Lden dB(A)

pásmo v m

Lnoc dB(A)

pásmo v m

50

16,5

40

23,8

55

7,6

45

11,8

60

-

50

-

Orientační výpočet je posouzen na silnici II/460 mimo obec Bratříkovice pro výhledový rok 2035. Výpočet je proveden
dle novely metodiky pro výpočet hluku z automobilové dopravy - manuál 2011 (účelová publikace pro Ředitelství silnic
a dálnic České republiky). Limit bude splněn pro denní i pro noční dobu.
Navrhované plochy dopravní infrastruktury zohledňují předpokládanou hlukovou zátěž a jsou navrženy v dostatečné
vzdálenosti od stávající obytné zástavby. Hluková pásma stávajících silnic jsou u návrhových ploch bydlení
a občanského vybavení respektovány svým vymezením, popř. stanovenými podmínkami. Problematika hlukového
zatížení musí být řešena podrobnější dokumentací dle konkrétní situace.
Ochranná pásma
Jsou respektována ochranná pásma dopravní infrastruktury:
Ochranné pásmo silniční je dáno zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, § 30 a činí
(mimo zastavěné území):
• silniční ochranné pásmo silnice II. třídy (15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle
zastavěné území)
• silniční ochranné pásmo silnice III. třídy (15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle
zastavěné území)
DRÁŽNÍ DOPRAVA
Řešeným územím prochází železniční trať.
• železnice č. 314 Opava - Svobodné Heřmanice
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LETECKÁ DOPRAVA
Řešené území není dotčeno zájmy letecké dopravy.
VODNÍ DOPRAVA
Řešené území není dotčeno zájmy vodní dopravy.

L.4.2.

