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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.1 Účel územně analytických podkladů a způsob jejich pořízení
Územně analytické podklady (dále také ÚAP) jsou dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění (dále také stavební zákon) nástrojem územního
plánování a spolu s územními studiemi patří mezi územně plánovací podklady (hlava III, díl 1
stavebního zákona).
Charakteristika ÚAP, způsob a postup jejich pořizování, aktualizace a projednání a další
náležitosti spojené s ÚAP vyplývají z ustanovení § 26 až § 29 stavebního zákona a dále
samostatná vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění (dále také vyhláška
č. 500/2006 Sb.).
Územně analytické podklady mají zjišťovat a vyhodnocovat stav a vývoj území, jeho hodnoty,
limity využití území, záměry na provedení změn v území a vyhodnocovat udržitelný rozvoj
území. ÚAP mají sloužit především jako podklad pro:






Pořizování územně plánovací dokumentace obcí, jejich změn a aktualizací
Vyhodnocování vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
Poskytování územně plánovacích informací
Rozhodování stavebních úřadů

ÚAP jsou povinně pořizovány pro území krajů a správní území obcí s rozšířenou působností.
Termín pro pořízení ÚAP byl stanoven na 31. 12. 2008 a zatím stále platné ustanovení § 28,
odst. 1 stavebního zákona hovoří o tom, že pořizovatel průběžně aktualizuje ÚAP na základě
nových údajů o území a průzkumu území a každé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci.

1.2 Členění dokumentace
ÚAP se dle § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb. člení na:


Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení
stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů
na provedení změn v území, které jsou v rámci 4. úplné aktualizace ÚAP Opava 2016
tvořeny:
o Textovou částí – jedná se o tento svazek označený „Část A: Podklady pro rozbor
udržitelného rozvoje území“, který je dále členěn na:
 Údaje o území, kde jsou uvedeny základní informace ke všem 119 jevů,
jež mají být dle přílohy 1, části A, vyhlášky č. 500/2006 Sb. sledovány
v rámci ÚAP obcí
 Tabulkovou část údajů o území, kde jsou tam, kde to bylo vyhodnoceno
jako vhodné, uvedeny tabulkové souhrny týkající se jednotlivých
sledovaných jevů (veškerá tabulková data jsou součástí prostorových dat
zpracovaných do podoby datového modelu ÚAP)
 Záměry na provedení změn v území v členění dle původu jednotlivých
záměrů
o Grafickou částí – jedná se o výkresy hodnot, limitů využití území a záměrů na
provedení změn v území.
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Rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení udržitelného
rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (a to při
zachování ve vyhlášce uvedeného tematického členění) a určení problémů k řešení
v ÚPD zahrnující zejména požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických,
dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území
a střetů těchto záměrů s limity využití území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících
s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území. V rámci 4. úplné
aktualizace ÚAP Opava 2016 RURÚ tvoří:
o Textová část – obsahující tematické rozbory (dle témat uvedených v § 4, odst. 1,
písm. b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.) se SWOT analýzami, vyhodnocení RURÚ a
určení problémů k řešení v ÚPD.
o Grafická část – jedná se o výkres problémů k řešení v ÚPD („problémový“
výkres).
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2 ÚDAJE O ÚZEMÍ – SLEDOVANÉ JEVY DLE PŘÍLOHY 1, ČÁST A
VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB.
2.1 Jev A001 – Zastavěné území
Hranice jednotlivých zastavěných území jsou vyznačeny v grafické části. Jedná se o hranice
stanovené platnými územně plánovacími dokumentacemi jednotlivých obcí ve znění platných
změn ÚPD a v souladu s § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona.

2.2 Jev A002 – Plochy výroby
Jev A002 Plochy výroby je zpracován na základě platných územních plánů obcí – byl zpracován
na základě poskytnutých územních plánů nebo jejich aktualizací (změn).

2.3 Jev A003 – Plochy občanského vybavení
Jev A003 Plochy občanského vybavení je zpracován na základě platných územních plánů obcí –
byl zpracován na základě poskytnutých územních plánů nebo jejich aktualizací (změn).

2.4 Jev A004 – Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného
území
Jedná se o území se soustředěním problémových jevů vyžadujících řešení (funkčně, provozně,
prostorově nebo esteticky nesourodé území). Je zde možné zařadit brownfieldy1 nebo jinak
znehodnocené plochy v obcích. Je zde možné zařadit také tzv. plochy přestavby, které se
vymezují územním plánem – pro jejich konkrétní lokalizaci na území obcí v SO ORP Opava viz
výkres záměrů na provedení změn v území.
Tabulka 1: Brownfields
Název obce

Charakteristika jevu

Těškovice

Areál ZD (venkovská podnikatelská zóna)

Velké Heraltice

Bývalá prodejna ZAMO

Opava

Opava, Sokolovská - bývalý vojenský areál

Jakartovice

Brownfields - zemědělský objekt

Lhotka

Nevyužívaný zemědělský objekt - staré kravíny, stáje

Holasovice

Brownfields - Opamatel s.r.o.

Dolní Životice

Bývalý areál ZD - vepřín

Dolní Životice

Bývalý areál JZD Otice

Dolní Životice

Bývalý areál ZD - velkokapacitní seník

Oldřišov

areál Masospolu

Otice

Areál bývalého vepřína

Opava

Areál bývalé továrny Karnola

Kyjovice

Oranžérie v areálu zámku u tělocvičny - demolice

2.5 Jev A005 – Památková rezervace včetně ochranného pásma
Jedná se o území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek,
popřípadě archeologických nálezů, může vláda České republiky nařízením prohlásit jako celek
za památkovou rezervaci a stanovit podmínky pro zabezpečení její ochrany. Tyto podmínky se

1

Pro seznam brownfieldů viz tabulková část údajů o území.
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mohou v potřebném rozsahu vztahovat i na nemovitosti na území památkové rezervace, které
nejsou kulturními památkami.
Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické
prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, může
Ministerstvo kultury po projednání krajským úřadem prohlásit za památkovou zónu (městskou
nebo vesnickou) a určit podmínky její ochrany.

2.6 Jev A006 – Památková zóna včetně ochranného pásma
Území sídelních útvarů nebo jejich částí se zpravidla vyznačují zachovalou půdorysnou osnovou
a hmotovou strukturou s nižším podílem dochovaných původních historických staveb (historické
jádro nebo jeho část, zástavba kolem náměstí). Může mít podobu městské či vesnické památkové
zóny.

2.7 Jev A007 – Krajinná památková zóna
Krajinné památkové zóny reprezentují dochovanou kulturní krajinu v její historicky utvářené
podobě, tzn. bez výraznějších negativních zásahů do člověkem formovaného přírodního
prostředí nebo urbanistické struktury sídel.
Území krajinných památkových zón se zpravidla vyznačuje vyváženou skladbou přírodních a
sídelních ploch s krajinnými nebo architektonickými dominantami (hrady, zámky, tvrze, kostely,
panské dvory) odrážejícími se v četných panoramatických pohledech.

2.8 Jev A008 – Nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně
ochranného pásma
Ministerstvo kultury prohlašuje za kulturní památku nemovité a movité věci nebo jejich soubory,
které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti
od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z
nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké
a technické, nebo které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.
Rozhodnutí o ochranném pásmu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Tabulka 2: Nemovitá kulturní památka
Název obce
Bratříkovice

Popis
boží muka
hrad Vartnov, zřícenina
hrob a pomník obětem fašismu
kaple

Brumovice

kaplička
kostel Narození P. Marie
kostel Nejsvětějšího Vykupitele se zbytky ohrad. zdi hřbitova a s bránou a býv. márnicí
zvonička

Budišovice

smírčí kříž
kaple Božského Salvátora
kostel Nejsvětějšího Spasitele

Dolní Životice

smírčí kříž
socha sv. Jana Nepomuckého
tvrz vodní, archeologické stopy
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Název obce

Popis
zámek
zámek, ul. Zámecká

Háj ve Slezsku

pomník nár. umělce Vladislava Vančury
pomník revolučních tradic
kostel Nejsvětější Trojice

Hlavnice

sýpka
větrný mlýn

Hněvošice

kostel sv. Petra a Pavla/Nejsvětější Trojice
kostel sv. Petra a Pavla/Nejsvětější Trojice, ul. Hřbitovní
kaplička se zvonicí

Holasovice

rodinný dům P. Křížkovského
rovinné neopevněné sídliště - eneolitické sídliště a slovanské hradiště, archeologické
stopy
sýpka
venkovská usedlost, z toho jen: špýchar
zámek
pomník Ostravské operace

Hrabyně

socha sv. Jana Nepomuckého
sochy - soubor soch - osm putti
boží muka
kaple sv. Jakuba apoštola, hřbitovní
kaple sv. Jana Nepomuckého
kaplička

Hradec nad
Moravicí

kostel sv. Petra a Pavla
kostel sv. Petra a Pavla, ul. Městečko
křížová cesta
výšinné opevněné sídliště - slovanské hradiště, osada lidu kultury s kanel. keramikou a
popelnicových polí, archeologické stopy
zámek
zámek, ul. Městečko
hrad Medlice, archeologické stopy
kostel Narození P. Marie

Jakartovice

kostel Navštívení P. Marie
kostel sv. Michala
venkovská usedlost
zámek

Jezdkovice
Kyjovice
Lhotka u
Litultovic

boží muka
zámek
zámek
kaple Nejsvětější Trojice se zvonicí
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Název obce
Litultovice
Mladecko

Popis
větrný mlýn
zámek
venkovská usedlost
hrad - hrádek Přerovec (Zámčisko), archeologické stopy

Mokré Lazce

kaple sv. Anny
kostel sv. Jana Křtitele
krucifix
pomník Pavla Křížkovského

Neplachovice

vodní mlýn u čp. 60, ul. Mlýnská
zámek
zámek, ul. Zámecká
banka státní, ul. Ostrožná
Čapkova
činžovní dům - čp. 157 a 369, ul. Na valech
činžovní dům - čp. 157 a 369, ul. U Jaktařské brány
činžovní dům Zdražilův, ul. Olomoucká
činžovní dům zv. Neudekův, ul. Na rybníčku
činžovní dům, ul. Holubí
činžovní dům, ul. Na rybníčku
činžovní dům, ul. Solná
činžovní dům, ul. Těšínská
divadlo Slezské, ul. Horní náměstí
fara U sv. Vojtěcha, ul. Sněmovní
Gogolova

Opava

Horovo náměstí
hrob - hrob obětí pochodu smrti
hrob obětí pochodu smrti 1945
hřbitov - pohřebiště Rudé armády s památníkem
jiná správní stavba - správní budova firmy T. Fiedor, ul. Olomoucká
kaple
kaple Panny Marie Lurdské
kaple sv. Kříže - švédská, ul. Ratibořská
kaple sv. Vendelína
kaple sv. Víta/sv. Mikuláše
klášter býv. bernardinský, ul. Ostrožná
klášter dominikánský, ul. Pekařská
klášter dominikánský, ul. Solná
klášter Kongregace dcer Božské lásky, ul. Rooseveltova
klášter Milosrdných sester P. Marie Jeruzalémské, ul. Beethovenova
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Název obce

Popis
klášter Milosrdných sester P. Marie Jeruzalémské, ul. Matiční
klášter minoritský
klášter minoritský, ul. Masarykova třída
kolumbarium
kostel Nanebevzetí P. Marie, ul. Rybí trh
kostel Nejsvětější Trojice, ul. náměstí Svaté Trojice
kostel sv. Alžběty, ul. Rybí trh
kostel sv. Hedviky
kostel sv. Jana Křtitele
kostel sv. Jana Křtitele, ul. Hrnčířská
kostel sv. Kateřiny, ul. Kostelní
kostel sv. Petra a Pavla
kostel sv. Vojtěcha, ul. Dolní náměstí
Lidická
lihovar - škrobárna Anton Pohl (Opamyl), z toho jen: historická hl. výrobní budova čp.
2947, správní budova čp. 65 a 66, ul. Kasárenská
liniové opevnění - 6 objektů československého pohraničního opevnění
městské lázně
městské lázně, ul. Jaselská
městský dům - dvojdům (čp. 181 a čp. 182)
městský dům - dvojdům (čp. 181 a čp. 182), ul. Almužnická
městský dům - dvojdům (čp. 181 a čp. 182), ul. Popská
městský dům - obytný a obchodní dům Městské spořitelny, ul. Horní náměstí
městský dům "Müllerův"
městský dům "Müllerův", ul. Komenského
městský dům, ul. Matiční
měšťanský dům Boží koutek, ul. Horní náměstí
měšťanský dům Rotmberský, ul. Masarykova třída
měšťanský dům tzv. Altův dům, ul. Ochranova
měšťanský dům tzv. Rawův dům, později hostinec U 7 kurfiřtů, ul. Dolní náměstí
měšťanský dům U bílého koníčka, ul. Dolní náměstí
měšťanský dům U mouřenína, ul. Mezi trhy
měšťanský dům U zavřené brány, ul. Masarykova třída
měšťanský dům, ul. Beethovenova
měšťanský dům, ul. Dolní náměstí
měšťanský dům, ul. Janská
měšťanský dům, ul. Krnovská
měšťanský dům, ul. náměstí Osvoboditelů
měšťanský dům, ul. Ostrožná
měšťanský dům, ul. U fortny
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Název obce

Popis
meteorologický sloup, z toho jen: skříňka na barometr, ul. Dvořákovy sady
Mírová
muzeum Slezské, ul. Komenského
Na rybníčku
nemocnice - zemský ústav pro léčbu nervových chorob, z toho jen: správní budova, ul.
Olomoucká
nemocnice, z toho jen: sedm pavilonů A, B, E, F, H, K, L (exteriéry budov)
nemocnice, z toho jen: sedm pavilonů A, B, E, F, H, K, L (exteriéry budov), ul.
Olomoucká
obchodní dům Breda (čp. 159 a čp. 160), ul. náměstí Republiky
Olbrichova
Olomoucká
palác Blücherův, ul. Masarykova třída
palác Razumovských, ul. Nádražní okruh
palác Sobkův, ul. Masarykova třída
palác zemské vlády, ul. Masarykova třída
památník Petra Bezruče, z toho jen: reliéf Petra Bezruče, ul. Ostrožná
pomník Osvobození
radnice Hláska, ul. Horní náměstí
restaurace - býv. Lidový dům, ul. Otická
restaurace Na střelnici, ul. náměstí Svaté Trojice
Riegrova
rodinný dům - býv. Lassmanova vila, ul. Tyršova
rodinný dům - rodný domek Rudolfa Chodury, ul. Bartoníčkova
rozvodna - měnírna elektrického proudu
sloup se sochou P. Marie, ul. Dolní náměstí
sněmovna, ul. Sněmovní
socha bohyně Ceres, ul. náměstí Svobody
socha Nová Opava
socha Petra Bezruče, ul. Dvořákovy sady
socha sv. Floriána
Sokolovská
soud okresní
soud okresní, ul. Olomoucká
společenský dům - Městský dům kultury Petra Bezruče, ul. Nádražní okruh
spořitelna městská, ul. náměstí Republiky
střední škola - vyšší reálka, ul. Dvořákovy sady
škola - býv. hudební škola L. Grandeho, ul. Lidická
venkovská usedlost
venkovská usedlost, ul. Jantarová
venkovská usedlost, ul. Odbojářů

14

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Opava 2016
Název obce

Popis
venkovský dům, ul. Hlavní
venkovský dům, ul. Jantarová
vila - rodný dům dr. Karla Martínka, ul. Rolnická
vila arch. Gottwalda, ul. Mendlova
vila dr. Klimeše, ul. Boženy Němcové
vila dr. Radima Hesse, ul. Englišova
vila Hatschkova, ul. Jaselská
vila Kalittova, ul. Gogolova
vila Soví hrádek
vila Soví hrádek, ul. Tyršova
vila, ul. Praskova
vodní elektrárna - městská parní elektrárna
vodojem věžový
výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy
zemědělský dvůr Filipkův, s omezením: bez sýpky
zemědělský dvůr Filipkův, s omezením: bez sýpky, ul. Vrchní

Otice
Pustá Polom

zvonička
železniční stanice Opava - Východ, z toho jen: nádražní budova Opava - Východ čp.
691, vodárna, vodní jeřáb Kärtner Maschinen Fabrik, vodní jeřáb Krausewerk Neusalz
železniční stanice Opava - Východ, z toho jen: nádražní budova Opava - Východ čp.
691, vodárna, vodní jeřáb Kärtner Maschinen Fabrik, vodní jeřáb Krausewerk Neusalz,
ul. Jánská
kaple Zvěstování P. Marie
Pozdně barokní kaple z konce 18. století, výrazná dominanta v příměstské krajině.
kaple sv. Antonína
kostel Nejsvětější Trojice
venkovská usedlost, z toho jen: špýchar, ul. Polní

Raduň

venkovský dům - vošárna, ul. 9. května
zámek
zámek, ul. Zámecká

Skřipov

sloup - sloupek s votivním obrázkem P. Marie
kaple

Slavkov

kostel sv. Anny
socha - sloup s obrazem P. Marie
zámek, ul. Zámecká

Sosnová

kostel sv. Kateřiny
kaple Panny Marie
kaple sv. Anny

Stěbořice

kostel Narození P. Marie s farou
mohylník slovanský, archeologické stopy
venkovská usedlost, z toho jen: špýchar
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Název obce

Popis
zámek
kostel sv. Vavřince

Štáblovice

venkovská usedlost
venkovský dům
zámek
hrob a pomník Ivana Kubince

Štítina

kaple sv. Maří Magdalény
tvrz - tvrziště, archeologické stopy
kaple
kostel Nanebevzetí P. Marie
kostel Navštívení P. Marie
kostel Neposkvrněného Početí P. Marie s farou

Velké Heraltice kostel Neposkvrněného Početí P. Marie s farou, ul. Družstevní
kostel sv. Bartoloměje
socha sv. Jana Nepomuckého
zámek
zámek, ul. Opavská
kaplička P. Marie
kostel sv. Jana Křtitele
Velké Hoštice

socha sv. Jana Nepomuckého
zámek
zámek, ul. Zámecká

Vršovice

kaplička P. Marie Bolestné

2.9 Jev A009 – Nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor,
včetně ochranného pásma
Charakteristika jevu A009 je shodná s jevem A008, pouze se jedná o nemovité národní kulturní
památky.