Koncepce technické infrastruktury

Stávající a navržená technická infrastruktura zajišťuje obsluhu zastavěného území a zastavitelných ploch z hlediska
napojení na jednotlivé inženýrské sítě (zásobování vodou, odkanalizování, zásobování plynem a el. energií, napojení
na veřejné komunikační sítě).
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Základní charakteristika:
Zdroje vody:
Bratříkovice jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Svobodné Heřmanice.
Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje.
Zásobovací systém:
Obec Bratříkovice (428 - 398 m n. m) byl v roce 2003 vybudován nový vodovod. Voda pro obec je získávána
z vodovodu Svobodné Heřmanice, které jsou napojeny na skupinový vodovod Bruntál. Řídícím vodojemem je vodojem
Svobodné Heřmanice o objemu 250 m3, hlad. 458,50 - 454,50 m n. m.
Voda je gravitačně přivedena řadem DN 80 délky 600 m do zemního vodojemu Bratříkovice 2x15 m3, max. hlad.
444,00 m n. m. Z vodojemu Bratříkovice je gravitací voda přivedena do rozvodné sítě Bratříkovice PVC DN 150 DN 80, délka 2 100 m.
PRVK Moravskoslezského kraje
V řešeném období se nepředpokládá výstavba vodovodu.
Zdůvodnění:
 zásobování vodou obce je stabilizované, stávající systém zůstane zachován,
 potřebu rekonstrukce vodárenských zařízení řeší správce tohoto zařízení v rámci ploch veřejných prostranství
a ploch dopravní infrastruktury,
 zastavitelné plochy budou napojeny na stávající síť vodovodními řady vedenými v rámci stávajících
a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury,
 návrhy tras vodovodních řadů budou řešeny podrobnější dokumentací v rámci stávajících a navržených ploch
veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury – trasy navržené v ÚP jsou orientační a jsou zakresleny
z důvodu vymezení koncepce,
 z hlediska tlakových poměrů je stávající systém vyhovující i pro zastavitelné plochy,
 dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací MSK je systém stabilizován a zůstane zachován.
Zabezpečení proti požáru:
(dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)
Objekty bydlení a vybavenosti jsou zabezpečeny proti požáru vodovodní (hydrantovou) sítí o dimenzi DN 80 a vyšší.
Dále mohou být využívány pro zabezpečení požární vody stávající vodní plochy i toky, za předpokladu vytvoření
odběrných míst pro požární techniku.
Ve východní části zastavěného území je umístěna vodní nádrž.
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Potřeba vody:
 uvedena v této kapitole, bodě Potřeba vody, množství odpadních vod, potřeba plynu a el. příkonu
Ochranná pásma:
Ochranné pásmo vodního zdroje
Do řešeného území zasahují ochranná pásma vodního zdroje – ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně.
Ochranné pásmo vodovodních řadů
(dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění)
 ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm - 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí
 ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí
 u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným
povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Základní charakteristika:
Stoková síť
V obci Bratříkovice je v současné době vybudován systém jednotné kanalizace, která původně měla sloužit k odvedení
dešťových vod z intravilánu obce a na kterou jsou v současné době částečně napojeny i splaškové odpadní vody. Jedná
se zejména o postupné zatrubnění stávajících odvodňovacích příkopů betonovými troubami o profilu DN 300 až DN
600 mm o celkové délce cca 800 m. Kanalizace je vyústěna ve východní části obce do příkopu. Před vyústěním
je na potrubí umístěná odlehčovací komora, která za zvýšených průtoků zajišťuje přítok vody do požární nádrže.
Splaškové odpadní vody z jednotlivých objektů se převážně akumulují v septicích a žumpách. Ty mají přepady zaústěny
do stávající kanalizace, případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu.
Čistírna odpadních vod
V obci není vybudovaná čistírna odpadních vod.
PRVK Moravskoslezského kraje
S přihlédnutím k velikosti obce a charakteru obytné zástavby nepředpokládáme, že ve výhledu do roku 2015 v obci
bude vybudována nová kanalizace a centrální ČOV. Z tohoto důvodu doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod přímo
u zdroje stávajícím způsobem.
V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající žumpy pro osazení
malých domovních ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využití stávajících žump po stavebních úpravách
pro mechanické předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech.
Zdůvodnění:
 je navržen systém decentralizovaného odkanalizování,
 v zastavěném území i zastavitelných plochách bude u jednotlivých objektů vybudována čistírna odpadních vod,
 přečištěné odpadní vody budou napojeny na stávající kanalizaci,
 pro snížení odtoku dešťových vod budou dešťové vody u zastavitelných ploch a ploch přestaveb v max. míře
zasakovány nebo kumulovány na pozemku – hospodaření s dešťovými vodami (HDV) bude řešeno dle platné
legislativy,
 potřebu rekonstrukce kanalizačních zařízení řeší správce tohoto zařízení v rámci ploch veřejných prostranství
a ploch dopravní infrastruktury,
 do doby realizace domovních ČOV lze využívat stávající systém odkanalizování,
 návrh odkanalizování dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací MSK je v souladu s navrženou koncepcí řešenou
v ÚP.
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Množství odpadních vod:
 uvedeno v této kapitole, bodě Potřeba vody, množství odpadních vod, potřeba plynu a el. příkonu
Ochranná pásma:
Ochranné pásmo kanalizačních sběračů
(dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění)
 ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm - 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí
 ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí
 u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným
povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Základní charakteristika:
Řešeným územím procházejí trasy nadřazených vedení přenosové soustavy, a to nadzemní vedení zvn 400 kV.
Řešené území je zásobováno elektrickou energií z rozvodny TS Bruntál 110/22 kV z nadzemního vedení s napětím 22
kV. Obec je napájena dvěma odbočkami vedenými z primárního vedení, procházejícího severně od zastavěného území.
Odbočky jsou zakončené sloupovými trafostanicemi.
Na řešeném území jsou v provozu 2 sloupové trafostanice 22/0,4 kV zásobující elektrickou energií distribuci
i soukromý sektor. Tato zařízení jsou v dobrém stavu a vyhovují současným požadavkům na zajištění odběrů.
Zdůvodnění:
 zásobování el. energií je stabilizované, stávající systém zůstane zachován,
 byl zakreslen aktuální stav nadzemních vedení vn,
 pro zajištění potřeb dodávky bude využito výkonu stávající trafostanice, v případě nutnosti je možno stávající
transformátory vyměnit za výkonnější, pokud je to technicky možné, příp. trafostanice doplnit v plochách, které
technickou infrastrukturu připouštějí,
 zastavitelné plochy budou napojeny do stávajícího systému sítě nn v rámci veřejných prostranství a ploch
dopravní infrastruktury,
 dle nadřazené dokumentace (ZÚR MSK) je vymezen koridor pro umístění nadzemního vedení vvn 110 kV
propojující transformovnu Horní Životice a Vítkov,
 záměrem je dočasná stavba pěti větrných elektráren, manipulační plochy, příjezdové komunikace a podzemního
kabelového vedení do sítě 110 kV do rozvodny v Horních Životicích.
 dle podrobnější dokumentace (Synergion Alfa CZ s,r.o.) jsou vymezeny plochy a koridory pro větrný park
včetně ploch pro umístění transformovny (upřesnění požadavku ze ZÚR MSK),
 dle ÚAP byly vymezen koridor pro podzemní vedení vvn v návaznosti na navrženou plochu pro umístění
transformovny větrného parku, koridor je trasován do správního území obce Svobodné Heřmanice, v jejím
platném ÚP není jeho pokračování promítnuto; při dalším zpracování územně plánovací dokumentace obce
Svobodné Heřmanice je nutno trasu vedení zapracovat
 výše uvedená koncepce (koridor pro umístění nadzemního vedení vvn 110 kV propojující transformovnu Horní
Životice a Vítkov a větrný park) nemají přímý dopad do zásobování obce elektrickou energií.
Potřeba el. příkonu:
 uvedena v této kapitole, bodě Potřeba vody, množství odpadních vod, potřeba plynu a el. příkonu
Ochranná pásma:
druh zařízení

Ochranné pásmo [m]
pro vedení realizovaná:
*do 31.12.1994

**od 1.1.1995
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Ochranné pásmo [m]
pro vedení realizovaná:

druh zařízení
Nadzemní vedení
napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:
bez izolace

10

7

7

1

1

1

Podzemní vedení
napětí do 110 kV včetně

Elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí
stožárové

10

7

7

kompaktní a zděné

30

20

2

*
**
***

podle vládního nařízení č. 80/1957
podle zákona 222/1994 Sb. v platném znění
podle zákona 458/2000 Sb. v platném znění

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Základní charakteristika:
Obec není plynofikovaná. S plynofikací se neuvažuje.
VTL plynovody
Řešeným územím neprochází trasa VTL plynovodu.
Zdůvodnění:
 obec nemá zájem o plynofikaci,
 připojení na zdroj zemního plynu je neekonomické
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Základní charakteristika:
V obci Bratříkovice se používají pro zásobování teplem individuální zdroje.
 pevné palivo (kotle na pevná paliva)
 elektrická energie (elektrické kotle, přímotopy….)
 tepelná čerpadla
Obnovitelné zdroje energie – nejsou využívány.
Zdůvodnění:
 zásobování teplem v obci je stabilizováno, stávající decentralizovaný systém zůstane zachován
 lokálně (v rámci objektů) lze využívat alternativních zdrojů (fotovoltaické panely, tepelná čerpadla, větrníky,
spalování biomasy, apod.)
VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
Základní charakteristika:
Koncepce elektronických komunikačních sítí a zařízení je v řešeném území stabilizována, stávající systém zůstane
zachován.
 pošta je v obci Hlavnice, nejsou územní nároky,
 obec je napojena na digitální telefonní ústřednu, MTS je provedena vedením v zemi, je zde dostatečná rezerva
pro pokrytí nových požadavků,
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 řešeným územím neprocházejí trasy elektronických komunikačních sítí (dálkové kabely, radioreléové trasy),
 v řešeném území se nenacházejí elektronická komunikační zařízení.
Zdůvodnění:
 zastavitelné plochy budou napojeny na stávající systém v rámci veřejných prostranství a ploch dopravní
infrastruktury
 nejsou navrhovány nové trasy a zařízení
Ochranná pásma:
(dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění)
 ochranné pásmo telekomunikačního vedení – 1,5 m na obě strany od půdorysu
POTŘEBA VODY, MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POTŘEBA PLYNU A EL. PŘÍKONU:
Hodnoty jsou stanoveny pouze pro navržené plochy bydlení. U ostatních lokalit budou potřeby stanoveny podrobnější
dokumentací na základě konkrétních požadavků.
Specifická potřeba vody:
Vzhledem k předpokládanému vývoji a v souladu se směrnými čísly roční potřeby dle vyhlášky č.120/2011 Sb.
je uvažována specifická potřeba vody pro obyvatelstvo hodnotou qo = 120 l/(os.d) včetně vybavenosti a drobného
podnikání
specifická potřeba vody:
120 l/ob.den
koeficient denní nerovnoměrnosti
1,5
Množství odpadních vod:
Odpovídá cca potřebě vody.
Potřeba el. příkonu:
Z energetického hlediska se u nové výstavby předpokládá dvojcestné zásobování energiemi, a to elektřinou a zemním
plynem – obec je plynofikovaná. Podle ČSN 341060 se zde bude jednat o stupeň elektrizace "A", kde se el. energie
používá jen ke svícení a pro běžné el. spotřebiče.
bytový odběr:
0,85 kW/bj
nebytový odběr:
0,35 kW/bj
Potřeba plynu:
Pro obyvatelstvo je uvažována specifická potřeba plynu na odběratele 2,0 m3/h.
Potřeba vody, množství odpadních vod, potřeba plynu, el. příkonu:
i. č.

rozdílný
způsob
využití

počet
bytových
jednotek

počet
obyvatel

potřeba vody
Qm
[m3/d]

množství
odpadních
vod [m3/d]

Z1

BV

13

39

9,36

9,36

0

15,6

P1

BV

1

3

0,72

0,72

0

1,2

Z2

SV

0

0

0

0

0

0

Z5

SV

3

9

2,16

2,16

0

3,6

Z6

SV

6

18

4,32

4,32

0

7,2

P4

SV

2

6

1,44

1,44

0

2,4

potřeba plynu
příkon el.
[m3/h]
energie [kW]

Stávající zařízení pro zabezpečení dodávky výše uvedenými médii (vodojem, regulační stanice plynu, trafostanice) jsou
dostatečně kapacitní pro uvažovaný rozvoj v obci.
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Nakládání s odpady řeší obecní vyhláška. Tuhý komunální odpad je likvidován odvážením na skládku mimo řešené
území.
OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Stávající plochy základního občanského vybavení jsou respektovány. Jsou navrženy dvě nové plochy občanského
vybavení – veřejná infrastruktura a tělovýchovná a sportovní zařízení. Účelně jsou vymezeny plochy smíšené obytné,
které umožňují realizaci další občanské vybavenosti bez nebezpečí zbytečné fragmentace ploch s rozdílným způsobem
využití. Potřeba takové fragmentace je přímo závislá na měřítku sídla, kdy ve větších sídlech je již nezbytná pro jasnou
definici území. Vyšší občanská vybavenost, která by překračovala svým významem a kapacitou charakter území obce
je pak dostupná především ve spádové oblasti měst Ostrava a Opava.
Dále také viz kapitola L.3. Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby
a systému sídelní zeleně.
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Je respektována stávající koncepce veřejných prostranství, která je pro obec dostačující. Pro obsluhu některých
zastavitelných ploch jsou v rámci územního plánu navrženy nebo rozšířeny plochy veřejného prostranství (PV).
V řešení dopravní prostupnosti území nevyvstala potřeba vzniku takových návrhových ploch veřejných prostranství,
které by řešily dopravní dostupnost stávajících ploch s rozdílným způsobem využití. Jsou navrženy plochy veřejných
prostranství pro obsluhu nových ploch.
K odůvodnění vymezení ploch veřejného prostranství viz také kap. L.3. Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně
vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně.