2.10 Jev A010 – Památka UNESCO včetně ochranného pásma
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.11 Jev A011 – Urbanistické hodnoty
Datový model popisuje jev A011 jako intravilány sídel s historicky i esteticky cennou
urbanistickou kompozicí nezapsané v Ústředním seznamu kulturních památek, zahrnující části
sídel, rozptýlené zástavby, historické zahrady a parky.
Urbanistické hodnoty2 v SO ORP Opava představují výjimečné hodnotné nebo historicky
tradiční a zachovalé urbanistické hmotové struktury nebo prostory. Jedná se o historicky
výjimečnou strukturu typu osídlení zástavbou vesnickou v podobě individuálních objektů se

2

Pro seznam urbanistických hodnot viz tabulková část údajů o území.
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štítovou orientací do uličního (případně výjimečně návesního) prostoru nebo kvalitní
koncipovaná urbanisticky hodnotná zástavba.
Dalším typem urbanistických hodnot jsou významné prostorotvorné, hmotové nebo průhledové
osy představující v sídle nebo v krajině výjimečné linie.
Urbanisticky hodnotné plochy částí sídel představují:







zachovalé tradiční nebo hodnotné části nebo celky urbanistické struktury,
centrální části obcí se zachovalou, obnovenou, obecně významnou urbanistickou
skladbou hmot,
okolí významných objektů nebo kumulace významných a hodnotných objektů,
parky nebo soustředění zahradnicky ošetřované zeleně v sídlech,
části výjimečných plošných aktivit (rekreačních nebo podnikatelských) v území,
vodní plochy.

Významné urbanistické osy, které jsou nově zařazeny do jevu č. 119, představují:




kompoziční osy urbanistických struktur, skupin hmot,
významné průhledy na architektonicky hodnotné objekty, skupiny objektů nebo zajímavá
místa,
aleje a stromořadí.

2.12 Jev A012 – Region lidové architektury
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.13 Jev A013 – Historicky významná stavba, soubor
Budova nebo soubor staveb, které jsou významné svou minulostí, např. spojené s narozením či
pobytem známé osobnosti nebo jako dějiště historické události, objekty v památkovém zájmu,
které nejsou vyhlášenými památkami, jedná se o kulturně historické objekty3.

2.14 Jev A014 – Architektonicky cenná stavba, soubor
Jedinečné stavby a jejich soubory nezapsané do Ústředního seznamu kulturních památek ČR
(např. stavby významných architektů, slohově čisté budovy, dochované stavby lidového
stavitelství), stavby v původním slohu, dílo významného architekta.
Pro kompletní seznam architektonicky cenných staveb na území SO ORP Opava viz datová část
ÚAP 2016 – datový model.

2.15 Jev A015 – Významná stavební dominanta

Stavby a jejich soubory4, jejichž umístění v terénu či charakter je činí výrazně viditelné a do
velké míry ovlivňující vizuální charakter sídla a krajiny. Pohledově převládající významný prvek
v urbanistické kompozici. Významná budova nebo soubor budov vizuálně ovládající svou
polohou, hmotou nebo výtvarnými vlastnostmi strukturu obce. Okolí se dominantě podřizuje a
napomáhá jejímu vyniknutí.

2.16 Jev A016 – Území s archeologickými nálezy
Data jsou převzata ze Státního archeologického seznamu ČR a předána Národním památkovým
ústavem, ústředním pracovištěm v Praze. Kraj může vydat v dohodě s ministerstvem kultury
nařízením kraje plán území s archeologickými nálezy v kraji nebo ve vymezené části kraje, ve
3
4

Pro seznam historicky významných staveb viz tabulková část údajů o území.
Pro seznam významných stavebních dominant viz tabulková část údajů o území.
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kterém se vyznačí území, na nichž se vyskytují nebo se mohou odůvodněně vyskytovat
archeologické nálezy, a který slouží pro zabezpečení archeologického dědictví.
Území s archeologickými nálezy (UAN) jsou rozdělena podle kategorií:


UAN I – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem
archeologických nálezů;
UAN II – území, na němž nebyl doposud pozitivně prokázán výskyt archeologických
nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují; pravděpodobnost výskytu archeologických
nálezů 51 – 100%;
UAN III – území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt
archeologických nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné
území mohlo být osídleno nebo jinak využito člověkem a proto existuje 50%
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů;
UAN IV – území, kde je nereálná pravděpodobnost výskytu arch. nálezů – veškerá
vytěžená území – lomy, cihelny, pískovny apod.






Některá UAN I jsou často obklopena UAN II, jež nemají Pořadové číslo SAS ČR, a k nimž se
vztahuje popisová informace území, které obklopují. UAN III též nemá Pořadové číslo SAS ČR
a zaujímá celý zbývající prostor mezi územími UAN I, UAN II a UAN IV.
Na všechny typy území s archeologickými nálezy mimo UAN IV se vztahuje povinnost
vyplývající z § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. To
znamená, že je nutné v prostoru UAN I, UAN II i UAN III respektovat § 22 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči v platném znění, tj. stavebníci jsou již od přípravy stavby, tj. záměru
provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být objeven archeologický nález ve smyslu § 23,
povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu, nebo organizaci
oprávněné k archeologickým výzkumům, provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum.
Tabulka 3: Archeologické naleziště

Název obce

Kategorie vymezení území s archeologickými nálezy dle SAS ČR
Území, na němž
nebyl doposud
Území, na kterém ještě nebyl
Území s
pozitivně prokázán
rozpoznán a pozitivně doložen
pozitivně
výskyt archeolog. výskyt archeol. nálezů a prozatím
prokázaným a
nálezů, ale určité
tomu nenasvědčují žádné indicie,
dále bezpečně
indicie mu
ale předmětné území mohlo být
předpokládaným
nasvědčují,
osídleno nebo jinak využito
výskytem
pravděpodobnost
člověkem a proto existuje 50%
archeol. nálezů
výskytu archeolog.
pravděpodobnost výskytu
[ha]
nálezů 51-100%
archeol. nálezů [ha]
[ha]

Bílčice

1,2

Bílovec

3,2

Bítov

0,2

Branka u Opavy

8,3

Bratříkovice
Brumovice

113,4

78,7

604,8

11,4

361,8

155,2

2281,1

Březová

7,3

Budišov nad Budišovkou

6,5
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Název obce

Kategorie vymezení území s archeologickými nálezy dle SAS ČR
Území, na němž
nebyl doposud
Území, na kterém ještě nebyl
Území s
pozitivně prokázán
rozpoznán a pozitivně doložen
pozitivně
výskyt archeolog. výskyt archeol. nálezů a prozatím
prokázaným a
nálezů, ale určité
tomu nenasvědčují žádné indicie,
dále bezpečně
indicie mu
ale předmětné území mohlo být
předpokládaným
nasvědčují,
osídleno nebo jinak využito
výskytem
pravděpodobnost
člověkem a proto existuje 50%
archeol. nálezů
výskytu archeolog.
pravděpodobnost výskytu
[ha]
nálezů 51-100%
archeol. nálezů [ha]
[ha]

Budišovice

26,7

674,2

Býkov-Láryšov

0,8

Čavisov

0,2

Dobroslavice

0,6

Dolní Benešov

1,8

Dolní Životice

1,0

54,0

Fulnek

1071,2
0,1

Háj ve Slezsku

59,3

1311,2

Hlavnice

34,8

1073,9

Hlubočec

17,9

920,2

Hněvošice

9,5

53,3

552,3

Holasovice

14,4

57,1

1551,7

Horní Benešov

0,7

Horní Lhota

1,8

Horní Životice

0,7

Hrabyně
Hradec nad Moravicí

1000,3
27,8

Chlebičov

35,4

4328,7

36,9

325,0

Chvalíkovice
Jakartovice

446,5
1,2

Jezdkovice

182,7

4812,8

20,0

339,8

Kobeřice
Kravaře

1,0
0,0

5,5

Kružberk
Kyjovice

1,1
5,4

33,6

Leskovec nad Moravicí
Lhotka u Litultovic

2,7

651,5
1,5

0,8

3,9

Lichnov

501,6
2,3

Litultovice

26,8

Melč

1008,2
3,3

Mikolajice

739,6

Mladecko

8,9
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Název obce

Mokré Lazce

Kategorie vymezení území s archeologickými nálezy dle SAS ČR
Území, na němž
nebyl doposud
Území, na kterém ještě nebyl
Území s
pozitivně prokázán
rozpoznán a pozitivně doložen
pozitivně
výskyt archeolog. výskyt archeol. nálezů a prozatím
prokázaným a
nálezů, ale určité
tomu nenasvědčují žádné indicie,
dále bezpečně
indicie mu
ale předmětné území mohlo být
předpokládaným
nasvědčují,
osídleno nebo jinak využito
výskytem
pravděpodobnost
člověkem a proto existuje 50%
archeol. nálezů
výskytu archeolog.
pravděpodobnost výskytu
[ha]
nálezů 51-100%
archeol. nálezů [ha]
[ha]
1,8

38,8

Moravice
Neplachovice

1013,1
1,1

11,2

6,8

Nové Lublice

555,4
1,4

Nové Sedlice

26,8

130,5

12,7

4,3

1561,2

554,3

231,6

8271,2

Otice

7,0

8,5

704,8

Pustá Polom

0,5

10,0

1647,1

Oldřišov
Opava

Radkov

1,5

Raduň

2,3

5,6

793,7

Skřipov

0,3

24,7

1995,0

Slatina
Slavkov

0,7
147,5

4,2

952,6

Služovice

3,4

9,9

583,3

Sosnová

0,3

37,2

1264,0

146,2

1,2

30,1

1733,9

16,3

3,1

54,7

973,4

Staré Heřminovy
Stěbořice

9,6

Svobodné Heřmanice
Štáblovice

8,2

Štěpánkovice
Štítina

1,0
1,0

303,2

Těškovice

38,0

Tísek

875,6
1,6

Uhlířov

20,7

366,0

Úvalno

3,9

Velká Polom

2,0

Velké Heraltice
Velké Hoštice

1,0

115,8

3810,4

16,2

8,4

977,6

Vršovice

794,3

Zbyslavice

0,5
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Pro kompletní seznam a přesnou lokalizaci území s architektonickými nálezy viz datová část
ÚAP 2016 – datový model.

2.17 Jev A017 – Oblast krajinného rázu a její charakteristika
Tento jev pro území SO ORP Opava nebyl vymezen.

2.18 Jev A018 – Místo krajinného rázu a jeho charakteristika
Tento jev pro území SO ORP Opava nebyl vymezen.

2.19 Jev A019 – Místo významné události
Budova, soubor staveb, lokalita nebo i rozsáhlejší území spojené s historicky významnou
událostí (např. bojiště, poutní místa, místa národopisných slavností, místa, která inspirovala
umělecká díla), urbánně vymezený veřejně přístupný prostor, s významem posílení lokální
identity místa nebo reprezentačního prostoru sídla – nezapsané v Ústředním seznamu kulturních
památek.
Pro kompletní seznam míst významné události na území SO ORP Opava viz datová část ÚAP
2016 – datový model.

2.20 Jev A020 – Významný vyhlídkový bod
Veřejně přístupné místo, jehož vyvýšené umístění v terénu (vrchol kopce, úbočí) nebo v rámci
stavby (rozhledna, věž) umožňuje přehlédnout významnou a atraktivní část okolního území.
Tabulka 4: Významné vyhlídkové body
Název obce
Branka u Opavy

Název vyhlídky
Branecký kopec

Brumovice

Mohyla J.W. Goetheho nad Úblem

Háj ve Slezsku

Na kopci vedle vysílače, nad vlekem
Vrch Ostrá hůrka-kú Chabičov

Hlubočec

nejvyšší vrchol přírodního parku "Moravice" 529 m n.m.

Holasovice

kopec "Hůrka" 355 m n.m.

Hrabyně

vyhlídka z památníku
Bezručová vyhlídka v areálu zámku

Hradec nad Moravicí

Kalvárie
rozhledna Jakubčovice
zámek Hradec nad Moravicí

Mikolajice

smirčí kří, vyhlídka u silnice č. 443 směr na Melč

Opava

Hláska
Kostel sv. Hedviky

Stěbořice

Šibeničák

Štáblovice

Benkovský kopec
rozcestí Vendelín/Lipina

Těškovice

vrchol 457 m

Vršovice

Brdlice-kopec a kaple
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2.21 Jev A021 – Územní systém ekologické stability
Závazné vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) v územním plánu, vydaném
územním rozhodnutí, schválených komplexních pozemkových úpravách a v přijatém lesním
hospodářském plánu:



Nadregionální a regionální ÚSES – vymezeny v zásadách územního rozvoje, upřesněny v
územních plánech, případně v regulačních plánech.
Místní ÚSES – vymezen v územních plánech, upřesněn v regulačních plánech.

Cílem územního systému ekologické stability5 je přispět k vytvoření ekologicky vyvážené
krajiny, v níž je trvale zajištěna možnost využívání vyžadovaných produkčních a
mimoprodukčních funkcí - "trvale udržitelný život". Územní systém ekologické stability je
legislativně zakotven v zákoně č. 114/1992 Sb. ČNR ze dne 26. 2. 1992 (s účinností od 1. 6.
1992), v prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb. a dalších oborových předpisech. Regionální a
nadregionální systém ÚSES je obsažen v rámci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského
kraje, odkud je postupně přejímán a zpřesňován v rámci územně plánovací dokumentace obcí.
Systém lokálního ÚSES je zpracováván v rámci územně plánovací dokumentace obcí.
Do severozápadní části zasahuje nadregionální biocentrum Cvilín, které je vymezeno v rámci
ZÚR Moravskoslezského kraje. Ve SO ORP kolem řeky Opavy prochází nadregionální
biokoridor, na němž leží celkem 8 regionálních biocenter – RBC Brumovická niva, Holasovická
niva, Držkovická niva, Palhanecká niva, Malohoštická niva, Velkohoštická niva a část RBC
Koutská a Zábřežská niva (větší část je v sousedním ORP Kravaře). Druhý nadregionální
biokoridor probíhá severním výběžkem Opavska, prochází obcemi Hněvošice, Oldřišov a
Služovice a pokračuje v sousedním ORP Kravaře do NRBC Dařenec. Na něm leží RBC
Hněvošický háj a Svoboda. Významný biokoridor regionální úrovně prochází středem řešeného
území od severozápadu k jihovýchodu. Vychází z nadregionálního biocentra NRBC Cvilín. Na
něm leží RBC Heraltické údolí, Táborské, Na Velké, Slavkovské Březí, Hradecké a Kaluža. Z
RBC Hradecké vychází další regionální biokoridor vedoucí do RBC Malohoštická niva, na něm
leží RBC Panský mlýn. Z RBC Kaluža vychází v sousedním ORP Vítkov regionální biokoridor,
který částečně vede i přes dva nejjižnější výběžky řešeného území. Na něm se nachází RBC U
Leskoveckého chodníku, Kozíček a část RBC Horník. Na území správního obvodu se nacházejí
ještě RBC Zlodějský chodník, U Jilešovic, Zajíčka a Rosoly.
Lokální biocentra a lokální biokoridory byly zpracovány z poskytnutých územních plánů.

2.22 Jev A022 – Významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen
jinou položkou

K registrovaným VKP6 patří zejména mokřady stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
porosty, naleziště nerostů v sídelním útvaru, kterou může být i historická zahrada nebo park (ty
mohou být zároveň i nemovitou památkou podle zák. č. 20/1987 Sb., v platném znění), nebo
strom, skála, rašeliniště, louka, vlastně vše co nějakým způsobem utváří typický ráz krajiny nebo
výrazně přispívá k udržení stability krajiny. Registrují je pověřené obecní úřady.

5

Pro seznam územních systémů ekologické stability, které jsou vymezeny na území SO ORP Opava, viz tabulková
část údajů o území. Grafické znázornění formou mapového schématu je uvedeno v textové části B RURÚ.
6
Pro seznam registrovaných významných krajinných prvků viz tabulková část údajů o území.
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2.23 Jev A023 – Významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen
jinou položkou
VKP ze zákona jsou veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Některé
významné krajinné prvky ze zákona jsou v území SO ORP Opava zakresleny v rámci jiných jevů
(lesy, vodní toky, rybníky). Údolní niva na území není vymezena.
Pro kompletní seznam míst významných krajinných prvků ze zákona na území SO ORP Opava i
s dalšími doplňkovými informacemi viz datová část ÚAP 2016 – datový model.

2.24 Jev A024 – Přechodně chráněná plocha
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.25 Jev A025 – Národní park včetně zón a ochranného pásma
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.26 Jev A026 – Chráněná krajinná oblast včetně zón
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.27 Jev A027 – Národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma
Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou
geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním
měřítku, může orgán ochrany přírody vyhlásit za národní přírodní rezervace; stanoví přitom také
jejich bližší ochranné podmínky. Národní přírodní rezervace je nejvýznačnější kategorií ochrany
maloplošných území. Poskytuje ochranu v mezinárodním nebo národním měřítku unikátním
přírodním ekosystémům s vzácnými a ohroženými organismy i anorganickými fenomény.
NPR Kaluža – Bukový smíšený porost typický pro Oderské vrchy. Rozloha celkem 57,0 ha,
větší část v sousedním ORP Vítkov. V ORP Opava leží tato NPR v obci Hradec nad Moravicí,
katastrální území Žimrovice.

2.28 Jev A028 – Přírodní rezervace včetně ochranného pásma
Přírodní rezervace je obdobou národní přírodní rezervace, avšak pouze s regionálním významem
a měly by být vyhlašovány primárně pro ochranu menších území, v nichž jde o ochranu
vzácného a regionálně významného biotopu, případně o ochranu většího počtu vzácných druhů
rostlin nebo živočichů.
Přírodní rezervaci vyhlašují vyhláškou krajské úřady, správa chráněné krajinné oblasti, správa
národního parku nebo statutární město. Základní ochranné podmínky jsou definovány v §§ 33 a
34 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a mohou být
dále upřesněny zřizovacím předpisem.
PR Hněvošický háj – Dubohabrový porost s křovitým patrem a bohatou květenou. Rozloha 67,7
ha, obec Hněvošice.
PR Hořina – Bohatá lokalita šafránu Heuffelova. Rozloha 88,3 ha, obec Brumovice a Velké
Heraltice.
PR Hvozdnice – Říční niva s několika rybníky, velmi bohatá avifauna, lokalita želvy bahenní.
Rozloha 56,2 ha, obec Slavkov, Štáblovice a Uhlířov.
PR U Leskoveckého chodníku – Smíšený přirozený porost smrku, modřínu a jedle. Rozloha
29,9 ha, obec Skřipov.
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V bezprostřední blízkosti ORP Opava se dále nacházejí přírodní rezervace Koutské a Zábřežské
louky a Valach.