L.5.
Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin
a podobně
L.5.1.
využití

Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek změny v jejich

Koncepce řešení krajiny vychází z přírodních podmínek a historických vazeb v území. Na území obce jsou patrné
přírodní kontrasty pestrosti krajinných společenstev, kdy se mezi plochami orné půdy nacházejí enklávy krajinné
zeleně, které jsou vázané na terénní deprese, vodní toky, terénní prvky, enklávy špatně obhospodařovatelných pozemků,
ploch s mělkou nebo podmáčenou půdou, nevhodnou k obdělávání, apod. Tyto plochy jsou součástí ekologické kostry
krajiny a jsou zahrnuty např. do územního systému ekologické stability nebo jsou např. součástí přírodních hodnot
území.
Dalším nástrojem řešení koncepce uspořádání krajiny je vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a určení
podmínek jejich využití. Vymezené podmínky využití ploch v krajině posilují podíl rozptýlené zeleně a trvalých
travních porostů, umožňuje přerušení rozsáhlých honů orné půdy, umožňuje zlepšování kvality vod a přirozeného stavu
vodních toků, případně podporuje zvyšování podílu dřevin v plochách které tvoří přechod zástavby do krajiny. ÚP
respektuje stávající hlavní polní cesty.
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Řešené území se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava a zaujímá plochu cca 374 ha. Katastr
obce se nachází v relativně otevřené zemědělské krajině. Území je mírně ukloněno k východu až jihu, odvodněno
Heřmanickám potokem a potokem Velká, které přísluší k povodí Opavy. Údolí Heřmanického potoka je výrazné a tvoří
západní hranici katastru obce. Naopak údolí Velké je mělké, převážně zemědělsky využívané a územní plán vymezuje
pro posílení funkce zadržení vody v krajině lokální biocentrum LBC 2, které je vymezeno v severovýchodní části
katastru v údolí drobného přítoku Velké. Lesní prosty jsou fragmentovitě zastoupeny v údolí Heřmanického potoka
a ve větších komplexech severně od řešeného území (komplex Březina). Koncepce řešení krajiny respektuje
zemědělská využívání krajiny a formou upřesnění ploch pro ÚSES a dále formou podmínek využití území posiluje
drobným zastoupení zeleně v krajině. Cílem je nejen zadržení vody v krajině, posílení ekologické stability území, ale
i posílení a zachování krajinného rázu a veduty venkovských sídel. Formou podmínek využití území u ploch smíšených
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nezastavěného území je řešena i podpora ochrany krajinného rázu. Navržené podmínky využití umožňují zachování
typického prvku vesnického sídla v zemědělské krajině, kterým je prstenec záhumenků a navazujících plužin, drobných
ploch orné půdy a sadů. Takto fragmentované plochy nejen vytváří typický krajinný ráz území, ale plní i funkci
ekologickou, která přispívá k vyšší biodiverzitě v území. Pro zajištění ekologické stability v území jsou pro funkčnost
biokoridoru ÚSES navrženy plochy pro smíšené plochy nezastavěného území - přírodní (K1 a K2).
VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
Vodní toky i svodnice jsou respektovány.
V řešeném území se nacházejí vodní toky a plochy:
ID toku

Název toku

Správce toku

10100438

Velká

Povodí Odry, s. p.

10209298

HOZ

správce se neurčuje

10214938

Heřmanický potok

Povodí Odry, s. p.

10218210

bezejmenný tok

Povodí Odry, s. p

Nádrže:
V řešeném území se nachází vodní plocha, a to na východním okraji zastavěného území.
Zdůvodnění:
Nejsou navrženy nové vodní plochy.
Ochranná pásma:
Vodní toky
(dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění)
Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání
s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to:
 u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry
PLOCHY PŘÍRODNÍ
V řešeném území nejsou vymezeny.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
Rozsah ploch je dlouhodobě stabilizován. Podíl ploch zemědělských se snižuje i na úkor zastavitelných ploch – zejména
výhradně pro plochy smíšené obytné, v menší míře pro plochy veřejných prostranství a sídelní zeleně. Návrh ploch
zemědělských např. rekultivací, není navržen.
PLOCHY LESNÍ
Plochy lesní jsou v území stabilizované. V územním plánu není navržen zábor ani rozšíření ploch lesních. Výměra
lesních ploch je v katastru obce podprůměrná, lesní porosty se nacházejí téměř výhradně na jihozápadní a jižní hranici
území, a to v rámci fragmentů v údolí Heřmanického potoka. Plochy pro zalesnění nejsou vzhledem ke kvalitě
zemědělské půdy navrženy. Obdobně nejsou navrženy ani v plochách s nižší zemědělskou intenzitou hospodaření,
a to zejména z důvodu zachování pestrosti přechodových společenstev (louky, lada, polostepní trávníky), které jsou
významné z hlediska entolomogického a botanického a přispívají k druhové pestrosti v území. Tyto plochy z krajiny
mizí a proto, jejich zalesněním by byla jejich pestrost omezena. Realizace lesních porostů je podmíněně přípustná
v rámci ploch zemědělských (NZ), ale s podmínkou respektování zemědělských půd I. nebo II. třídy ochrany. Tyto
možnosti rozšíření lesních porostů v území byly takto vyhodnoceny jako dostačující. Vzhledem k tomu, že nebyly
zaznamenány žádné konkrétní podněty na zalesnění rozsáhlejších ploch v krajině, nebyly další plochy lesa konkrétně
navrženy.
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PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – PŘÍRODNÍ
Plochy vzrostlé zeleně nelesního charakteru, postagrární lada, podmáčené plochy, dále plochy extenzivně využívané,
které již částečně zarostly náletovou vegetací, případně byly v nedávné minulosti hospodářsky obhospodařované,
v současné době vykazují stav druhově pestrých remízů a dřevin rostoucích mimo les. V územním plánu je navrženo
rozšíření těchto ploch pro rozšíření územního systému ekologické stability (K1 a K2).
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – ZEMĚDĚLSKÉ
Plochy využívané převážně k zemědělským účelům, k zemědělské produkci. Jedná se zejména o ornou půdu.
Charakteristickým znakem je monofunkčnost využívání, (hospodaření převážně na orné půdě). V územním plánu není
navrženo rozšíření těchto ploch.
VYMEZENÉ PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
Plocha K1 je vymezena jako plocha smíšená nezastavěného
(lokálního) ÚSES - lokálního biokoridoru LBK 1. Navržena
z důvodu zajištění funkčnosti lokálního biokoridoru.
Plocha K2 je vymezena jako plocha smíšená nezastavěného
(lokálního) ÚSES - lokálního biokoridoru LBK 1. Navržena
z důvodu zajištění funkčnosti lokálního biokoridoru.

území - přírodní (NSp) pro realizaci části místního
je na úkor zemědělské půdy v severní části katastru
území - přírodní (NSp) pro realizaci části místního
je na úkor zemědělské půdy v severní části katastru

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Koncepce nadmístního územního systému ekologické stability dle Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
na území obce, nebo v jeho návaznosti nevymezuje žádné regionální nebo nadregionální skladebné části ÚSES.
Na místní (lokální) úrovní respektuje územní systém ekologické stability řešení dle platného územního plánu
a je provedena koordinace s vymezenými skladebnými částmi ÚSES na území okolních obcí dle jejich platných
územních plánů.
MÍSTNÍ (LOKÁLNÍ) ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Místní skladebné části jsou na území obce zastoupeny dvěma biocentry a jedním biokoridorem. Biocentra jsou
vymezena v údolí Heřmanického potoka a v údolnici navazující na údolí potoka Velká. Zahrnují jak vlhká stanoviště
podél vodních toků, tak mezofilní stanoviště normální hydrické řady. Lokální biokoridor LBK 1 je vymezen částečně
v údolí Heřmanického potoka (funkční část) a dále v rámci zemědělských ploch severozápadně až severně od obce (přes
vrch Hůrka) s přesahem na území obce Svobodné Heřmanice (ORP Bruntál) Tato část biokoridor je vymezena
k realizaci jako plochy v krajině K1 a K2.
Vymezené skladebné části – biocentra lokálního významu:
označení

stav

popis současného stavu

cílová společenstva

LBC 1

funkční lokální
biocentrum vymezené
na jižní hranici katastru
s přesahem na k.ú.
Jakartovice (LBC
vymezeno v ÚP
Jakartovice)

vymezeno v údolí
zamokřená společenstva údolního dna,
Heřmanického potoka
společenstva břehových porostů,
s doprovodnými břehovými
mezofilních luk, mokřadů apod.
porosty a navazujícími loukami.

LBC 2

funkční lokální
biocentrum vymezené
na severovýchodní
hranici s přesahem na
k.ú. Hlavnice (LBC
vymezeno v ÚP
Hlavnice).

zemědělsky využívané území, mezofilní louky a mokřadní společenstva.
částečně zalučněno, částečně V rámci zemědělského využívání posílit
zorněno.
zastoupení lučních porostů, doplnění
remízů a posílení funkce zadržení vody
v krajině a pramenné funkce toku Velká
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Vymezené skladebné části – biokoridory lokálního významu:
označení

stav

popis současného stavu

cílová společenstva

LBK 1

lokální biokoridor
nefunkční

vymezen částečně v údolí
Heřmanického potoka (funkční
část) a částečně přes agrocenózy
západně od obce – nefunkční
část

Lesní porosty, postagrární lada, mezofilní
louky, mokřady, remízy.
Pro zajištění funkčnosti jsou vymezeny
plochy změn v krajině K1 a K2.
Z důvodu ochrany krajinného rázu je
vhodné realizovat výsadbu v rámci ploch
K1 a K2 fragmentovitě.

Interakční prvky jsou uvedeny jako přípustná část využití zemědělské krajiny (např. plochy zemědělské). Důvodem
je umožnění operativní realizace jako krajinotvorného prvku v souladu s konkrétním užíváním území.

L.5.2.
Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání
ložisek nerostných surovin a podobně
Územní plán respektuje pozemkovou úpravu, která vymezila systém obsluhy ploch v krajině a její prostupnost.
Pro zlepšení prostupnosti krajiny jsou navrženy i podmínky využití území ploch zemědělských, které připouštějí
související dopravní infrastrukturu a liniové stavby dopravní infrastruktury, účelové komunikace, komunikace pro pěší
a cyklisty.
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Územní plán nevymezuje plochy pro umístění protierozních opatření (např. zatravňovací pásy a odvodňovací
průlehy…). Územní plán vymezuje plochy ÚSES, které vytváří podmínky pro ochranu půdy před erozí. Umístění
protierozních opatření je umožněno v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Zastavěné území, zastavitelné plochy a plochy přestaveb nejsou ohroženy záplavou. V řešeném území není stanovené
záplavové území. Nejsou navrhována žádná opatření. Umístění protipovodňových opatření je umožněno v rámci
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
 návrh konkrétních protipovodňových opatření bude řešen v případě potřeby podrobnější dokumentací
 dle nadřazené dokumentace (ZÚR MSK) je vymezen koridor pro umístění záměru – úprava a revitalizace
vodního toku Velká
REKREACE
Plochy individuální rekreace nejsou navrženy. Řešené území nabízí zajímavý rekreační potenciál, ovšem pro případný
rozvoj rekreace chybí konkrétní záměry majitelů pozemků, které jsou pro vymezení nových ploch rekreace nezbytné.
ÚP však umožňuje rozvoj rekreace v plochách smíšených obytných. Nové plochy pro rekreaci bývá zpravidla obtížné
navrhovat, a to z důvodu časté kolize s pásmem 50 m od okraje lesa nebo pro nekoncepční rozšiřování zástavby
do krajiny, kterou je zvláště v případě její turistické atraktivity třeba ochraňovat.
Územní plán nabízí dostatečný potenciál pro rozvoj rekreace.
DOBÝVANÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
V řešeném území se nenachází ložiska nerostných surovin. Na území obce nejsou vymezeny plochy pro dobývání
ložisek nerostných surovin.