2.29 Jev A029 – Národní přírodní památka včetně ochranného pásma
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.30 Jev A030 – Přírodní park
K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami,
který není zvláště chráněn podle části třetí zákona o ochraně přírody a krajiny, může orgán
ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení
takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.
Zřizují je krajské úřady vyhláškou, ve které omezují činnosti, jež by mohly vést k rušení,
poškození nebo k zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a soustředěné
estetické a přírodní hodnoty.
Na území ORP Opava se vyskytuje přírodní park Moravice
Přírodní park Moravice se nachází v kaňonovitém údolí, které je ojedinělým geomorfologickým
útvarem se specifickou florou a faunou. Je to poslední zbytek přirozené krajiny Východních
Sudet s celou řadou zajímavých přírodních fenoménů. Nabízí krásnou přírodu s kopcovitým
terénem, listnaté a jehličnaté lesy, slunné louky, lesní plody a čisté ovzduší. Je to jeden z
nejdelších, největších dendrologicky a botanicky zajímavých úseků, neboť protíná celý Nízký
Jeseník – počínaje u Dolní Moravice a konče vyústěním u Branky, včetně údolí Raduňky.

2.31 Jev A031 – Přírodní památka včetně ochranného pásma
Přírodní památka je území obvykle menší rozlohy zřízené k ochraně určitých přírodních objektů
místní až národní hodnoty. Jedná se zejména o geologické a geomorfologické útvary, naleziště
vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním
ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval
svou činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní památku; stanoví přitom
také její bližší ochranné podmínky. Vyhlašuje ji krajský úřad, správa chráněné krajinné oblasti,
správa národního parku nebo statutární město.
PP Heraltický potok – Mokřady kolem potoka s významnými rostlinnými i živočišnými
společenstvy. Rozloha 14,4 ha, obec Holasovice, Neplachovice, Stěbořice.
PP Hůrky – Lesní porost přirozeného charakteru s vysokým zastoupením jesenického modřínu a
borovice lesní. Rozloha 16,0 ha, obec Velké Heraltice.
PP Otická sopka – Průnik čedičových vyvřelin spodnokarbonskými horninami. Rozloha 10,4
ha, obec Otice a Slavkov.
PP Úvalenské louky – Přirozené vlhké louky s řadou ostřic. Rozloha 6,5 ha, obec Brumovice.
PP Údolí Moravice – Osu území přírodní památky tvoří Bukovinský potok spolu s lesními
porosty a plochami bezlesí. Rozloha 53,4 ha, obec Hradec nad Moravicí.
PP Jakartovice – Území můžeme rozdělit na několik dílčích ploch, které se liší svým
charakterem: pole – dvě pole sloužící k pěstování obilnin, ruderalizované nekosené louky –
převážně se jedná o ruderalizované nivní louky bez jakéhokoliv dlouhodobého obhospodařování,
ruderalizované kosené louky – jedná se o plochy, které jsou koseny nebo mulčovány, zachovalá
kosená louka – plocha kde se modrásek bahenní relativně hojněji vyskytuje, stromové porosty –
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rozsáhlé porosty dřevin a křovin v údolní nivě toku Hvozdnice tvořené převážně olší lepkavou,
jasanem ztepilým a vrbami, železniční těleso. Rozloha 13 ha, obec Jakartovice a Mladecko.

2.32 Jev A032 – Památný strom včetně ochranného pásma
Památný strom je oficiální označení pro mimořádně významné stromy, jejich skupiny a
stromořadí a mohou být podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhlášeny
buď na základě správního rozhodnutí místně příslušným orgánem ochrany přírody, což je
většinou pověřený obecní úřad, městský úřad či magistrát statutárního města (konkrétně jedná
jeho odbor životního prostředí), nebo na základě smlouvy tohoto orgánu ochrany přírody s
vlastníkem stromu.
Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro ně orgán
ochrany přírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy
provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud tak neučiní, má každý
strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene
měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom
škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.
Tabulka 5: Památný strom
Název obce

Název památného stromu

Počet

Branka u Opavy

Jasan ztepilý

1

Háj ve Slezsku

Lípa v Chabičově

1

Holasovice

Holasovická lípa

1

Hradec nad Moravicí

Lípa v Jakubčovicích

1

Dub letní v Deštné

1

Třešeň ptáčnice

1

Metasekvoj čínská

1

Dub červený

1

Jasan v Opavě

1

Dub letní u Pusté Polomi

1

Alej dubů v Raduni

24

Břízy tmavé u Raduňských rybníků

42

Dub v Raduni

1

Dub za skalkou

1

Jakartovice
Oldřišov
Opava
Pustá Polom
Raduň
Štáblovice

2.33 Jev A033 – Biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.34 Jev A034 – NATURA 2000 – evropsky významná lokalita
Evropsky významná lokalita (EVL) je jedním typem chráněných území v rámci soustavy
NATURA 2000. Evropsky významná lokalita je legislativně podložena v zákoně o ochraně
přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.), který implementuje evropskou směrnici O stanovištích
(92/43/EHS). Evropsky významná lokalita je zařazena nařízením vlády ČR do tzv. národního
seznamu. Po schválení Evropskou Komisí je zapsána do tzv. evropského seznamu.
EVL Údolí Moravice – předmětem ochrany je lokalita přástevníka kostivalového, střevlíka
hrbolatého, vranky obecné. Rozloha celkem 129,6 ha (menší část zasahuje do ORP Vítkov). V
řešeném území se vyskytuje na ploše 89,7 ha v obci Hradec nad Moravicí, katastrální území
Hradec nad Moravicí, Žimrovice a Domoradovice.
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EVL Jakartovice – lokalita modráska bahenního. Rozloha 13,7 ha, obec Jakartovice a
Mladecko.
EVL Štola Jakartovice II – lokalita netopýra velkého. Rozloha 0,04 ha, obec Jakartovice.
EVL Hněvošický háj – Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, staré acidofilní doubravy s
dubem letním na písčitých pláních. Rozloha 70,1559 ha, obec Hněvošice, Oldřišov, Služovice.

2.35 Jev A035 – NATURA 2000 – ptačí oblast
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.36 Jev A036 – Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
s národním významem

Ochrana hnízdní populace rorýse obecného a jeho potvrzené hnízdiště ve městě Opavě 7. Rorýs
obecný začal v posledních desetiletích využívat nabídku nových hnízdních příležitostí v lidských
sídlech, zejména dutiny v podstřeší, resp. ve střešních konstrukcí budov – v městském prostředí.

2.37 Jev A037 – Lesy ochranné
Viz jev A039 obsahující informace souhrnně pro všechny typy lesů na území SO ORP Opava.

2.38 Jev A038 – Les zvláštního určení
Viz jev A039 obsahující informace souhrnně pro všechny typy lesů na území SO ORP Opava.

2.39 Jev A039 – Lesy hospodářské
Na území ORP jsou zastoupeny všechny kategorie lesa, les ochranný (0,02 %), les zvláštního
určení (2,74 %) a kategorie lesa hospodářského (23,40 %). Pro seznam obcí s výměrami ploch
lesa na katastru dané obce viz tabulková část údajů o území.
Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů, § 6 se lesy rozdělují do tří
kategorií:




Lesy hospodářské
Lesy ochranné
Lesy zvláštního určení

Lesy ochranné a lesy zvláštního určení se dále podle plnění hlavní funkce rozdělují do
subkategorií.
V SO ORP Opava se nacházejí následující subkategorie:
V lesích ochranných:


Lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích

V lesích zvláštního určení:






7

Lesy v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně
Lesy na území nár. parků a nár. přírodních rezervací
Lesy v 1. zónách CHKO, lesy v přír. rezervacích a přírodních památkách
Příměstské a další lesy se zvýšenou funkcí rekreační
Lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou
krajinotvornou

Pro seznam lokalit výskytu zvláště chráněných druhů viz tabulková část údajů o území.
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Lesy pro zachování biologocké různorodosti
Lesy, v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření

Grafické znázornění lokalizace jednotlivých typů lesů formou mapového schématu je uvedeno v
textové části B RURÚ.

2.40 Jev A040 – Vzdálenost 50 metrů od okraje lesa
Tento údaj byl zpracován z dat o jevech č. 37, 38 a 39 a je součástí výkresu limitů využití území.
V případě dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a pozemků do vzdálenosti 50 m od
okraje lesa rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného
orgánu státní správy lesů.

2.41 Jev A041 – Bonitovaná půdně ekologická jednotka
Na území ORP Opava je v rámci I. třídy ochrany zahrnuto 12 207,1 ha zemědělské půdy
(21,5 %) a v rámci II. třídy se jedná o 12 779,7 ha zemědělské půdy (22,5 %).
Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód související se
zemědělskými pozemky. BPEJ je charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní
jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a
klimatické podmínky hodnoceného pozemku.




Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního
významu.
Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde
o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování
také jen podmíněně zastavitelné.

Výměry půd8 v jednotlivých třídách vycházejí z dat ÚAP a zahrnují nejen zemědělskou půdu, ale
často i další plochy, např. komunikace, lesní pozemky, zastavěné plochy (některé intravilány
obcí) atd. Také z toho důvodu neodpovídá v řadě případů součet zemědělské půdy v jednotlivých
třídách výše uvedené ploše zemědělské půdy podle údajů ČSÚ. Ten používá rozdílnou
kategorizaci jednotlivých půd podle využití (zemědělská, nezemědělská – lesní, vodní, zastavěné
a ostatní plochy) a pěstované kultury na zemědělské půdě (orná půda, trvalý travní porost, vinice
a chmelnice, ovocné sady, zahrady).
Grafické znázornění dat týkajících se zemědělského půdního fondu a bonitované půdně
ekologické jednotce formou mapového schématu je uvedeno v příslušné kapitole textové části B
RURÚ.

2.42 Jev A042 – Hranice biochor
Biochora (biogeografie) je vyšší typologická (opakovatelná) jednotka biogeografického členění
ČR. Biochora člení území bioregionu na menší jednotky, které mají heterogenní ráz a vyznačují
se svérázným zastoupením, uspořádáním, kontrastností a složitostí kombinace skupin typů
geobiocénů. Na území České republiky bylo vymezeno 366 typů biochor. Jejich charakteristiky
jsou uvedeny v publikaci výše. Biogeografické členění je podkladem pro projektování územních
systémů ekologické stability.

8

Pro podíl zemědělské půdy v I. a II. třídě ochrany viz tabulková část údajů o území.
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Tento údaj byl zpracován z dat poskytnutých AOPK (hranice bioregionů a biochor). Biochory
jsou biogeografické jednotky s určitým uspořádáním typologických jednotek nižšího řádu,
především skupin typů geobiocénů. Jednotlivé biochory jsou označeny kódem, který popisuje
vegetační stupeň, kategorii georeliéfu, půdní substrát a jeho vlhkost.
Pro kompletní seznam a přesnou lokalizaci hranic biochor na území správního obvodu viz datová
část ÚAP 2016 – datový model.

2.43 Jev A043 – Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
Z investic do půdy za účelem zlepšení úrodnosti se v území řešeném ÚAP Opava vyskytují jen
meliorace (plochy odvodněné, otevřené hlavní odvodňovací zařízení, vyústění drenážní).
Podklady byly poskytnuty Zemědělskou vodohospodářskou správou (ZVHS), zákresy v
mapových podkladech Územního informačního systému ZVHS.
Pro kompletní seznam a přesnou lokalizaci jednotlivých investic do půdy za účelem zlepšení
půdní úrodnosti na území SO ORP Opava viz datová část ÚAP 2016 – datový model.

2.44 Jev A044 – Vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných
pásem
Jedná se o zdroje povrchové nebo podzemní vody, které jsou využívány nebo u kterých se
předpokládá jejich využití jako zdrojů pitné vody. Povrchové a podzemní vody nejsou
předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se
vyskytují; práva k těmto vodám upravuje zákon o vodách. K ochraně vydatnosti, jakosti a
zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo
využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m 3 za rok a
zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody stanoví
vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením obecné povahy. Seznam vodních zdrojů na území
SO ORP Opava, viz tabulka níže.
Tabulka 6: Vodní zdroj
Název obce

Název vodního zdroje

Háj ve Slezsku

ZDROJ Lhota u Opavy

Hlubočec

0,25 l/s

Hněvošice

Hněvošice vrt HV2
Hněvošice vrt HV 1

Hrabyně

Mokré Lazce - Jabloňka

Chlebičov

ZDROJ Chlebičov

Jakartovice

vrt-kú Deštné
vrt-kú Hořejší Kunčice

Jezdkovice

zdroj přírodní pitné vody / vodárna

Kyjovice

studna Kyjovice

Mikolajice

mimo provoz

Mladecko

vrt

Mokré Lazce

ZDROJ Mokré Lazce
ZDROJ Suché Lazce - Zamčisko
ZDROJ Jaktařský zářez

Opava

ZDROJ Karlovecké studny
ZDROJ Palhanecké studny
ZDROJ Sádrovcová galerie

Pustá Polom

studna
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Název obce

Název vodního zdroje
Studna 1; celé parcely č.935 a č.936

Velké Heraltice

Studna 2; část parcel č.937 a č.939
Vrt 1; celá parcela č.351 a část pč.352
Vrt 2; část parcely č.947
ZDROJ Velké Hoštice
ZDROJ Velké Hoštice V3A

Velké Hoštice

ZDROJ Velké Hoštice vrt 4A
ZDROJ Velké hoštice Vrt 6
ZDROJ Velké Hoštice Vrt 7

2.45 Jev A045 – Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.46 Jev A046 – Zranitelná oblast
Podklady pro tento jev nebyly poskytnuty.

2.47 Jev A047 – Vodní útvar povrchových, podzemních vod
Jedná se o vymezené významné soustředění tekoucích povrchových vod v určitém prostředí (v
korytě vodního toku), charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými
vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu.
Hlavními vodními toky na území ORP Opava jsou Opava, Moravice, Hvozdnice, a dále též
Bílovka, Čížina a Porubka.






Řeka Opava vzniká soutokem Střední a Černé Opavy ve Vrbně pod Pradědem a celá je
ve správě státního podniku Povodí Odry. Střední Opava (s délkou 12,9 km) pramení na
severovýchodních svazích Pradědu a Černá Opava (18,4 km) při severozápadních svazích
Orlíku. Další zdrojnici tvoří ještě Bílá Opava. Ta pramení na jižních svazích Pradědu ve
výšce 1280 m n. m. K místu zaústění do Střední Opavy je Bílá Opava dlouhá 13,2 km.
Tok vlastní Opavy měří 109,3 km. Přímo do koryta Opavy ústí celkem tři přítoky. Jsou to
Opavice, Čižina a Moravice.
Řeka Moravice, která je rozlohou povodí čtvrtým největším tokem v povodí Odry,
pramení v Hrubém Jeseníku v nadmořské výšce 1134 m ve Velkém Kotli, zhruba 3 km
jižně od vrcholu Pradědu. Správa řeky Moravice je dělená, převažující část spravuje
státní podnik Povodí Odry, horní pramenný úsek je v péči Lesů České republiky. Z
větších toků, které do Moravice ústí, je to jen její levostranný přítok Hvozdnice, zaústěný
těsně nad městem Opavou.
Řeka Hvozdnice pramení v podhůří Nízkého Jeseníku poblíž Horního Benešova. Správa
toku není dělená, po celé délce od pramene k ústí je Hvozdnice ve správě státního
podniku Povodí Odry. Tato celková délka činí 36,3 km a z větších obcí, kterými po trase
protéká, jsou to Jakartovice, Mladecko, Dolní Životice, Slavkov a Otice.

Pro kompletní seznam a přesnou lokalizaci jednotlivých vodních útvarů povrchových a
podzemních vod na území SO ORP Opava viz datová část ÚAP 2016 – datový model.

2.48 Jev A048 – Vodní nádrž
Jako vodní nádrž se označuje prostor k dlouhodobějšímu zadržení vody, též jako prostor určený
k akumulaci vody a řízení odtoku. Vodní nádrže jsou vodními díly. Pro kompletní seznam a
přesnou lokalizaci jednotlivých vodních nádrží na území SO ORP Opava viz datová část ÚAP
2016 – datový model.
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2.49 Jev A049 – Povodí vodního toku, rozvodnice
Podklady pro tento jev nebyly poskytnuty.

2.50 Jev A050 – Záplavové území

Vodní režim v krajině úzce souvisí se vznikem povodňových stavů 9. Záplavová území jsou
administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.
Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní
úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s
plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. V zastavěných územích, v zastavitelných
plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích,
vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle
nebezpečnosti povodňových průtoků. Záplavová území se stanovují formou opatření obecné
povahy. Návrhová záplavová čára návrhové povodně s periodicitou 5, 20, 50 a 100 let (výskyt
povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20, 50 a 100 let) se odvozuje
z nejvyšší hladiny vody v jednotlivých profilech vodního toku při návrhové povodni, přičemž
její nadmořské výšky jsou stanoveny hydraulickým výpočtem.
Záplavové území Q10 je zjišťováno pro návrhový průtok se statistickou pravděpodobností
překročení 10 let (tzv. 10leté povodně). Cílem stanovení záplavového území je vytvoření
územního limitu pro zástavbu v oblastech s nejvyšším ohrožením lidských životů a majetků.
Data pro jeho vymezení v SO ORP Opava však nebyla poskytnuta.
Záplavové území nejvyšší zaznamenané přirozené povodně – je záplavové území vymezené
na základě pozorování a měření výšky hladiny při záplavách. Záplavová území jsou
administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.
Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní
úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s
plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. Na území SO ORP Opava jsou zaznačeny
povodně z let 1997 a 2007.

2.51 Jev A051 – Aktivní zóna záplavového území
Aktivní záplavové zóny jsou součástí rozhodnutí o vyhlášení příslušných záplavových území
(jev č. 50) a jsou součástí výkresu limitů využití území. Užívání pozemků a stavební činnost v
aktivní zóně záplavového území je stanovena zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a změně
některých zákonů (vodní zákon).
Území v zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů, jež
při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku, a tak bezprostředně ohrožuje život,
zdraví a majetek lidí. V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani
provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové
průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním
tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a
odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury,
zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích
vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, za podmínky, že současně budou
provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro
údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.
V aktivní zóně je dále zakázáno:
9

Pro seznam obcí a vymezených záplavových území na území SO ORP Opava viz tabulková část údajů o území.
Grafické znázornění tématu záplav a souvisejících jevů formou mapového schématu je uvedeno v textové části
B RURÚ.
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a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní
úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
Pro vodní toky Opava, Hvozdnice, Bílovka, Čížina a Moravice byly vymezeny aktivní zóny
záplavových území. Grafické znázornění tématu záplav a souvisejících jevů formou mapového
schématu je uvedeno v textové části B RURÚ.

2.52 Jev A052 – Území určené k rozlivům povodní
Za území určená k řízeným rozlivům povodní se považují pozemky nezbytné pro vzdouvání,
popřípadě akumulaci povrchových vod veřejně prospěšnými stavbami na ochranu před
povodněmi, k nimž bylo omezeno vlastnické právo dohodou nebo postupem podle § 55a zákona
č. 254/2001 Sb. Není zatím systematicky sledovaný údaj o území, stanovuje příslušný
vodoprávní úřad na úrovni kraje.
Pro účely zmírnění účinků povodní může vodoprávní úřad jako preventivní opatření v
záplavovém území místo jiných opatření na ochranu před povodněmi rozhodnutím vymezit
území určená k rozlivům povodní.
Tabulka 7: Území určené k rozlivům povodní

Název obce

Charakteristika jevu

Brumovice

VN realizovaná v rámci PPO: VN Pocheň

Jakartovice

VN realizovaná v rámci PPO: VN Hořejší Kunčice

Opava

VN realizovaná v rámci PPO: VN Sedlinka

2.53 Jev A053 – Území zvláštní povodně pod vodním dílem
Území ohrožená zvláštními povodněmi jsou území, která mohou být při výskytu zvláštní
povodně zaplavena vodou. Pokud pro krizové situace předpokládaný rozsah území ohrožený
zvláštními povodněmi výrazně přesahuje záplavová území, vymezí se jejich rozsah v krizovém
plánu. Území, které může být zaplaveno vodou při povodni způsobené jinými vlivy než
přírodními, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo
nouzovým řešením kritické situace na vodním díle.
Tento jev zahrnuje území zvláštní povodně pod vodním dílem přehrad Slezská Harta, Kružberk a
Pocheň. Pro přesnou lokalizaci těchto území – viz výkres limitů využití území v rámci ÚAP
2016.

2.54 Jev A054 – Objekt/zařízení protipovodňové ochrany
Jsou to objekty a zařízení sloužící k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a
majetku občanů, společnosti a na životním prostředí. Jedná se např. o poldry, ochranné hráze
toků, přehrady, mobilní zábrany, pohyblivé klapky na vodních dílech, jezy ap.
Povodí Odry, s.p. – realizovaná protipovodňová opatření:







Úprava toku Bílovka
Úprava toku Čižina
Úprava toku Hvozdnice
Úprava toku Moravice
Úprava toku Oldřišovský potok
Úprava toku Opava
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Úprava toku Porubka
Úprava toku Sezina

Navrhovaná protipovodňová opatření:



Úprava toku Moravice km 0,000 – 10,000
Úprava toku Hvozdnice km. 0,000 – 2,310

Tabulka 8: Objekt/zařízení protipovodňové ochrany
Název obce
Branka u Opavy

Název protipovodňového objektu/ zařízení
jez Branka
Měřící stanice BRAN - kombinovaná
Měřící stanice BRUM - srážkoměrná
Úprava Čižiny km 3,693-3,792

Brumovice

Úprava Opavy km 56,305-56,480
UPRAVA_PTU
ŽB práh ve dně

Budišovice

PPO Porubka a LB přítok

Dolní Životice

Jez Dolní Životice
Úprava Hvozdnice km. 12,349-13,050
jez Háj ve Slezsku
jez Jilešovice

Háj ve Slezsku

jez Lhota u Opavy
PB hráz na Opavě km 18,570-19,190
PB ochr. hráz na Opavě km 8,836-10,920
Úprava Opavy km 8,836-10,920
Úprava PTU Opava km 18,660 - 19,220
Úprava Opavy km 47,900-48,052

Holasovice

Úprava Opavy km 48,940-49,092
Úprava Opavy km 49,810-50,610

Hradec nad Moravicí
Jakartovice

jez Hradec nad Moravicí
Úprava Hvozdnice km. 22,080-24,020
PPO Porubka a LB přítok

Kyjovice

přirozený tok
zajištění komunikace
Jez Dolní Životice

Litultovice

Jez Luhy na Hvozdnici km 17,390
opevnění paty svahu

Oldřišov

UPRAVA_PTU
Jaschkův jez

Opava

jez Městské sady (Vojenský splav)
jez Mlýn Herber
Měřící stanice OPAV - kombinovaná
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Název obce

Název protipovodňového objektu/ zařízení
Mohrův jez
LB hráz na Opavě km 33,955-34,900
LB hráz na Opavě km 38,140-39,000
PB hráz na Moravici km 3,330-3,526
PB hráz na Opavě km 39,000-41,500
průpichy, odlehčovací koryto
Úprava Opavy km 29,300-29,500
Úprava Opavy km 33,935-39,000
Úprava Opavy km 39,203-39,311
Úprava Opavy km 44,435-44,650
záhozová patka
Pod Oticemi

Otice

Měřící stanice OTIC - limnigrafická
Úprava Hozdnice km. 2,970-3,350
místní úprava
Měřící stanice PUPO - srážkoměrná
přirozený tok

Pustá Polom

zajištění břehu
zajištění komunikace
zakrytí toku
zatrubnění toku
kamenná zeď

Skřipov

kamenný zához
koryto napřímeno,břehy zajist.olší
opevnění paty svahu

Slavkov

Slavkov
Úprava Hvozdnice km. 4,100-4,410

Služovice

UPRAVA_PTU
přirozený tok

Těškovice

jez u Panského mlýna
zajištění brodu
zajištění břehu
zajištění komunikace

Uhlířov

Slavkov
LB hráz na Opavě km 28,930-32,649

Velké Hoštice

Úprava Opavy km 29,300-29,500
jez Komárov
jez Štítina

33

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Opava 2016

2.55 Jev A055 – Přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně
ochranných pásem
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.56 Jev A056 – Lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.57 Jev A057 – Dobývací prostor
Dobývací prostor se stanoví na základě výsledků průzkumu ložiska podle rozsahu, uložení, tvaru
a mocnosti výhradního ložiska se zřetelem na jeho zásoby a úložní poměry tak, aby ložisko
mohlo být hospodárně vydobyto. Při stanovení dobývacího prostoru se vychází ze stanoveného
chráněného ložiskového území a musí se přihlédnout i k dobývání sousedních ložisek a k vlivu
dobývání.
Tabulka dobývacích prostor dle § 27 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů
je uvedena níže.
Tabulka 9: Dobývací prostor
Název obce

Organizace

Nerost

GYPSTREND s.r.o.

sádrovec

Wienerberger cihlářský průmysl,a.s.

cihlářská surovina

Hradec nad Moravicí

Kamenolomy ČR s.r.o.

droba

Jakartovice

SILNICE MORAVA s.r.o

droba pro drcené kamenivo

Litultovice

THORSEN s.r.o.

droba

CIDEM Hranice,a.s.

cihlářská surovina

Českomoravský štěrk,a.s.

slév. a maltařské písky

Wienerberger cihlářský průmysl,a.s.

cihlářská surovina

Hněvošice

Opava

2.58 Jev A058 – Chráněné ložiskové území
Chráněné ložiskové území (CHLÚ) se stanovuje na ochranu výhradního ložiska proti
znemožnění nebo ztížení jeho dobývání. Stanovuje se v období vyhledávání nebo průzkumu po
vydání osvědčení o výhradním ložisku. Stanovuje je MŽP v součinnosti s MPO a OBÚ po
dohodě s orgánem územního plánování a se stavebním úřadem. Chráněné ložiskové území
zahrnuje území, na kterém stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, by
mohly znemožnit nebo ztížit dobývání výhradního ložiska. Chráněné ložiskové území stanoví
ministerstvo životního prostředí po projednání s orgánem kraje v přenesené působnosti České
republiky rozhodnutím vydaným v součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu České
republiky, obvodním báňským úřadem a po dohodě s orgánem územního plánování a stavebním
úřadem.
Tabulka 10: Chráněné ložiskové území

Název obce
Hněvošice
Holasovice

Organizace

Nerost

GYPSTREND s.r.o., Kobeřice
Wienerberger Cihlářský průmysl, a.s.,
Č.Budějovice
Česká geologická služba

Sádrovec
Cihlářská surovina
Cihlářská surovina
Písky sklářské a slévárenské,
Štěrkopísky

Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá
Opava

Wienerberger Cihlářský průmysl, a.s.,
Č.Budějovice

Cihlářská surovina, Štěrkopísky

34

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Opava 2016

2.59 Jev A059 – Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.60 Jev A060 – Ložisko nerostných surovin
Do jevu A060 patří výhradní ložisko: Zjistí-li se vyhrazený nerost v množství a jakosti, které
umožňují důvodně očekávat jeho nahromadění, vydá Ministerstvo životního prostředí osvědčení
o výhradním ložisku. Osvědčení o výhradním ložisku zašle Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvu průmyslu a obchodu, krajskému úřadu, obvodnímu báňskému úřadu, orgánu
územního plánování, stavebnímu úřadu a organizaci, pro niž bylo provedeno vyhledávání nebo
průzkum výhradního ložiska.
Dále sem patří ostatní nebilancovaná ložiska (ložiska vyhrazených i nevyhrazených nerostů,
která nejsou v ilanci a mají spočtené zásoby alespoň v kategorii vyhledané). Většinou se jedná o
menší ložiska nevyhrazených nerostů, jejichž výpočty nebyly schváleny. Dále se jedná o bývalá
výhradní ložiska, která byla odepsána vynětím z evidence nebo objekty s výpočty zásob
vyhrazených nerostů, které z různých důvodů (většinou neschválení zásob) nebyly zařazeny do
Bilance. Tato "ložiska" většinou neodpovídají dnešnímu termínu Ložisko, ale vzhledem k tomu,
že mají historicky spočtené zásoby a nejsou vytěžená, nebyla zařazena do subregistru V, Z, nebo
U.
A také je do jevu A060 nutné zařadit prognózní zdroje: Jako prognózní zdroje nerostných
surovin jsou označovány akumulace nerostných surovin, které jsou prozkoumány méně
podrobně, než aby se daly označit jako ložiska s vyhledanými zásobami. Databáze prognózních
zdrojů obsahuje více než 3000 objektů nahromadění nerostných surovin. Pro potřeby státní
správy jsou rozčleněny na čtyři skupiny, označené P, R, Q, Z, podle klesající míry
prozkoumanosti a/nebo ekonomického významu. Území se zvláštními podmínkami geologické
stavby - s předpokládanými ložisky nerostů (schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů,
schválené prognózní zdroje nevyhrazených nerostů, ostatní evidované prognózní zdroje)
(registry Geofondu ČGS).
Na území ORP Opava se nachází několik ložisek nerostných surovin (štěrkopísek, cihlářská
surovina, sádrovec a stavební kámen).
Grafické znázornění tématu těžby nerostných surovin a souvisejících jevů formou mapového
schématu je uvedeno v textové části B RURÚ.
Tabulka 11: Ložisko nerostných surovin
Název obce
Háj ve Slezsku

Organizace

Nerost

KAMENOLOMY ČR s.r.o., Ostrava - Svinov

psamity,štěrk

GYPSTREND s.r.o., Kobeřice

Holasovice

Česká geologická služba

sádrovec
hlína,jíl,sprašová
hlína
hlína,sprašová hlína

Hradec nad Moravicí

KAMENOLOMY ČR s.r.o., Ostrava - Svinov

droba,konglomerát

Jakartovice

SILNICE MORAVA s.r.o., Krnov

droba,konglomerát

Litultovice

Thorssen s.r.o., Kamenolom Mladecko

břidlice,droba

Mladecko

Thorssen s.r.o., Kamenolom Mladecko

břidlice,droba

Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá

písek,psamity
hlína,sprašová
hlína,štěrkopísek

Hněvošice

Opava

Wienerberger Cihlářský průmysl, a.s., Č.Budějovice

Wienerberger Cihlářský průmysl, a.s., Č.Budějovice
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2.61 Jev A061 – Poddolované území
Jedná se o území zahrnující hlubinná důlní díla vzniklá v důsledku průzkumu nebo těžby
nerostných surovin. ČGS poskytuje data bez garance správnosti, úplnosti a aktuálnosti, protože
údaje jsou průběžně aktualizovány na základě výsledků geologických prací.
Tento údaj byl zpracován z dat poskytnutých Českou geologickou službou, která poskytuje údaje
o geologických rizicích orgánům státní správy, samosprávy a orgánům územního plánování a
územního řízení pro zpracování územně analytických podkladů.
Jednotlivé zákresy poddolovaných území10 jsou zobrazeny jako body nebo plochy (polygony):



Bodové zákresy představují buď jednotlivá důlní díla (např. šachta, krátká štola nebo
štola s neznámým průběhem a rozsahem, chodbice) nebo větší plochy, v rámci kterých
leží důlní díla, jejichž přesnou polohu a rozsah nelze z použitých podkladů přesněji určit.
Polygony zahrnují plochy se známým nebo předpokládaným výskytem hlubinných
důlních děl, vzniklých za účelem těžby nebo průzkumu nerostných surovin. Důlní díla
jsou v rámci ploch rozložena nepravidelně, v různých hloubkách a mohou zde být i zcela
nepoddolované úseky.

2.62 Jev A062 – Sesuvné území a území jiných geologických rizik
Sesuvnými územími nebo jinými geologickými riziky je možno chápat svahové nestability:
Informace o svahových nestabilitách a jejich prostorové vymezení jsou získávány vlastními
geologickými pracemi a z dostupných archivních materiálů převzatých z jiných organizací
(registrační záznamy o sesuvných územích a územích jiných geologických rizik). ČGS poskytuje
data s garancí správnosti pouze u výsledků vlastních mapovacích akcí. Sesuvné území vzniká
porušením stability svahu podél rotačních smykových ploch nebo po zvodnělém plastickém
podloží nebo po vrstevních plochách. Sesuv je průběh nebo následek pohybů zemin působením
gravitace a proudového tlaku podzemní vody. Sesuvem je označen jak proces sám, tak i jeho
výsledná forma.
Na území ORP Opava je Českou geologickou službou evidováno 14 sesuvných území – 7
bodové a 7 plošných – z toho jsou 5 aktivních, 8 potencionálních a 1 stabilizovaný. Z těchto 14
sesuvných území se 3 nacházejí na území Mokrých Lazců a Hradce nad Moravicí, 2 v obcích
Otice a Smolkov (část obce Háj ve Slezsku), 1 v obci Holasovice, 1 v části Opavy (Kateřinky u
Opavy), 1 v části Domoradovice (část Hradce nad Moravicí) a 1 v části Chabičov (část Háje ve
Slezsku). Grafické znázornění tématu formou mapového schématu je uvedeno v textové části B
RURÚ.
Tabulka 12: Sesuvné území
Název obce
Háj ve Slezsku

Zákres

Lokalita
Chabičov

Plošný

Domoradovice

Plošný

Hradec nad Moravicí

Plošný

Mokré Lazce

Mokré Lazce

Plošný

Nové Sedlice

Mokré Lazce

Plošný

Háj ve Slezsku

Smolkov

Bodový

Hradec nad Moravicí

Hradec nad Moravicí

Bodový

Opava

Kateřinky u Opavy

Bodový

Hradec nad Moravicí

10

Pro seznam všech poddolovaných území na území SO ORP Opava viz tabulková část údajů o území.
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Název obce

Zákres

Lokalita

Otice

Bodový

Otice

2.63 Jev A063 – Staré důlní dílo
Starým důlním dílem se podle zákona rozumí důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož
původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. Starým důlním dílem
je také opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož původní provozovatel ani jeho právní
nástupce neexistuje nebo není znám. Ministerstvo životního prostředí ČR zabezpečuje zjišťování
starých důlních děl a vedením jejich registru pověřilo ČGS. Český báňský úřad vede mj.
souhrnnou evidenci provozovaných hlavních důlních děl. ČGS garantuje správnost, úplnost a
aktuálnost pouze pro kategorii staré důlní dílo. V případě, že by ČGS poskytovala údaje o všech
důlních dílech, nemohla by garantovat správnost, úplnost a aktuálnost, protože údaje pro jiné
kategorie důlních děl jsou průběžně doplňovány na základě výsledků geologických prací. Na
území ORP Opava se nachází těchto objektů celkem 27.
Tabulka 13: Staré důlní dílo
Název obce

Lokalita

Surovina

Dolní Životice

štola Karol

Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu

Hlavnice

320 - (Hlavnice)

Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu

316 - (štola Kajlovec)

Polymetalické rudy

jáma Slepetné 1

Polymetalické rudy

jáma Slepetné 2

Polymetalické rudy

jáma Slepetné 3

Polymetalické rudy

jáma Slepetné 4

Polymetalické rudy

jáma Slepetné 5

Polymetalické rudy

319 - Harta

Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu

Jakartovice A

Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu

Jakartovice B

Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu

Jakartovice C

Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu

Jakartovice D

Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu

Jakartovice E

Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu

Hradec nad Moravicí

Jakartovice G - Koňský důl Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu
Jakartovice H

Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu

Jakartovice I - Soví důl

Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu

Jakartovice J

Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu

Jakartovice K

Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu

Jakartovice L

Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu

Kerhartice - štola 1

Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu

Kerhartice A

Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu

Kerhartice B

Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu

jáma Depa

Sádrovec

jáma Petr Bezruč

Sádrovec

Pustá Polom

Studnice

Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu

Velké Heraltice

339 - (štola Na Velké)

Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu

Jakartovice

Opava
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2.64 Jev A064 – Staré zátěže území a kontaminované plochy
Za starou ekologickou zátěž se považuje závažná kontaminace horninového prostředí,
podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými
látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, polychlorované bifenyly,
chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěnou kontaminaci lze považovat za
starou ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám.
Kontaminovaná místa mohou být rozmanitého charakteru – může se jednat o skládky odpadů,
průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, nezabezpečené sklady nebezpečných
látek, bývalé vojenské základny, území postižená těžbou nerostných surovin nebo opuštěná a
uzavřená úložiště těžebních odpadů představující závažná rizika.
Dle dat ÚAP týkajících se starých ekologických zátěží11, jejichž správcem a poskytovatelem je
Ministerstva životního prostředí, jsou na území ORP Opava evidovány tyto staré ekologické
zátěže.

2.65 Jev A065 – Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
Vydávání seznamů OZKO bylo nabytím účinnosti nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, dne 1. 9. 2012 zrušeno. V současné době Ministerstvo životního prostředí každoročně
zveřejňuje mapy pětiletých průměrů úrovně znečištění ovzduší České republiky. Mapy obsahují
v každém čtverci 1×1 km hodnotu klouzavého průměru koncentrace za předchozích 5
kalendářních let pro znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit dle přílohy č. 1 zákona č.
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

2.66 Jev A066 – Odval, výsypka, odkaliště, halda
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.67 Jev A067 – Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného
pásma
Pro kompletní seznam a přesnou lokalizaci jednotlivých technologických objektů zásobování
vodou včetně ochranného pásma na území SO ORP Opava viz datová část ÚAP 2016 – datový
model.

2.68 Jev A068 – Vodovodní síť včetně ochranného pásma
Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a
vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní
vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem.
Obce v ORP Opava jsou zásobovány pitnou vodou převážně z veřejných vodovodů. Procento
napojení překračuje 95 %. Veřejný vodovod je dostupný ve všech obcích řešené oblasti, přesto
nemusí být napojeni všichni obyvatelé – někteří jsou i nadále zásobováni ze soukromých studní.
Tyto místní zdroje mají význam pouze v těch částech, kde nejsou dosud vybudovány rozvody
vody z veřejného vodovodu, zejména z důvodu přílišné odlehlosti nemovitosti od soustředěné
zástavby. Pitná voda pro zásobení z veřejných vodovodů je získávána převážně z nejrozsáhlejší
vodárenské soustavy v České republice – Ostravského oblastního vodovodu. Jako hlavní
velkokapacitní zdroj povrchové vody pro Opavsko slouží údolní nádrž Kružberk. Hlavní
vodárenskou společností jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Pro kompletní seznam a přesnou lokalizaci vodovodní sítě na území SO ORP Opava viz datová
část ÚAP 2016 – datový model. Grafické znázornění tématu formou mapového schématu je
uvedeno v textové části B RURÚ.
11

Pro seznam starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch na území SO ORP Opava viz tabulková část
údajů o území.
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2.69 Jev A069 – Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně
ochranného pásma
Dle datového modelu se mezi technologické objekty odvádění a čistění odpadních vod může
zařadit např.:










Čistírna odpadních vod
Dešťová retenční nádrž
Biologický rybník (dočišťovací nádrž)
Čerpací stanice odpadních vod
Odlehčovací komora
Výústní objekt
Ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod
Zařízení na kanalizační síti
Zařízení technické infrastruktury pro odkanalizování ze ZÚR

Pro kompletní seznam a přesnou lokalizaci jednotlivých technologických objektů odvádění a
čištění odpadních vod včetně ochranného pásma na území SO ORP Opava viz datová část ÚAP
2016 – datový model.

2.70 Jev A070 – Síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma
Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k
odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a
srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění
odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková
voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této kanalizace
přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami. Odvádí-li se odpadní voda samostatně a
srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem.
V oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod je nutné zejména naplňování Směrnice č. 91/271
EHS, o čištění městských odpadních vod, ve které je stanovena mimo jiné povinnost obcí nad
2 000 ekvivalentních obyvatel (EO) mít odpovídající kanalizační systém zakončený ČOV do
konce roku 2010. Obce s produkcí znečištění pod úroveň 2 000 EO musí zajistit přiměřené
čištění produkovaných odpadních vod.
Pro kompletní seznam a přesnou lokalizaci sítě kanalizačních stok na území SO ORP Opava viz
datová část ÚAP 2016 – datový model. Grafické znázornění tématu formou mapového schématu
je uvedeno v textové části B RURÚ.

2.71 Jev A071 – Výrobna elektřiny včetně ochranného pásma
Datový model pracuje s následujícími typy výrobny elektřiny:






Elektrárna jaderná - Jaderná elektrárna je technologické zařízení, sloužící k přeměně
vazebné energie jader těžkých prvků na elektrickou energii.
Elektrárna tepelná - Tepelná elektrárna je technologický celek, který vyrábí elektrickou
energii přeměnou z chemické energie vázané v palivu (či jiného vhodného zdroje
energie) prostřednictvím tepelné energie. Obvykle je termínem „tepelná elektrárna“
označována elektrárna spalující běžné fosilní palivo.
Elektrárna solární, fotovoltaická - Solární elektrárna je technické zařízení, kterým se
přeměňuje energie ze slunečního záření na energii elektrickou.
Elektrárna geotermální - Geotermální elektrárna je technické zařízení, které využívá k
výrobě elektrické energie tepelnou energii z nitra Země.
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Elektrárna vodní - Vodní elektrárna je technologický celek, sloužící k přeměně
potenciální energie vody na elektrickou energii.
Malá vodní elektrárna - Malá vodní elektrárna je označení pro vodní elektrárnu s
instalovaným výkonem maximálně 10 MW.
Bioplynová elektrárna
Elektrárna větrná - Větrná elektrárna je technické zařízení, kterým se přeměňuje větrná
energie na energii elektrickou.
Další typy výroben elektřiny

Na území ORP Opava je celkem 28 výroben elektrické energie. Na území SO ORP Opava se
jedná o větrné, solární (fotovoltaické) elektrárny a malé vodní elektrárny.
Tabulka 14: Výrobna elektřiny
Název obce

Typ výrobny elektřiny

Počet

Háj ve Slezsku

Malá vodní elektrárna

5

Hradec nad Moravicí

Malá vodní elektrárna

5

Oldřišov

Elektrárna větrná

1

Opava

Malá vodní elektrárna

8

Velké Hoštice

Malá vodní elektrárna

1

Ochranné pásmo:
Ochranné pásmo těchto zařízení je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (energetický zákon). Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější
líc obvodového pláště výrobny elektřiny.
V ochranném pásmu výrobny elektřiny je zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.

2.72 Jev A072 – Elektrická stanice včetně ochranného pásma
Rozvodna představuje elektrický uzel, který slouží k rozvádění, tj. k přivádění a odvádění
elektrické energie téhož elektrického napětí. Transformovna slouží k transformaci elektrické
energie na jiné napětí a k jejímu rozvodu. Rozvodny a transformovny jsou nejčastěji v jednom
objektu a nazývají se elektrické stanice.
Zásobování regionu elektrickou energií je zajištěno přes transformovny.
Pro kompletní seznam a přesnou lokalizaci jednotlivých elektrických stanic a jejich ochranných
pásem na území SO ORP Opava viz datová část ÚAP 2016 – datový model.
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2.73 Jev A073 – Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně
ochranného pásma
Napájení je zajištěno vedením VVN 110 kV č. 689 Horní Životice – Jaktař, č. 688 Horní
Životice – Velké Hoštice, č. 687 Jaktař – Velké Hoštice, č. 683 Velké Hoštice – Poruba a č. 682
Velké Hoštice – Třebovice. Rozvod elektrické energie v území je zajištěn pomocí VN 22 kV
převážně prostřednictvím Severomoravské energetiky, a.s. Jihozápadní část území protíná vedení
220 kV č. 459 Horní Životice – Nošovice.
Jihozápadní část území ovlivní dle ZÚR MSK navrhované záměry (v režimu VPS) v oblasti
elektroenergetiky: koridor EZ1 pro nadzemní elektrické vedení VVN 400 kV (Krasíkov –)
Tvrdkov – Horní Životice, EZ3 Nadzemní elektrické vedení VVN 110 kV Horní Životice –
Dvorce (- Moravský Beroun) a E27 výstavba napájecího vedení 110 kV, které propojí rozvodnu
110/22 kV ve Vítkov s rozvodnou 400/110 kV v Horních Životicích.
Grafické znázornění tématu distribuční sítě elektrické energie formou mapového schématu je
uvedeno v textové části B RURÚ.

2.74 Jev A074 – Technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a
bezpečnostního pásma
Regulační stanice STL jsou v obci Opava. Regulační stanice VTL jsou v obcích Branka u
Opavy, Brumovice, Dolní Životice, Háj ve Slezsku, Holasovice, Hrabyně, Hradec nad Moravicí,
Neplachovice, Nové Sedlice, Opava, Otice, Raduň, Slavkov, Sosnová, Stěbořice, Uhlířov, Velké
Heraltice a Velké Hoštice.
Grafické znázornění tématu distribuce plynu formou mapového schématu je uvedeno v textové
části B RURÚ.

2.75 Jev A075 – Vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního
pásma
Zásobování SO ORP Opava plynem je zajištěno VTL plynovodem, který vede ze sousedního
ORP Kravaře a prochází přes obce Velké Hoštice, Opava, Neplachovice, Holasovice, Brumovice
a pokračuje do ORP Bruntál. Zbylé napojení zajišťuje středotlaké vedení. Nízkotlakým
rozvodem plynu je řešeno zásobování v Opavě, Brumovicích a několika dalších malých sídlech.
Celkově je ve SO ORP Opava na plyn napojeno 37 obcí, tedy 91 %, chybí pouze napojení obcí
Mikolajice, Skřipov, Lhotka u Litultovic a Bratříkovice.
V ZÚR MSK je jako VPS definována stavba P14 stavební úpravy VTL plynovodu DN 300
Hlučín – Opava – Brumovice na DN 500/PN 40.
Grafické znázornění tématu distribuční plynu formou mapového schématu je uvedeno v textové
části B RURÚ.

2.76 Jev A076 – Technologický objekt zásobování jinými produkty včetně
ochranného pásma
Na území SO ORP Opava se nachází následující technologické objekty na produktovodech:





Opava-východ – TO (sklady a sklad hořlavin)
Opava-východ – výdej a sklad PHM
Opava-východ – sklad hořlavin
Háj ve Slezsku – sklad uhlí a sklad TO

Pro kompletní seznam a přesnou lokalizaci jednotlivých prvků tohoto jevu na území SO ORP
Opava viz datová část ÚAP 2016 – datový model.
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2.77 Jev A077 – Ropovod včetně ochranného pásma
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.78 Jev A078 – Produktovod včetně ochranného pásma
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.79 Jev A079 – Technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného
pásma
Datový model definuje pro tento jev A079 následující technologické objekty zásobování teplem:
 Teplárna
 Kabel katodové ochrany na
teplovodní síti
 Výtopna
 Ostatní zařízení zpracování a
 Kotelna
distribuce tepla
 Předávací stanice
 Ochranné pásmo plochy/objektu na
 Výměníková stanice
teplárenské síti
 Anodové uzemnění na teplovodní síti
Pro přesnou lokalizaci jednotlivých prvků tohoto jevu na území SO ORP Opava viz datová část
ÚAP 2016 – datový model.

2.80 Jev A080 – Teplovod včetně ochranného pásma
Rozvod a dodávku tepla ve městě Opava zajišťuje firma OPATHERM a.s. Výroba tepelné
energie je ve společnosti OPATHERM a.s. zajištěna ze 83 % ze zemního plynu. Doplňkovým
palivem k výrobě tepla je v Opavě využíváno uhlí.
Pro kompletní seznam a přesnou lokalizaci prvků distribuční sítě tepla na území SO ORP Opava
viz datová část ÚAP 2016 – datový model.

2.81 Jev A081 – Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma
Na území SO ORP Opava se nacházejí zařízení všech tří mobilních operátorů působících na
území Telefónica ČR (O2), T-Mobile i Vodafone. Pokrytí signálem GSM/GPRS je dobré, u
operátorů Vodafone a T-Mobile se v závislosti na orografii terénu vyskytují lokality bez
dostupného signálu, zejména ve strmých údolích řek (Moravice, Setina) a rozsáhlejších lesních
komplexech (oblast Hradec nad Moravicí – Hrabyně, okolí Skřipova, Stěbořic). Vzhledem
k průběhu státní hranice je v její blízkosti dostupný signál také polských mobilních sítí.
Pro kompletní seznam a přesnou lokalizaci elektronických komunikačních zařízení a jejich
ochranných pásem na území SO ORP Opava viz datová část ÚAP 2016 – datový model.

2.82 Jev A082 – Komunikační vedení včetně ochranného pásma
Na území města Opavy je k dispozici vysokorychlostní mobilní Internet přes síť třetí generace
UMTS/3G (T-Mobile, Telefónica O2 Czech Republic), širší území má dostupný
vysokorychlostní mobilní internet u Telefónica ČR v Holasovicích a v Hradec nad Moravicí, TMobile (Opava, Mokré Lazce, Štítina, Chlebičov, Otice, Holasovice, Hradec nad Moravicí,
Slavkov, Stěbořice) a Vodafone (jen Opava a nejbližší okolí).
Pro kompletní seznam a přesnou lokalizaci jednotlivých prvků komunikačních vedení,
radioreléových tras a ochranných pásem na území SO ORP Opava viz datová část ÚAP 2016 –
datový model, resp. grafická část ÚAP 2016 – výkres limitů využití území.

2.83 Jev A083 – Jaderné zařízení
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.
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2.84 Jev A084 – Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B
s umístěnými nebezpečnými látkami
Objektem nebo zařízením zařazeným do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami
je celý prostor, popřípadě soubor prostorů, v němž je umístěna jedna nebo více nebezpečných
látek v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a
činností, v užívání právnických osob a podnikajících fyzických osob. Zařízením je technická
nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána,
přepravována nebo skladována a která zahrnuje také všechny části nezbytné pro provoz,
například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, průmyslové dráhy a nákladové
prostory.
Na území ORP Opava se nachází jedno zařízení zařazené do skupiny a s umístěnými
nebezpečnými látkami. Jedná se o zásobník (potrubí) v areálu firmy TEVA Czech Industries
s.r.o. – Opava.
Pro přesnou lokalizaci jednotlivých objektů a zařízení na území SO ORP Opava viz datová část
ÚAP 2016 – datový model.

2.85 Jev A085 – Skládka včetně ochranného pásma
Skládka je zařízení zřízené v souladu s uvedeným zákonem (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a provozované ve třech na
sebe bezprostředně navazujících fázích provozu. Skládka nebezpečného odpadu je skládka, na
níž jsou skladovány odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v
příloze č. 2 k výše uvedenému zákonu (tzv. nebezpečný odpad). Souhlas k provozování uděluje
příslušný krajský úřad, v případě, že půjde o skládku nebezpečných odpadů, je souhlas udělen na
dobu určitou, a to na 4 roky.
Na území SO ORP Opava jsou dvě skládky. Provozovatelem je EKO-Chlebičov a.s. a ELIO
Slezsko a.s. Skládka pevných domovních odpadů Vršovice je již od roku 2013 rekultivována.
Pro přesnou lokalizaci jednotlivých objektů a zařízení na území SO ORP Opava viz datová část
ÚAP 2016 – datový model.

2.86 Jev A086 – Spalovna včetně ochranného pásma
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.87 Jev A087 – Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně
ochranného pásma
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.88 Jev A088 – Dálnice včetně ochranného pásma
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.89 Jev A089 – Rychlostní silnice včetně ochranného pásma
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.90 Jev A090 – Silnice I. třídy včetně ochranného pásma
Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a
chodci. Silnice tvoří silniční síť. Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují
do těchto tříd: a) silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu. V
rámci tohoto jevu se sledují také výhledové záměry silnic I. třídy.
Silnice I. třídy procházející územím města Opavy: I/11, I/46, I/56 a I/57.
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Ochranné pásmo:
K ochraně silnice I. třídy a provozu na ní mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční
ochranné pásmo. Pro nově budovanou nebo rekonstruovanou silnici I. třídy vzniká na základě
rozhodnutí o umístění stavby. Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený
svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 50 m od osy přilehlého jízdního
pásu silnice I. třídy, která není rychlostní silnicí. Vymezení souvisle zastavěného území obce při
určování silničního ochranného pásma stanovuje vyhláška č. 490/2005 Sb. v platném znění.
Grafické znázornění jevů souvisejících s tématem silniční infrastruktury formou mapového
schématu je uvedeno v textové části B RURÚ. Pro přesnou lokalizaci těchto území – viz
výkresová část ÚAP 2016 a datová část (datový model) ÚAP 2016.

2.91 Jev A091 – Silnice II. třídy včetně ochranného pásma
Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a
chodci. Silnice tvoří silniční síť. Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují
do těchto tříd: b) silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy. V rámci tohoto jevu
se sledují také výhledové záměry silnic II. třídy.
Silnice II. třídy procházející územím města Opavy: II/442, II/443, II/452, II/460, II/461, II/462,
II/463, II/464, II/465, II/466, II/467 a II/469.
Ochranné pásmo:
K ochraně silnice II. třídy a provozu na ní mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční
ochranné pásmo. Pro nově budovanou nebo rekonstruovanou silnici II. třídy vzniká na základě
rozhodnutí o umístění stavby. Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí
prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 15 m od osy
přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy. Vymezení souvisle zastavěného území obce při
určování silničního ochranného pásma stanovuje vyhláška č. 490/2005 Sb. v platném znění.
Grafické znázornění jevů souvisejících s tématem silniční infrastruktury formou mapového
schématu je uvedeno v textové části B RURÚ. Pro přesnou lokalizaci těchto území – viz
výkresová část ÚAP 2016 a datová část (datový model) ÚAP 2016.

2.92 Jev A092 – Silnice III. třídy včetně ochranného pásma
Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a
chodci. Silnice tvoří silniční síť. Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují
do těchto tříd: c) silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich
napojení na ostatní pozemní komunikace. V rámci tohoto jevu se sledují také výhledové záměry
silnic III. třídy.
Základní silniční síť doplňují silnice III. tříd. Jedná se o kategorii silnic ve správě Správy silnic
Moravskoslezského kraje.
Ochranné pásmo:
K ochraně silnice III. třídy a provozu na ní mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční
ochranné pásmo. Pro nově budovanou nebo rekonstruovanou silnici III. třídy vzniká na základě
rozhodnutí o umístění stavby. Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí
prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 15 m od osy
přilehlého jízdního pásu silnice III. třídy. Vymezení souvisle zastavěného území obce při
určování silničního ochranného pásma stanovuje vyhláška č.490/2005 Sb. v platném znění.
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Grafické znázornění jevů souvisejících s tématem silniční infrastruktury formou mapového
schématu je uvedeno v textové části B RURÚ. Pro přesnou lokalizaci těchto území – viz
výkresová část ÚAP 2016 a datová část (datový model) ÚAP 2016.

2.93 Jev A093 – Místní a účelové komunikace
Do grafické části ÚAP byly použity údaje z pasportu místních komunikací měst a obcí
uvedených v tabulce. V obcích Budišovice a Hlubočec se rovněž nachází systém účelových
komunikací.
Grafické znázornění jevů souvisejících s tématem silniční infrastruktury formou mapového
schématu je uvedeno v textové části B RURÚ. Pro přesnou lokalizaci těchto území – viz
výkresová část ÚAP 2016 a datová část (datový model) ÚAP 2016.

2.94 Jev A094 – Železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma
Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro
zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy. Dráha celostátní, jíž je dráha, která slouží
mezinárodní a celostátní veřejné železniční dopravě a je jako taková označena. Železniční dráha,
na níž je provozována vysokorychlostní železniční doprava, je dráha vybavená pro rychlosti
drážních vozidel nad 200 km/h. Dráha celostátní je součástí evropského železničního systému.
Územím SO ORP Opava probíhá železniční koridor č. 310 (Olomouc – Opava-východ) a
železniční koridor č. 321 (Opava východ – Český Těšín).
Tabulka 15: Přehled celostátních tratí
Číslo
trati

Umístění stavby (dotčené
obce)

Popis

Železniční trať Olomouc – Opava východ je
jednokolejná trať, součást celostátní dráhy. Trať
vede z Olomouce hlavního nádraží přes Valšov,
310
Bruntál, Milotice nad Opavou a Krnov do Opavy. Na
trati se nachází pět tunelů. Provoz na trati byl
zahájen v roce 1872.
Trať Ostrava-Svinov - Opava východ je jednokolejná
železniční trať o délce 28 km, která spojuje Ostravu
321(316)
a Opavu.Od prosince 2008 byla sloučena s tratí z
Ostravy do Českého Těšína pod číslem 321.

Olomouc hlavní nádraží Valšov - Bruntál - Milotice
nad Opavou - Krnov - Opava

Opava východ - Ostrava Havířov - Český Těšín

Ochranné pásmo:
Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny
svislou plochou vedenou u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje,
nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. U vlečky 30 m od osy krajní koleje,
pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích a vlečku v uzavřeném prostoru provozovny
nebo v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje. Obvod dráhy je území určené územním
rozhodnutím pro umístění stavby dráhy.
Grafické znázornění jevů souvisejících s tématem železniční infrastruktury formou mapového
schématu je uvedeno v textové části B RURÚ. Pro přesnou lokalizaci těchto území – viz
výkresová část ÚAP 2016 a datová část (datový model) ÚAP 2016.
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2.95 Jev A095 – Železniční dráha regionální včetně ochranného pásma
Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro
zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy. Dráha regionální je dráha regionálního nebo
místního významu, která slouží veřejné železniční dopravě a je zaústěná do celostátní nebo jiné
regionální dráhy.
Na trati jsou v současnosti vedeny osobní vlaky, jejichž dopravcem jsou České dráhy. Nákladní
doprava je v posledních letech zajišťována jedním párem manipulačního vlaku. Územím SO
ORP Opava procházejí regionální tratě č. 314 (Opava-východ – Svobodné Heřmanice), č. 315
(Opava-východ – Hradec nad Moravicí), č. 317 (Opava-východ – Hlučín).
Tabulka 16: Přehled regionálních tratí
Číslo trati

Umístění stavby (dotčené obce)

Popis

314

Opava východ - Kylešovice - odbočka MoraviceTrať Opava východ - Svobodné
Otice - Slavkov u Opavy - Štáblovice - Dolní
Heřmanice je jednokolejná železniční trať
Životice- Litultovice - Mladecko - Jakartovice o délce 25 km.
Svobodné Heřmanice - Horní Benešov

315

Trať Opava východ - Hradec nad
Moravicí je jednokolejná železniční trať o
délce 8 km.

Opava východ - Kylešovice - odbočka Moravice Branka u Opavy - Hradec nad Moravicí

317

Trať Opava východ – Hlučín je
jednokolejná železniční trať o délce 22
km.

Opava východ - Opava zastávka - Malé Hoštice Velké Hoštice Kravaře ve Slezsku - Kravaře –
Kouty - Dolní Benešov-Zábřeh - Dolní Benešov Kozmice - Hlučín

Ochranné pásmo:
Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny
svislou plochou vedenou u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje,
nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. U vlečky 30 m od osy krajní koleje,
pro dráhu vedenou po pozemních komunikacích a vlečku v uzavřeném prostoru provozovny
nebo v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje. Obvod dráhy je území určené územním
rozhodnutím pro umístění stavby dráhy.
Grafické znázornění jevů souvisejících s tématem železniční infrastruktury formou mapového
schématu je uvedeno v textové části B RURÚ. Pro přesnou lokalizaci těchto území – viz
výkresová část ÚAP 2016 a datová část (datový model) ÚAP 2016.

2.96 Jev A096 – Koridor vysokorychlostní železniční trati
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.97 Jev A097 – Vlečka včetně ochranného pásma
Vlečka je dráha, která slouží vlastní potřebě provozovatele nebo jiného podnikatele a je zaústěná
do celostátní nebo regionální dráhy, nebo jiné vlečky. Na území SO ORP Opava se železniční
vlečky vyskytují v obcích Branka u Opavy, Brumovice, Háj ve Slezsku, Litultovice, Opava a
Štítina.
Ochranné pásmo:
Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny
svislou plochou vedenou: u vlečky 30 m od osy krajní koleje, pro dráhu vedenou po pozemních
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komunikacích a vlečku v uzavřeném prostoru provozovny nebo v obvodu přístavu se ochranné
pásmo nezřizuje.
Pro kompletní seznam a přesnou lokalizaci vleček a jejich ochranných pásem na území SO ORP
Opava viz datová část ÚAP 2016 – datový model.

2.98 Jev A098 – Lanová dráha včetně ochranného pásma
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.99 Jev A099 – Speciální dráha včetně ochranného pásma
Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.100

Jev A100 – Tramvajová dráha včetně ochranného pásma

Tramvajová dráha je dráha s elektrickým pohonem, s dodávkou energie trolejemi zavěšenými
nad kolejovým pásem, která slouží k zabezpečení dopravní obslužnosti obce; trať jedno nebo
vícekolejná může být vedena jak v uličním prostoru, tak na samostatném tělese.
Tramvajová dráha byla zakreslena na základě poskytnutých územních plánů nebo změn
územních plánů. Na území SO ORP Opava se nachází jednokolejná trať se dvěma výhybnami
(Vřesina a Dolní Lhota). Jedná se o jedinou jednokolejnou tramvajovou trať o rozchodu 1435
mm v Česku.
Trať, na které jezdí linka č. 5 ostravské městské hromadné dopravy (provozovatelem je Dopravní
podnik Ostrava), vychází ze smyčky Vřesinská, kde je napojena na zbytek ostravské tramvajové
sítě, vede kolem porubského koupaliště, míjí louky, pole a několikrát vjíždí do lesa, až končí na
konečné Zátiší v Kyjovicích - Budišovicích.
Zastávky:
Na trati se nachází 10 zastávek (stav dle jízdního řádu platného k 28. srpnu 2016):











2.101

Vřesinská (jinak též Poruba smyčka)
Poruba koupaliště
Vřesina (výhybna)
Nová Plzeň
Krásné Pole
U Obory
Dolní Lhota (výhybna), jinak též Dolní Lhota-Čavisov
Dolní Lhota osada
Horní Lhota
Zátiší (jinak též Kyjovice nebo Kyjovice-Budišovice)

Jev A101 – Trolejbusová dráha včetně ochranného pásma

Trolejbusová dráha je dráhou pro nekolejové dopravní prostředky veřejné dopravy osob s
elektrickým pohonem s dodávkou energie trolejemi zavěšenými nad dopravní cestou; tato
dopravní cesta (jízdní pruhy) může být vedena jak v uličním prostoru sídelních útvarů tak na
samostatném.
První trolejbusy vyjely v Opavě 24. srpna 1952. Prvních šest vozů jezdilo na trase od nemocnice
ke stadionu. O dva roky později začaly jezdit trolejbusy typu 7 Tr, které v době svého vzniku
patřily k evropské špičce. Prototyp těchto vozů vznikl v roce 1950 a sériově se vyráběly v letech
1952 až 1954 v Plzni. Opava nejprve nakoupila šest, později pak dokoupila dalších šest zbrusu
nových vozů. Teprve v roce 1970 ve vozovém parku přibyly další, avšak zánovní trolejbusy z
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Mariánských Lázní. Zázemí našly trolejbusy v původně tramvajové vozovně, která nebyla
průjezdná a vozy do ní musely couvat - zajížděly tam se sběrači "proti srsti". To bylo opavskou
raritou. V roce 2002 se pak přestěhovala jejich vozovna z nevhodného a malého areálu
tramvajové vozovny v Krnovské ulici z 19. století do zcela nových míst v Kylešovicích. Na
trolejbusové lince stejně jako v tramvajích a autobusech obstarávali odbavování cestujících
průvodčí. Už od války jimi byly vesměs jen ženy. Vydávaly jízdenky, po opuštění zastávky
vyvolávaly jméno další stanice, ohlašovaly zastávky na znamení a dávaly řidiči pokyn k
zastavení. Průvodčí se staraly také o to, aby byly schody do vozů čisté, v zimě bez sněhu a ledu a
řádně posypané pískem. Jejich místo bylo u zadních dveří sloužících ke vstupu.
Dnes je v Opavě 11 trolejbusových linek. V pracovní dny je vypravováno 23 vozidel, o
víkendech pak 11. Trolejové vedení je na území statutárního města nataženo v délce 31,3 km
(jednostopě), vozový park tvoří 34 trolejbusů (z toho 23 nízkopodlažních), ročně (v roce 2015)
trolejbusy v Opavě ujedou 1,27 milionů km a přepraví 6,5 milionů osob.
Opava je jedním z patnácti českých měst, kde trolejbusy jezdí. Na Moravě a ve Slezsku jsou jen
v několika dalších městech (Brno, Ostrava, Zlín-Otrokovice, Jihlava na Vysočině).

2.102

Jev A102 – Letiště včetně ochranných pásem

Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.103

Jev A103 – Letecká stavba včetně ochranných pásem

Stavbami sloužícími k zajištění letového provozu mimo prostor letiště se rozumí stavby pro
radiolokační, radionavigační, telekomunikační a radiokomunikační služby, leteckou
meteorologickou a leteckou informační službu, pro službu pátrání a záchrany a denní, světelná a
rádiová návěstidla. Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení se dělí na ochranná
pásma:
a) radionavigačních zařízení,
b) světelných zařízení a
c) podzemních leteckých staveb
Na území ORP Opava zasahuje ochranné pásmo letiště Ostrava – Mošnov a ochranné pásmo
radaru, který se nachází ve Staré Vsi.
Ochranná pásma radarů jsou zájmovým územím radiolokačních a radionavigačních prostředků
MO ČR (dle ustanovení § 175 odst. 1 stavebního zákona.
V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska ČR - Ministerstva obrany, zastoupeného VUSS Brno.
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):






výstavba větrných elektráren,
výškových staveb (i dominant v terénu),
venkovních vedení VVN a VN,
základových stanic mobilních operátorů.
staveb, které jsou zdrojem elektromagnetického záření,

V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30 m
nad terénem výškově omezena nebo zakázána.
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Pro kompletní seznam a přesnou lokalizaci jednotlivých vodních nádrží na území SO ORP
Opava viz datová část (datový model) a výkresová část (výkres limitů využití území) ÚAP
Opava 2016.

2.104

Jev A104 – Vodní cesta

Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.105

Jev A105 – Hraniční přechod

Data k aktualizaci tohoto jevu nebyla poskytnuta.

2.106

Jev A106 – Cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka

Cyklostezka (a stezka pro jízdu na kolečkových bruslích) – Stavebně upravená a dopravním
značením vymezená komunikace určená cyklistům, bruslařům, koloběžkářům apod., dle režimu i
chodcům. Vyznačení v terénu je provedeno svislým dopravním značením, při vyšších intenzitách
nebo komplikovanějších poměrech je vhodné i vodorovné dopravní značení.
Pro cykloturistiku zde mírný pahorkatinný terén nabízí ideální podmínky, oblast je dostupná jak
pro samotné Opavsko, tak také z Ostravska, ale i z Polska. Územím prochází celá řada místních
cyklotras, z nichž bezesporu nejdůležitější je tzv. Slezská magistrála v severní části
Moravskoslezského kraje i SO ORP, kde vede podél řeky Opavy.
Mnoho cyklostezek je v současnosti vyznačeno i soukromými subjekty, příkladem pro Opavsko
je tzv. "Opava Radegast CykloTrack" od roku 2005. Cyklotrasa měří 90 km. Její délku lze stejně
jako u předchozích tras krátit díky propojení s ostatními cyklotrasami v regionu. Prochází
nejvíce zajímavými místy v regionu (zámky v Hradci nad Moravicí, Raduni a Kravařích, linie
vojenských pevností, historické větrné mlýny). V návrhu je cyklostezka v obci Budišovice.
Ze strategických plánů mikroregionů vyplývají některé problémy související s cyklistickou
dopravou. Jedná se zejména o nutnost oddělení pěší a cyklodopravy od automobilové a dále
zvýšení doprovodných kapacit pro cyklisty – lepší značení, občerstvení, odpočívadla apod.
V poslední době se začíná více rozvíjet také in-line bruslení. Proto je vhodné přizpůsobit nově
vznikající cyklostezky i potřebám in-line – tj. zajistit rovné zpevněné povrchy, oddělení od
autodopravy.
Tabulka 17: Hlavní značené cyklistické trasy v SO ORP Opava
Číslo trati

Průběh trasy

Celkem km

55

Slezská magistrála

29,4

503

Starý Jičín - Krnov

14,8

551

Kružberk, přehr. – Hradec n. Mor. – Opava

59,1

6054

Chlebíčov - Bělá

12,8

6055

Raduň – Chvalíkovice – Branka u Opavy – Kravaře – Kobeřice

22,4

6078

Kunín – Suchdol n. O. – Fulnek – Skřípov – Opava, Kylešovice

22,5

6092

Píšť (CZ/PL) – Chuchelná – Opava

9,0

6126

Opava – Pilszcz (CZ/PL)

3,8

6140

Raduň – Pustá Polom

15,5

6141

Hradec n. Mor. – Pustá Polom

21,6

6142

Slezská Harta - Štěrkovec

2,4

6159

Hlavnice – Svob. Heřmanice – Sosnová – Úblo – Úvalno

8,6
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Číslo trati

Průběh trasy

Celkem km

6160

Razová - Holasovice

13,2

6164

Leskovec – Svob. Heřmanice – Sádek – Jamnice – Holasovice

15,7

6165

Úvalno - Zátor

0,2

6166

Úvalno – Brumovice – V. Heraltice – Nový Dvůr

20,0

6167

Hlavnice – Nový Dvůr – Zlatníky – Opava, Karlovec

54,2

6168

Vávrovice (CZ/PL) – Milostovice – Zlatníky

4,8

6173

Středolesí - Helfštýnská cesta

2,4

6190

Jistebník – V. Albrechtice – Bílovec –Stará Ves – Slatina – Vyškovice –
Skřípov

6,6

6191

Bravantice – Olbramice – Zbyslavice

11,7

6192

Zbyslavice – Bítov – Tísek – Slatina – Horní Nový Dvůr

3,2

6193

Bílovec – Tísek – Těškovice – Pustá Polom

9,0

6198

Mokré Lazce – Zátiší – Kyjovice

11,5

6199

Mokré Lazce – Nové Sedlice

12,1

6200

Lhota – Velká Polom

12,2

6221

Žimrovice – Hlavnice

32,4

Ostatní

-

89,3

Vedle výše zmíněné sítě cyklistických stezek vedou regionem trasy turistické.
Zimní turistika
Stezka pro pěší je dopravní cesta vyhrazená pěšímu provozu vedená buď samostatně (stezka pro
pěší) nebo ve veřejně přístupném prostranství souběžně s motorovou dopravou (chodník) /pokud
se nejedná o stavebně samostatnou cestu je součástí veřejně přístupného prostranství a
nevyznačuje se.
Vzhledem k nízké nadmořské výšce a pouze kratšímu období se sněhovou pokrývkou jsou
podmínky pro zimní rekreaci nepříliš významné. V závislosti na množství sněhu je možno
provozovat běžecké lyžování, buď ve volné krajině, nebo na trasách určených pro letní pěší
turistiku. Podmínky a zázemí pro sjezdové lyžování jsou zde také velmi malé. Nachází se zde jen
některé kratší vleky, které lze využít např. pro výuku menších dětí, snowboardu apod. Jedná se o
vleky v Hradci nad Moravicí a Háji ve Slezsku.
Data pro aktualizaci hipostezek nebyla poskytnuta.

2.107
Jev A107 – Objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného
pásma
Pozemky a stavby umístěné ve vojenských újezdech a jejich příslušenství, které mají z
politického, vojenského nebo hospodářského hlediska význam pro zajišťování obrany státu,
zejména pro zabezpečení základních funkcí státu a zabezpečení ozbrojených sil. Objekty důležité
pro obranu státu jsou dále:
a) pozemky a stavby, k nimž výkon vlastnického práva státu a jiných majetkových práv
státu vykonává ministerstvo nebo právnická osoba jím zřízená nebo založená,
b) pozemky a stavby určené k ochraně obyvatel,
c) pozemky, stavby a další objekty strategického významu, které určí vláda,
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d) pozemky a stavby, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou mít
strategický význam a které určí vláda.
Ochranné pásmo kolem objektů je prostor kolem zařízení důležitého pro obranu státu určený k
jeho ochraně před účinky vnějších vlivů, pro zabezpečení jeho spolehlivého provozu a k ochraně
života, zdraví nebo majetku osob. Za výstavbu, provoz a údržbu objektů důležitých pro obranu
státu odpovídají ministerstva a jiné ústřední správní úřady. O hranici ochranného pásma
rozhoduje ministerstvo obrany.
Seznam objektů důležitých pro obranu státu a jejich umístění, data poskytlo Ministerstvo obrany
– Vojenská ubytovací a stavební správa. Na území SO ORP Opava se jedná o následující objekty
a zájmová území kolem nich:






2.108

Jaselská kasárna v Opavě
Kasárna v Háji ve Slezsku
VS Benkovice
VS Oldřišov
Dukelská kasárna v Opavě

Jev A108 – Vojenský újezd

Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.109

Jev A109 – Vymezené zóny havarijního plánování

Tento jev se na území SO ORP Opava nevyskytuje.

2.110

Jev A110 – Objekt civilní ochrany

Objekty civilní ochrany - rozmístění, technické a dispoziční řešení staveb vzhledem k nutnosti
zajištění ochrany obyvatelstva. Jedná se o stavby civilní ochrany určené k ochraně obyvatelstva
při mimořádných událostech – stálé úkryty civilní ochrany v souladu s centrální evidencí u HZS
kraje; stavby civilní ochrany určené k ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech –
vybudované improvizované úkryty v souladu s evidencí u obcí.
Stálé úkryty se navrhují především jako zcela zapuštěné, s dvouúčelovým využitím, do míst
velké koncentrace obyvatelstva s trvalým nebo přechodným pobytem v dosažitelné vzdálenosti
do 500 m od těchto míst, v důležitých provozech, ve školských, zdravotnických, sociálních a
dalších zařízeních, minimálně 100 m od zásobníků prchavých látek a plynů s toxickými účinky,
které by mohly ohrozit bezpečnost ukrývaného obyvatelstva, a mimo záplavovou oblast.
Součástí návrhu jsou i požadavky na jejich provoz a údržbu, protiseismická opatření,
Seznam objektů civilní ochrany poskytl Hasičský záchranný sbor MSK. Byla předána data o 3
objektech civilní ochrany na území SO ORP Opava – jedná se o objekty v Opavě (na Jateční
ulici a Kolofíkově nábřeží) a o objekt na Hlavní ulici v obci Otice.
Současně HSZ MSK upozorňuje na skutečnost, že v důsledku upřesnění Havarijního plánu
Moravskoslezského kraje dochází na základě požadavků vlastníků k neustálému vyřazování
objektů civilní ochrany z evidence HZS Moravskoslezského kraje a tento trend bude v dalším
období i nadále pokračovat.

2.111

Jev A111 – Objekt požární ochrany

Jedná se o sklady a zařízení Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR, požární
stanice a zařízení HZS kraje a další objekty a zařízení.
Na území ORP Opava se nachází objekt požární ochrany v těchto obcích a částech obce:
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Bratříkovice, Brumovice, Budišovice, Dolní Životice, Háj ve Slezsku, Hlavnice, Hlubočec,
Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Chvalíkovice, Jakartovice, Jezdkovice, Kyjovice, Lhotka u
Litultovic, Lhotka u Litultovic – Životské Hory, Litultovice, Mikolajice, Mokré Lazce,
Neplachovice, Nové Sedlice, Otice, Pustá Polom, Raduň, Skřipov, Skřípov – Hrabství, Slavkov,
Sosnová, Stěbořice – V Jamnici, Štáblovice, Štítina, Těškovice, Uhlířov, Velké Heraltice, Velké
Hoštice a Vršovice.
Jedná se o stanice dobrovolných hasičů. Podklady pro stanice HZS nebyly poskytnuty.

2.112

Jev A112 – Objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky

Jedná se o stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro bezpečnost státu. Objekty
důležité pro plnění úkolů Policie ČR (stanice, služebny, dopravní a poříční útvary, útvary
prevence, útvary psovodů, odtahová parkoviště, atd.).
Na území SO ORP Opava byly takovéto objekty lokalizovány na území Opavy, Hradce nad
Moravicí a Velkých Heraltic.

2.113

Jev A113 – Ochranné pásmo hřbitova, krematoria

Ochranné pásmo okolo veřejných pohřebišť v šíři nejméně 100 m - dle § 12 a 17 zákona č.
256/2001 Sb., o pohřebnictví. Režim využívání území v ochranném pásmu stanoví příslušný
stavební úřad, který může zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich změny nebo činnosti,
které by byly ohrožovány provozem veřejného pohřebiště nebo by mohly ohrozit řádný provoz
veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost.
Pro přesné vymezení ochranných pásem hřbitovů, příp. krematorií na území SO ORP Opava viz
datová část ÚAP 2016 – datový model.

2.114

Jev A114 – Jiná ochranná pásma

V rámci jevu A114 jsou sledovaná následující ochranná pásma:













Ochranné pásmo zemědělského areálu (stanovené)
Ochranné pásmo výrobního zařízení (stanovené)
Ochranné pásmo výrobního zařízení (připravované k vyhlášení)
Hlukové pásmo (stanovené)
Hlukové pásmo (připravované k vyhlášení)
Stavební uzávěra
Uzávěra vyhlášená s udáním územního rozhodnutí
Uzávěra navrhovaná – se zpracovanými podklady
Jiné ochranné pásmo (nespecifikované v datovém modelu)
Bezpečnostní pásmo průmyslového areálu
Ochranné pásmo výškové budovy (5 – 10 km)
Ochranné pásmo geotermálních vrtů

Pro přesné vymezení jiných ochranných pásem na území SO ORP Opava viz datová část ÚAP
2016 – datový model.

2.115

Jev A115 – Ostatní veřejná infrastruktura

V rámci jevu A115 je sledováno:


Plocha veřejných prostranství – Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně
vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost
pozemků veřejných prostranství (viz § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích - obecní
zřízení, ve znění pozdějších předpisů) a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu
52

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Opava 2016





s jejich významem a účelem. Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a
navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky
související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s
účelem veřejných prostranství.
Plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch – Plochy veřejných
prostranství s převahou nezpevněných ploch a dále plochy s vysokým podílem zeleně,
vodních ploch a toků v zastavěném území a zastavitelných plochách (veřejná zeleň);
přírodní a uměle založená zeleň.
Významný veřejný prostor – Veřejné prostory a prostranství, vybrané na základě jejich
hierarchie a významu v kontextu sídla.

Plochy veřejných prostranství a plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch se
ve stavu nacházejí v obcích Branka u Opavy, Hněvošice, Brumovice, Dolní Životice,
Holasovice, Mokré Lazce, Hrabyně, Kyjovice, Mladecko, Chlebičov, Neplachovice, Skřipov,
Velké Hoštice, Bratříkovice, Budišovice, Velké Heraltice, Otice, Opava, Služovice, Jakartovice,
Litultovice, Háj ve Slezsku, Dolní Životice, Hradec nad Moravicí.
Plochy veřejných prostranství a plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch se
jako návrh nacházejí v obcích Branka u Opavy, Hněvošice, Brumovice, Nové Sedlice,
Holasovice, Hrabyně, Hlavnice, Chlebičov, Opava, Skřipov, Velké Hoštice, Budišovice,
Hlubočec, Velké Heraltice, Otice, Uhlířov, Pustá Polom, Slavkov, Hradec nad Moravicí,
Štáblovice, Jakartovice, Háj ve Slezsku, Štítina, Dolní Životice a jako záměr v Hradci nad
Moravicí.

2.116

Jev A116 – Počet dokončených bytů k 31. 12. každého roku

Tabulka 18: Počet dokončených bytů
Název obce

Počet dokončených bytů
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Opava

49

85

98

86

147

85

113

140

197

52

118

Brumovice

1

9

3

1

3

2

4

3

5

2

2

Háj ve Slezsku

0

5

2

3

3

1

5

7

9

6

3

Hněvošice

3

0

0

5

1

2

2

0

2

1

2

Holasovice

3

1

2

3

5

3

4

1

3

1

3

Hrabyně

0

2

0

1

2

4

8

6

5

4

4

Hradec nad Moravicí

9

0

0

39

8

21

7

12

7

6

8

Jakartovice

2

1

1

0

0

2

0

6

2

12

3

Litultovice

3

0

0

4

1

5

4

8

3

2

2

Mokré Lazce

5

3

2

1

6

2

9

3

2

2

3

Oldřišov

4

0

0

0

3

5

19

3

5

5

5

Otice

6

3

2

3

2

4

14

10

6

8

10

Pustá Polom

6

4

2

4

3

6

1

2

3

4

1

Raduň

2

0

2

1

2

7

4

5

4

3

6

Skřipov

0

0

1

0

1

1

5

1

3

1

2

Slavkov

11

10

11

9

5

11

7

11

11

9

14

Služovice

0

1

0

0

0

1

2

4

5

0

1

Stěbořice

4

1

2

2

4

6

4

0

1

7

7
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Název obce

Počet dokončených bytů
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Štítina

4

0

3

1

2

13

7

7

4

2

9

Velké Heraltice

1

2

3

2

1

1

7

3

3

1

4

Velké Hoštice

13

4

14

3

2

5

3

1

7

10

3

Vršovice

0

2

0

2

0

1

0

2

2

0

1

Těškovice

4

0

3

2

0

3

3

0

0

2

1

Kyjovice

5

1

4

2

2

2

2

4

2

3

2

Chlebičov

1

3

4

0

0

3

3

5

3

11

7

Jezdkovice

0

0

0

0

2

0

0

1

1

0

3

Mladecko

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

Dolní Životice

4

0

0

0

1

6

3

1

6

0

1

Hlavnice

0

1

0

0

0

4

0

3

2

3

5

Bratříkovice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lhotka u Litultovic

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

Neplachovice

0

3

5

0

3

2

3

2

0

1

0

Branka u Opavy

0

0

0

0

1

2

3

1

4

1

0

Nové Sedlice

2

0

2

1

3

2

3

2

2

1

0

Budišovice

11

4

3

6

10

10

3

4

6

2

5

Mikolajice

0

1

0

1

0

1

0

0

2

3

1

Štáblovice

1

0

1

2

2

7

4

2

5

2

2

Uhlířov

0

3

1

3

3

1

2

0

0

0

1

Hlubočec

6

2

2

4

1

3

2

1

4

1

1

Chvalíkovice

1

2

0

0

0

3

1

0

1

2

2

Sosnová

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2.117

Jev A117 – Zastavitelná plocha

Plochy zastavitelného území jsou převzaté z platných územně plánovacích dokumentací obcí
včetně všech schválených a vydaných změn a znázorněny ve výkrese záměrů na provedení
změn. Zastavitelná plocha je zakreslena na základě poskytnutých územních plánů nebo změn
územních plánů.
Pro přesnou lokalizaci těchto ploch – viz výkresová část ÚAP 2016 a datová část (datový model)
ÚAP 2016.

2.118

Jev A118 – Jiné záměry

Pro seznam a přesnou lokalizaci ostatních záměrů viz datová část ÚAP 2016 – datový model.

2.119
Jev A119 – Další dostupné informace, např. průměrná cena m2
stavebního pozemku v členění podle katastrálních území, průměrná cena
m2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území
Pro seznam dalších dostupných informací evidovaných v rámci ÚAP Opava 2016 – viz datová
část aktualizace (datový model).
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3 ÚDAJE O ÚZEMÍ – TABULKOVÁ ČÁST
Tabulka 19: Nemovitá národní kulturní památka
Název obce

Popis

Hradec nad Moravicí

Zámek Hradec nad Moravicí

Opava

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opavě

Opava

Kaple sv. Kříže v Opavě (Švédská kaple)

Tabulka 20: Urbanistické hodnoty

Název obce
Brumovice
Budišovice
Dolní Životice

Urbanistická hodnota
převažující zachovalá urbanistická struktura
vodní nádrž Pocheň
okolí kaple sv. Víta
převážně zachovalá kvalitní původní struktura zástavby
Vyšší zeleň v zámeckém areálu a alej podél ul. Kostelíkovy
areál mlýna (Lhota u Opavy)

Háj ve Slezsku Park u léčebného centra Harmonie

Hlubočec

Vyšší zeleň vrcholu Ostrá Hůrka
Střed obce od obecního úřadu za kostel spolu s okolní povětšině zachovalou
urbanistickou strukturou
struktura zástavby nad kostelem

Hněvošice

prostor kolem moderního kostela

Hlavnice

Jadrové území, původní hradiště, zbytky statků, stodoly
kino
lipová alej k Hůrce
Holasovice

Mateřská škola
soustava rybníků
urbanistická struktura
zachovalá urbanistická struktura s rybníkem v podobě návsi

Hrabyně

Lipová alej v prostoru památníku Ostravské operace
ústav sociální péče pro tělesně postižené
historická část obce se sportovním areálem

Hradec nad
Moravicí

Jakubčovice - okolí kostela
park
původní struktura zástavby

Chvalíkovice

urbanistická struktura středu obce

Jakartovice

stávající řídká struktura zástavby
stávající struktura zástavby s prostransvím a rybníkem
střední část obce spolu s okolní povětšině zachovalou urbanistickou strukturou

Jezdkovice

Park u bývalého zámku

Kyjovice

Park u bývalého zámku (dnes domov důchodců)
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Název obce
Lhotka u
Litultovic
Litultovice

rostlé uskupení objektů včetně kostelíka

Mikolajice

Rybník

Neplachovice
Oldřišov

Urbanistická hodnota

Jádrové území - zámek, rybník u návsi pod zámeckým parkem, statky
Jadrová obec se zámeckým parkem
soustava rybníků
Park u zámku s rybníkem
vodní plocha
bývalá Opavská synagoga (Templ)

Opava

centrum obce
Drobná architektura výrobních a skladových objektů podél ul. Nákladní (Opava-Město,
Opava-Předměstí)
Městské sady v Opavě - významná plocha parkové zeleně podél ulice Jasenské
Nádražní okruh, Olbrichova - vyšší zeleň v území bývalého hradebního okruhu
(Dvořákovy sady, Sady Osvobození, Smetanovy sady a Sady u Muzea)
Opava - Kylešovice
opavský náhon
Průmyslový komín - významná výšková dominanta (par.č.39/3-5)
přehrada Sedlinka

Otice
Raduň

tradiční struktura s vyústěním u kaple
Raduňské rybníky
Zámecký areál

Sosnová

převažující zachovalá urbanistická struktura

Stěbořice

Areál arboreta
Jamnice - střed obce s návsí s rybníkem a okolní zástavbou
převažující původní struktura zástavby, komplex kostela a zámku

Štáblovice

Jádrová obec se zámkem (kostel, obecní úřad, cihelna)
původní struktura zástavby, území mezi rybníkem a zámkem
Rybník

Velké Heraltice Alej za Sádeckým Dvorem
místní část s velmi zachovalou původní strukturou zástavby
okolí kostela se zachovalou původní urbanistickou strukturou
rybník s okolní zachovalou strukturou zástavby navazující na zámecký park
Sádek - obec s návsí s vodní nádrží a tradiční zástavbou
zachovalá urbanistická struktura
zachovalá urbanistická struktura s dominancí kaple na průhledu na východní okraj obce
Zámecký park v jeho historických hranicích (dnes dětský domov)
Velké Hoštice

centrální část obce
Zámecký park v jeho historických hranicích

Vršovice

urbanistická struktura středu obce
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Tabulka 21: Historická významná stavba
Název obce
Branka u Opavy
Bratříkovice
Budišovice

Charakteristika
Dům Kanclířů, kde bydlel P. Bezruč
Základní škola P. Bezruče z r.1913
Kostel Nanebevzetí pany Marie
Kaple Panny Marie, par.č.83
Kaple sv. Víta z roku 1873 (chráněný zvon ze 16.století)
Boží muka, ul. Na Hůrce 24, par.č.377
Kaple sv. Trojice, ul.Na Hůrce (mezi domy čp.132 a 134), na pozemku par.č. 1028

Dolní Životice

Kaple, ul. Hlavní, čp.11, par.č.314
Kaple, ul. Hlavní, čp.23, par.č.358
Kaple, ul. Hlavní, čp.7, par.č.296
Kaple, ul.Štáblovská, u domu čp.103, na par.č.429/1
Kostel sv. Valentýna

Háj ve Slezsku

Padařovská pevnost (Smolkovská pevnost - bunkr)
Zámek Ludmila v současnosti používán jako domov pro seniory
Hasičská zbrojnice
Kaple Panny Marie Pomocné
Kaple sv. Floriána

Hlavnice

Kostel Nejsvětější Trojice + hřbitovní zeď
Špychar (3 budovy-dřevěnice )
Větrný mlýn - Raabův mlýn
Zámek Hlavnice

Holasovice

Kaple sv.Jana Nepomuckého, 0,5 km za obcí na vrchu Hůrka, par.č.190
Sýpka - par.č.394/17
Bývalá míčovna-zbytek zámku - tvrze

Hrabyně

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Rodný dům Dr. Karel Engliš
Kaple na hřbitově
Křížová cesta - Kalvárie
Městké muzeum + ZUŠ

Hradec nad
Moravicí

Národní dům (Podolská 156-postaven za nár.obrození)
Soubor zbytků opevnění (3.slezské války, tzn. z 2.poloviny 18.století), par.č.1726
(trigon.bod 22)
Soubor zbytků opevnění (3.slezské války, tzn. z 2.poloviny 18.století), par.č.2047
(150 m na JV od trigon.bod 36)
Soubor zbytků opevnění (3.slezské války, tzn. z 2.poloviny 18.století), par.č.2047
(trigon.bod 36)
Soubor zbytků opevnění (3.slezské války, tzn. z 2.poloviny 18.století), par.č.428
(trigon.bod 23)
Soubor zbytků opevnění (3.slezské války, tzn. z 2.poloviny 18.století), par.č.695/1,2,3
Soubor zbytků opevnění (3.slezské války, tzn. z 2.poloviny 18.století), par.č.835/1
Soubor zbytků opevnění (3.slezské války, tzn. z 2.poloviny 18.století), par.č.846/3
Soubor zbytků opevnění (3.slezské války, tzn. z 2.poloviny 18.století), par.č.846/5
Soubor zbytků opevnění (3.slezské války, tzn. z 2.poloviny 18.století), par.č.963/1,3

Chlebičov
Jakartovice

Kaple panny Marie Růžencové
Bývalý vodní mlýn čp.106, par.č.150
Kostel Navštívení Panny Marie
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Název obce

Charakteristika
Stodola, par.č.5/1
Sýpka, par.č.5/1
Budova školy

Kyjovice

Kaple sv. Víta
Obecní úřad Kyjovice

Lhotka u
Litultovic

Kaple Marie Hostýnské - Životské hory
Kaple Nejsvětější Trojice se zvonicí-Lhota
Kaplička na hřbitově s kryptou

Litultovice

Kostel sv. Bartoloměje
Větrný mlýn na Cholticích

Mikolajice

Kaple sv. Floriána

Mokré Lazce

Budova školy

Neplachovice
Nové Sedlice

Kaple, par.č.713
Pomník P. Křížkovského
Kaplička Nejsvětější Trojice z roku 1822
Boží muka, ul.Pekařská, par.č.2345/1
Budova střední průmyslové školy stavební
Budova základní školy, Krnovská 86/101
Bývalá Drechslerova tiskárna čp.422, Sady Svobody č.5
Bývalý armádní dům-rektorát Slezské univerzity čp.626, Olbrichova čo.29,
par.č.380/1
Bývalý evangelický kostel-archiv
Část železniční stanice - točna Fögele na par.č.752/1
Dům s pamětní deskou, kde pobýval Ludwig van Beethoven; ul. Beetovenova čp.234
(Slezské muzeum)
Fara a modlitebna Československé církve husitské - řadový dům čp.727, Olbrichova
čo.21, par.č.386/1
Kaple Božího Těla, u čp.122/8, ul.Rolnická, par.č.235/4
Kaple Povýšení sv. Kříže

Opava

Kaple sv.Jana Nepomuckého, par.č.2285
Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel sv. Petra a Pavla
Kostel sv. Václava
Matiční dům, ul. Matiční, par.č.206
Městský dům čp.859, Komenského 12, par.č.924
Městský dům čp.860, Komenského 14, par.č.922
Restaurace U Vávry, Ratibořská 115/107, par.č.140/1
Rodný dům Joy Adamsonové s pamětní deskou čp.48, ul. Na Rybníčku
Schinzlův dům, nám. Svobody 4
Soubor se stavbami na ulici Beethovenova
Soubor se stavbami na ulici Matiřní
Soubor se stavbami na ulici Rybí trh
Švédská kaple-kaple sv. Kříže

Raduň

Kostel Nejsvětější Trojice
Pozemky hospodářského zázemí zámku obklopující objekt ovčína (par.č.678, 681 a
část 779)
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Název obce

Charakteristika
Kaple v parčíku u kulturního domu

Skřipov

Kostel sv. Jana Křtitele

Slavkov

Kostel sv. Anny
Fara čp.97

Sosnová

Kostel sv. Kateřiny

Stěbořice

Kostel Narození Panny Marie
Kaple Nejsvětější Trojice, par.č.1

Štáblovice

Kostel Sv. Vavřince

Štítina

Rodný dům gen. Heliodora Píky s pamětní deskou čp.62
Farní kostel Neposkvr.početí P.Marie
Kaplička - modlitební rekviem na hřbitově
Kaplička v Košeticích ve Slezsku

Velké Heraltice

Kaplička v Sádku
Kaplička za obcí vpravo u hlavní silnice směrem na Malé Heraltice
Kostel Nanebevzetí P. Marie
Kostel sv. Bartoloměje
Fara čp.196, par.č.17, ul.Zámecká

Velké Hoštice
Vršovice

Farní kostel sv. Jana Křtitele s areálem, s částmi a pozemky
Hospodářská budova, márnice a část ohradní zdi, par.č.17,18,19
Soubor zbytků opevnění (3.slezské války, tzn. z 2.poloviny 18.století), par.č.876/1,
kóta 526

Tabulka 22: Dominanta pozitivní
Název obce
Bratříkovice
Brumovice
Dolní Životice
Háj ve Slezsku

Hlavnice

Charakteristika
kostel Nanebevzetí Panny Marie
kostel Skrochovice
kostel Brumovice
kostel Nejsvětějšího Spasitele
kaple sv. Salvatora
kostel sv. Valentýna
Havlíčkův mlýn + velké území k tomu
kostel Nejsvětější Trojice Boží + hřbitovní zeď
větrný mlýn

Hlubočec

vysílací věž O2 Telefónica

Hněvošice

Kostel Krista Dobrého Pastýře
bývalý Charitativní domov řeholnických sester Štemplovec čp.3

Holasovice

bývalý Charitativní domov řeholnických sester Štemplovec čp.12
bývalý Charitativní domov řeholnických sester Štemplovec čp.1
vodojem

Hrabyně
Hradec nad Moravicí

kostel Nanebevzetí Panny Marie
památník 2. světové války
zámek Hradec nad Moravicí
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Název obce

Charakteristika
zámek Hradec nad Moravicí
Žimrovická papírna - vodní

Chvalíkovice

kaple sv. Archanděla Michaela
kostel Navštívení Panny Marie v Deštné
kostel sv. Michala
kostel narození Panny Marie

Jakartovice

zámek Jezdkovice
obecní kaple z r. 1927
zámek + zámecký park

Kyjovice

kostel sv. Bartoloměje

Litultovice

Větrný mlýn

Mokré Lazce

kostel sv. Jana Křtitele

Neplachovice

kostel sv. Jana Křtitele

Oldřišov

větrná elektrárna
kostel sv. Jana Křtitele
bývalý evangelický kostel
Konkatedrála Panny Marie
Hláska
kostel sv. Vojtěcha

Opava

obchodní dům Breda
kostel sv. Hedviky
Švédská kaple
kostel sv. Petra a Pavla
Podvihovský mlýnek (Rybniční) - vodní

Raduň

kostel Nejsvětější Trojice

Skřipov

kostel sv. Jana Křtitele

Služovice

novodobá kaple Nanebevzetí Panny Marie (1997)

Sosnová

lihovar s dominantou komína
zámek Štáblovice

Štáblovice

kostel Sv. Vavřince

Uhlířov

kaple sv. Antonína Paduánského (2002)
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sádku

Velké Heraltice

farní kostel Neposkvr. početí Panny Marie
kostel sv. Bartoloměje v Malých Heralticích

Tabulka 23: Územní systém ekologické stability
Název obce
Branka u Opavy

Kategorie ÚSES

Rozloha [ha]

místní (lokální) biocentrum

5,853

místní (lokální) biokoridor

4,1755
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Název obce
Bratříkovice

Brumovice
Budišovice
Dolní Životice
Háj ve Slezsku

Hlavnice
Hlubočec

Holasovice
Hrabyně
Hradec nad Moravicí
Chlebičov
Chvalíkovice
Jakartovice

Jezdkovice

Kyjovice

Lhotka u Litultovic

Litultovice
Mikolajice
Mladecko
Mokré Lazce
Neplachovice

Kategorie ÚSES

Rozloha [ha]

místní (lokální) biocentrum

19,254

místní (lokální) biokoridor

5,0882

místní (lokální) biocentrum

52,6362

místní (lokální) biokoridor

89,6482

místní (lokální) biocentrum

21,0332

místní (lokální) biokoridor

26,3924

místní (lokální) biocentrum

15,8753

místní (lokální) biokoridor

26,9125

místní (lokální) biocentrum

51,2862

místní (lokální) biokoridor

61,3682

místní (lokální) biocentrum

29,1422

místní (lokální) biokoridor

23,4352

místní (lokální) biocentrum

9,671

místní (lokální) biokoridor

30,1656

místní (lokální) biocentrum

28,5552

místní (lokální) biokoridor

46,508

místní (lokální) biocentrum

56,0392

místní (lokální) biokoridor

41,6387

místní (lokální) biocentrum

120,0979

místní (lokální) biokoridor

121,9556

místní (lokální) biokoridor

3,6121

regionální biocentrum

13,3853

místní (lokální) biokoridor

7,6155

místní (lokální) biocentrum

151,4448

místní (lokální) biokoridor

126,9913

místní (lokální) biocentrum

10,5431

místní (lokální) biokoridor

9,5485

místní (lokální) biocentrum

5,6264

místní (lokální) biokoridor

0,4358

místní (lokální) biocentrum

8,3065

místní (lokální) biokoridor

11,5125

místní (lokální) biocentrum

18,5137

místní (lokální) biokoridor

30,1275

místní (lokální) biocentrum

12,7232

místní (lokální) biocentrum

11,2947

místní (lokální) biokoridor

9,6842

místní (lokální) biocentrum

51,2096

místní (lokální) biokoridor

40,732

místní (lokální) biocentrum

8,4918
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Název obce

Nové Sedlice

Oldřišov

Opava

Otice
Pustá Polom
Raduň
Skřipov

Slavkov
Služovice
Sosnová
Stěbořice
Štáblovice
Štítina
Těškovice
Uhlířov
Velké Heraltice
Velké Hoštice
Vršovice

Kategorie ÚSES

Rozloha [ha]

místní (lokální) biokoridor

20,6459

místní (lokální) biocentrum

18,7024

místní (lokální) biokoridor

12,9037

místní (lokální) biocentrum

17,9084

místní (lokální) biokoridor

11,2372

regionální biocentrum

13,3853

místní (lokální) biocentrum

34,305

místní (lokální) biokoridor

42,9292

regionální biocentrum

35,1149

místní (lokální) biocentrum

12,6804

místní (lokální) biokoridor

1,5877

místní (lokální) biocentrum

38,4364

místní (lokální) biokoridor

33,4594

místní (lokální) biokoridor

3,9498

místní (lokální) biocentrum

13,8382

místní (lokální) biokoridor

24,4401

místní (lokální) biocentrum

21,317

místní (lokální) biokoridor

72,374

regionální biocentrum

13,3853

místní (lokální) biocentrum

59,525

místní (lokální) biokoridor

59,6911

místní (lokální) biocentrum

75,324

místní (lokální) biokoridor

27,7554

místní (lokální) biocentrum

46,2301

místní (lokální) biokoridor

43,0231

místní (lokální) biocentrum

2,7652

místní (lokální) biokoridor

3,4005

místní (lokální) biocentrum

21,3121

místní (lokální) biokoridor

16,3627

místní (lokální) biocentrum

23,714

místní (lokální) biokoridor

74,9146

místní (lokální) biocentrum

124,9426

místní (lokální) biokoridor

154,0386

místní (lokální) biokoridor

6,8047

regionální biocentrum

35,1149

místní (lokální) biocentrum

14,4639

místní (lokální) biokoridor

21,0573
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Tabulka 24: Významný krajinný prvek
Název obce

Název VKP
Lípa u požární
zbrojnice

Opava
Tři lípy
Chvalíkovice
Oldřišov

Alej stromů
Kylěšovice Chvalíkovice
Ovocná alej
Arnoštov - Pusté
Jakartice
Alej u ulice
Pekařská x U
cukrovaru a
Fürstova
Alej k lesíku Břeží
Alej Na hranici
Podvihuv - Lazce
alej na kótě 292
alej na Strážnici
Alej Na Zbytkách
Alej Nad Lučky Pod Lazeckou
cestou

Opava

Charakteristika
č.4.1., par.čís.206/2, k.ú. Milostovice. Lípa o průměru kmene cca
80 - 90 cm v travnatém ostrůvku u požární zbrojnice
č.1.1., par.čís.2336/2, k.ú. Kateřinky u Opavy. Jedná se o tři
statné a zdravé lípy poblíž cesty, které tvoří výraznou krajinnou
dominantu
Alej stromů Kylěšovice - Chvalíkovice
Oboustranná mezernatá ovocná alej jabloní. X13 Nelesní
stromové výsadby mimo sídla.
oboustranná alej líp srdčitých podél silnice
Výsadba rozptýlené zeleně v r. 2013 a 2014
Výsadba nových stromů a rozptýlené zeleně v r. 2013 a 2014
Krátký úsek aleje několika vzrostlých dřevin a křovin s
travobylinným porostem
V minulosti patrně alej s převahou jasanu ztepilého, dnes v
rozpadu, samovolná obnova nálety dřevin a křovin.
Výsadba nových stromů a rozptýlené zeleně v r. 2013 a 2014
Výsadba nových stromů a rozptýlené zeleně v r. 2013 a 2014

Alej pod rybníky

Výsadby různých druhů dřevin a křovin v polích doplněné o menší
uměle vybudované rybníčky, důležitý kryt zvěře v území

alej pod Strážnicí
(Lipová alej Na
pískovně)

Cca 50 - 70 letá alej vzrostlých dřevin na mezi po kopcem
Strážnice, převažují lípy srdčité a duby letní

Alej s křížkem
Alej stromů
Kylěšovice Chvalíkovice
Alej stromů Opava Kylešovice
Alej u vodojemu
Alej v Jaktaři

Jednostranná alej podél polní komunikace ze Suchých Lazců k
toku Hoštata
Alej stromů Kylěšovice - Chvalíkovice
Mimolesní zeleň - zbytky aleje ovocných a náletových dřevin na
náspu silnice a u koryta technicky upraveného toku, X13 Nelesní
stromové výsadby mimo sídla.
Mimolesní zeleň - zbytky aleje a náletových dřevin na náspu
silnice.
Nové vysázení stromů v r. 2013 a 2014
Úzký pruh poměrně mladé výsadby v zástavbě, X1 Urbanizovaná
sídla.

Borovice černá u
Vzrostlá rozdvojená až ztrojená borovice černá před domem čp.
náměstí sv. Hedviky
16.
čp. 16
Stromové a keřové břehové porosty včetně zbytku lučního porostu
Břehový porost řeky
v blízkosti řeky Opavy a její údolní nivy. Velmi kvalitní porosty,
Opavy u Držkovic
přestože jsou postupně zarůstány invazními druhy rostlin.
Buk červený ulice
V minulosti vzrostlý buk "červený". V současné době pouze pařez.
Zborovská č. p. 1
Buk lesní ulice
Vysoký a rozkošacený buk lesní porostlý břečťanem
Zborovská č. p. 1
Bývalá lípa v osadě Bývalá lípa v rámci travnatého parčíku a křižovatky. Dnes již jen
Na Nové
zbytky pařezu.
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Název obce

Název VKP
Čtyři lípy u
Komárovských
Chaloupek
Dřevěný kříž U
Kubánka
Dřevěný kříž u ulice
Ratibořská a
Filípkova
Dub červený u
náměstí sv. Hedviky
čp. 10
Dub červený, ulice
Vančurova č. p. 70
Dub letní u
Magistrátu města
Opavy
Dub letní u ulice
Mírová x Olbrichova
Dub letní u ulice
Partyzánská
Dub letní u ulice
Vančurova
Dub letní ulice
Sušilova č. p. 4
Dub letní v osadě
Na Nové
Dub u pošty v
Komárově
Dub u ulice Stará
silnice
Dub u železničního
přejezdu a Hoštaty v
Komárově
Dub zimní na ulici
Vančurova č. p. 70
Dva duby letní u
REPREcaru - Jaktař

Charakteristika
stromy jsou již dnes vykáceny a prvek neexistuje
dřevěný kříž s plechovou siluetou Krista
dřevěný kříž s plechovou siluetou Krista, značně zarostlý
Vzrostlý dub červený před domem čp. 10.
Vysoký a rozkošacený dub červený s poškozeným kmenem a
hnilobou v dolní části.
Velmi zachovalý a pěkně rostlý dub letní s nasazením větví nízko
na kmeni s širokou a pravidelnou korunou. Obvod stromu cca 400
cm.
Vzrostlý dub letní za plotem v areálu budov.
Vzrostlý dub letní v zástavbě. Výška stromu cca 28 m, obvod cca
260 cm.
dub letní u ulice Vančurova
Vysoký a rozkošacený dub letní u garáží
Vzrostlý dub letní v rámci travnatého parčíku a křižovatky.
Vzrostlý dub letní
Dub letní v blízkosti křižovatky Staré silnice a Boční
Vzrostlý dub letní
Vysoký a rozkošacený dub zimní u garáží
Dva duby letní u prodejny REPREcaru - Jaktař.

Mimolesní zeleň - dva duby letní u čistírny odpadních vod na ulici
Těšínská.
Dva duby u ČOV
Mimolesní zeleň - stromové a keřové porosty na bývalé mezi v
polích. Velmi pěkný a kvalitní liniový porost. Zastoupení hlohu,
zimolezu, lísky, šípku.
Dva duby u Sovího Dva duby letní v zahradě Sovího Hrádku u křižovatky ulic Tyršova
Hrádku
a Heydukova č. p 40.
Dva remízy u hranic Dva remízy, mezi nimiž je neobhospodařovaný travní porost,
nad Palhancem
remízy s hustým keřovým, méně stromovým porostem.
Dvě lípy - Jaktař
Dvě lípy srdčité u zemědělského podniku - Jaktař.
Dvě vzrostlé lípy srdčité na Strážnici, oba stromy razantněji
dvě lípy na Strážnici
ořezané, minimálně jedna s velkou dutinou v patě stromu
Staré odstavené rameno Strouhy - dnes již tůně. Podél tůní hustý
Dvě tůně u Strouhy
stromový a keřový porost, místy odpadky a invazy.
Mimolesní zeleň - stromové porosty (park) s travnatým porostem a
listnatými a jehličnatými dřevinami. Jeden z nejkrásnějších parků
Dvořákovy sady
města Opavy. Bohaté stromové a keřové porosty. Navazuje na
Sady Svobody, Křížkovského sady, Smetanov
Jabloňová alej u
Jednostranná alej jabloní, podrost ruderalizovaný a znečištěný
Vávrovic
odpadky, X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla.
Jasan ztepilý u
Vzrostlý jasan na okraji komunikace u domů. Výška stromu cca 30
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Název obce

Název VKP
Charakteristika
mateřské školy na
m, obvod cca 230 cm.
ulici Sadová
Jasan ztepilý u
náměstí sv. Hedviky Vzrostlý jasan ztepilý před domem čp. 10.
čp. 10
Dva vzrostlejší jasany ztepilé v aleji jabloní, křížek - dřevěný na
Jasany s křížkem na
železobetonovém nosníku s obrázkem Panny Marie
kótě 261
kojícíhoJežíška.
Javor mléč na
Javor mléč na