L.6.
Odůvodnění stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
s určením převažujícího využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umisťování
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona),
popřípadě stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury
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zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich
využití).
Jednotlivé plochy byly prověřeny na základě využití území a celkové urbanistické koncepce.
Dále byly vymezeny jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití ve vztahu k vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území (§ 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006Sb.). Územní plán plochy s rozdílným využitím
s ohledem na specifické podmínky a charakter území podrobněji člení na typy ploch, a to v souladu s metodikou
MINIS.
Plochy zeleně jsou vymezeny v souladu s § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Doplnění tohoto druhu plochy bylo
nezbytné mimo jiné pro vymezení systému sídelní zeleně podle přílohy č.7, část I., odst.1, písm. c. vyhlášky č.500/2006
Sb. Jedná se o významnější plochy zeleně v zastavěném území, které pro jejich význam, rozsah nebo specifický
charakter není vhodné vymezit jako druhy ploch dle vyhl. č. 501/2006 sb. nebo je do nich začlenit.
V plochách přírodních, lesních, vodních a vodohospodářských, zemědělských a smíšených nezastavěného území
je dle charakteru plochy částečně vyloučeno umisťování některých staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené
v v § 18 odst. 5 stavebního zákona. Hlavními důvody jsou ochrana krajinného rázu a ochrana zemědělského půdního
fondu.
Podmínky pro využití ploch jsou stanoveny viz. část I. Územní plán kap. F. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v §18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních
pozemků a intenzity jejich využití). Zařazení jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití vychází z charakteru
využívání daných míst.

L.7.
Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Vymezené plochy veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury jsou nezbytné pro zajištění obsluhy navržených
ploch. Vymezené plochy byly vyhodnoceny pro obsluhu jako nejvhodnější.
Vymezené plochy veřejně prospěšných staveb technické infrastruktury vyplývají z nadřazené dokumentace – Zásady
územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo Územně analytických podkladů ORP Opava.
Jako veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu byly vymezeny:


koridor pro stavbu nadzemního vedení vvn 110 kV, a to z důvodu zabezpečení stavby pro veřejnou
infrastrukturu určenou k rozvoji státu (VPS ze ZÚR)



koridor pro stavbu podzemního vedení vvn 110 kV, a to z důvodu zabezpečení stavby pro veřejnou
infrastrukturu určenou k rozvoji státu



koridor pro realizaci protipovodňového opatření přírodě blízkého - vodní tok Velká – úpravy a revitalizace, a to
z důvodu zabezpečení protipovodňové ochrany na vodním toku Velká (VPS ze ZÚR)



plochy technické infrastruktury pro transformovnu a větrné elektrárny včetně koridorů pro umístění
podzemních vedení vn,
Jako veřejně prospěšné opatření byly vymezeny skladebné části územního systému ekologické stability.
Stavby pro opatření a zajištění obrany a bezpečnosti státu nebyly vymezeny.
Nebyly vymezeny žádné plochy pro asanaci.

L.8.
Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro
které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno,
parcelních čísel pozemků, názvu katastru a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1
katastrálního zákona
Vymezené plochy veřejných prostranství Z16, Z17 a P3 vyplývají z návrhu, který je nezbytný pro zajištění obsluhy
ploch změn veřejnou infrastrukturou. Vymezené plochy byly vyhodnoceny pro obsluhu jako nejvhodnější.
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PP1 - navržena pro nezbytnou obsluhu navržených lokalit Z1 a Z2. Veřejné prostranství je navrženo na šíři 8m dle § 22
odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., protože jeho součástí je i pozemní komunikace. Dále se jeho šířka odvíjí z podmínky
min. šířky pozemní komunikace a normových předpisů pro uložení inženýrských sítí. Z těchto všech podmínek vychází
šířka veřejného prostranství 8m.
PP2 - navržena pro nezbytnou obsluhu stávajících zahrad navržených lokalit Z5 a Z6. Veřejné prostranství je navrženo
na šíři 8,5m dle § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., protože jeho součástí je i pozemní komunikace. Dále se jeho
šířka odvíjí z podmínky min. šířky pozemní komunikace a normových předpisů pro uložení inženýrských sítí. Z těchto
všech podmínek vychází šířka veřejného prostranství 8m, na požadavek obce je vymezeno o šíři 8,5m. Veřejné
prostranství je zakončeno obratištěm.
PP3 - navržena pro nezbytnou obsluhu navržené lokality P4. Veřejné prostranství je navrženo pro rozšíření stávájícího
veřejného prostranství na šíři 8m dle § 22 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., protože jeho součástí je i pozemní
komunikace. Dále se jeho šířka odvíjí z podmínky min. šířky pozemní komunikace a normových předpisů pro uložení
inženýrských sítí. Z těchto všech podmínek vychází šířka veřejného prostranství 8m. Veřejné prostranství je zakončeno
obratištěm.

L.9.
zákona

Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního

Nebylo stanoveno.
Jsou stanovena kompenzační opatření pro výstavbu větrného parku a to dle projektu Kompenzační opatření – Sadové
úpravy v rámci stavby větrného parku Bratříkovice, zpracované ing. Carmen Dvořákovou, datum 10/2009.

L.10.
Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
Nejsou navrženy.
Jsou navrženy dvě plochy rezervy jako ochrana pro budoucí možné využití lokality pro bydlení.

L.11.
Odůvodnění vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno dohodou o parcelaci
Nejsou v územním plánu vymezeny, protože nevyplynula potřeba.

L.12.
Odůvodnění vymezení ploch a koridorů ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení
a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
Nejsou vymezeny plochy, pro které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, protože
nevyplynula potřeba pro jejich vymezení.

L.13.
Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle
přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu
nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání
Nejsou v územním plánu vymezeny, protože nevyplynula potřeba.

L.14.

Odůvodnění stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Územní plán pořadí změn v území nestanovuje.

L.15.
Odůvodnění vymezení architektonicky a urbanisticky významných staveb, pro které
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
Takové stavby nejsou vymezeny, nevyplynula potřeba pro ochranu takových staveb.
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M.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch
M.1.

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území

Návrh územního plánu přispívá k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji
území. Jednak chrání krajinu, jako podstatnou složku prostředí života obyvatel, zároveň přispívá k dosažení koordinací
pro reálný způsob zainvestování stavebních pozemků pro bydlení, veřejná prostranství a podnikání v obci. Pro
intenzivnější využití zastavěného území navrhuje územní plán plochy s prvořadým využitím proluk. Nově navržené
zastavitelné plochy navazují smysluplně na zastavěné území obce, jsou navrženy tak, aby doplňovaly stávající hranice
zastavěných ploch a aby nenarušovaly souvisle obdělávané zemědělské plochy.

M.2.

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
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Vývoj počtu obyvatelstva v obci Bratříkovice:

rok
Pramen: ČSÚ, Databáze demografických údajů za obce ČR

VÝPOČET POTŘEBY NOVÝCH BYTŮ
Dle prognózy bude počet obyvatel v Moravskoslezském kraji dlouhodobě klesat. Co se týče nedávné historie obce
Bratříkovice, ta zažívá své populační maximum v roce 2011. V posledních letech počet obyvatel stagnuje. Pro výpočet
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potřeby bytů do r. 2030 je uvažován počet obyvatel zhruba 154 a počet trvale obydlených bytů 55, dle sčítání lidu,
domů a bytů z r. 2011.
Potřeba nových bytů do r. cca 2030:
počet obyvatel:
154
trv. obydl. byty:
55
Při návrhu počtu nových bytů je třeba vzít v úvahu stáří a kvalitu stávajícího bytového fondu, nárůst počtu obyvatel,
počet cenzových domácností, přebydlenost bytů a předpokládaný úbytek bytů (asanace):
Dle celostátních prognóz lze očekávat tyto tendence v bydlení:
 počet domácností se bude zvyšovat
 nejvíce se zvýší počet domácností jednotlivců
 předpokládá se odpad bytového fondu cca 0,3%
 míra soužití zůstane na stejné úrovni
Dle této prognózy by bylo v řešeném území potřeba bytů:
 obložnost1:

2,5 osob/byt

 potřeba bytů pro 154 obyvatel při 10% soužití cenzových domácností:
154 : 2,5 = 61,6
10% z 62= 6
62 – 6 = 56

56 bytů

 disponibilní počet bytů v r. 2030 (odečten odpad ve výši 10 x 0,003 x 55)
10 x 0,003 x 55 = 1,65
56 – 1,65 = 54
10 = počet let (2020 – 2030), 0,003 = % odpadu, 55 = trv. obydl. byty

54 bytů

 cca do r. 2030 je potřeba
56 – 54 = 2

2 byty

Pro období do r. 2030 je třeba navrhnout nové plochy pro bydlení pro cca 2 nové byty. Celkový počet trvale obydlených
bytů bude v r. 2030 cca 56.
 nárůst počtu bytů o:
2 : 54 = 0,04 = 4%

4%

Výpočet průměrné velikosti parcely:
Celková výměra parcel SV:

9,78 ha

 trv. obydl. byty:
9,78 : 55 = 0,1778 ha = 1778 m2

55 bytů

Je uvažováno (s ohledem na charakter území) rozložení bytů v rodinných domech 100%:
počet bytů

průměrná velikost parcely [m2] cca potřebná plocha [ha]

2

1778

0,3556

 celková potřebná plocha:

0,3556 ha + 20% = 0,4267 ha

1

Ve vyspělých zemích EU se hodnota průměrného počtu obyvatel na jeden trvale obydlený byt (obložnost) pohybuje
v současnosti okolo hodnot 2,0 - 2,4 obyvatel/byt, průměrná obložnost bytů v ČR je cca 2,6 (zdroj MMR). Lze předpokládat
snižování obložnosti bytů v řešeném území až na průměrnou hodnotu cca 2,5 (k roku 2025). Průměrná obložnost bytů
v Moravskoslezském kraji je 2,5 (zdroj ČSÚ). Navržená hodnota 2,5 je v souladu s trendem ČR i EU, kde dochází k setrvalému
poklesu obložnosti bytů. Nižší hodnota navíc vyplývá z předpokládaného zvyšování standardu bydlení.
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20% = související veřejná infrastruktura (občanské vybavení, dopravní a technická infrastruktura,
ostatní veřejná prostranství + veřejná zeleň…) – vyplývá z vyššího zastoupení smíšených ploch
V rámci Územního plánu Bratříkovice jsou navrženy obytné plochy (plochy smíšené obytné a plochy bydlení)
o celkové výměře cca 3,0479 2,41 ha, což překračuje vypočtenou potřebu. Je však třeba si uvědomit, že uvedený
výpočet potřeby nových bytů je relevantním nástrojem pro odůvodnění návrhu nových ploch pro bydlení především u
měst a obcí s řádově vyšším počtem obyvatel. U obcí velikosti obce Bratříkovice bývají výsledky výpočtu v řádu
jednotek, což je nepoměrné k hrubě odhadovanému počtu obyvatel na 10 let dopředu. Lze předpokládat, že skutečnou
potřebu nových ploch pro bydlení ovlivňují spíše jiné proměnné, které nelze odhadnout ve výpočtu.
Řešení návrhových ploch pro bydlení Územního plánu Bratříkovice je založeno na vyhodnocení návrhových ploch
předchozí ÚPD, se kterou zachovává konceptuální kontinuitu. Byla vyhodnocena realizovatelnost a zastavěnost
doposud nezrealizovaných návrhových ploch a vytipovány nové příležitosti založené na aktuálních záměrech majitelů.
Návrh ploch je výsledkem odborného odhadu tendencí ve výstavbě v řešeném území při splnění zásady návrhu pouze
nezbytného záboru pro jeho realizaci. Rozsah rozvojových ploch je stanoven ve vhodném měřítku vzhledem k velikosti
zastavěného území, počtu obyvatel obce a jeho charakteru.

N.

Výsledek přezkoumání souladu návrhu ÚP dle odst. 4 § 53 SZ

Bude doplněno po veřejném projednání.

O.

Postup při pořízení územního plánu

Bude doplněno po veřejném projednání.

P.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Bude doplněno po veřejném projednání.

Q.

Vyhodnocení připomínek

Bude doplněno po veřejném projednání.

R.

Vymezení a popis vybraných pojmů

hlavní využití – popis základní funkce, pro kterou je plocha vymezena
přípustné využití – popis možného využití, pro které je plocha vymezena
podmínečně přípustné využití – využití, které je možné pouze při splnění uvedené podmínky. Jedná se především
o hygienická kritéria ve vztahu k hlavnímu a přípustnému využití téže plochy a k okolním plochám.
nepřípustné využití – využití, které v dané ploše nelze dovolit
podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu – stanovení podmínek
prostorového řešení zástavby.
zeleň – soubor záměrně založených nebo spontánně vzniklých prvků živé a neživé přírody
drobná výroba – vytváření hmotných statků, které svým provozem nenarušuje užívání staveb a zařízení ve svém okolí
a nezhoršuje životní prostředí souvisejícího území nad přípustnou míru
drobná architektura – objekty do 6m² zastavěné plochy podporující identitu místa (například: kříže, pomníky, pamětní
desky, kapličky, zvoničky)
intenzita zástavby – intenzitou zástavby se rozumí maximální poměr zastavěné části pozemku oproti části nezastavěné.
Zastavěná část pozemku je součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb a všech vodě nepropustných ploch.
Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí
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všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových
stěn) je zastavěná plocha stavby vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné
roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena
pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.
výšková hladina zástavby – výška staveb nad přilehlým terénem, která je dána převládající výškou hřebenů střech
či atik rovných střech v charakteristickém vzorku zástavby v dané lokalitě
urbanistický charakter prostředí (urbanistická struktura obce) – struktura daná vnitřním uspořádáním
a vzájemnými vztahy jednotlivých složek, které vytvářejí dlouhodobě se vyvíjející prostorový subsystém společenského
systému tvořený především funkčními a stavebními soubory a jejich vzájemnými vztahy. Blíže viz kapitola odůvodnění
L.2.3. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území
architektonický charakter prostředí - celkový obraz prostoru vytvořený jednotným stavebním stylem, který ovlivňuje
např. prostorová koncepce řešení objektů, použité materiály či barevnost.
krajinný ráz – zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Je definován rysy
a znaky, které tvoří jeho jedinečnost a odlišnost, např. morfologií terénu, charakterem vodních toků a ploch, vegetačním
krytem a osídlením. Krajinný ráz je souhrnem příznačných znaků, vlastností, jevů a hodnot určité krajiny vytvářejících
její celkový charakter. Charakter krajiny vždy utváří dějinné souvislosti v přírodním rámci.
venkovský charakter zástavby – urbanistická struktura nízkopodlažní zástavby s vysokým podílem rodinných domů
s převažujícími šikmými střechami, rozsáhlejším hospodářským zázemím, zahradou či alespoň dvorem, s vysokým
podílem zeleně v sídle.

Ing. arch. Mgr. Monika Vávrová, architektonický ateliér Archvavra, Palackého 281, 679 06 Jedovnice

54

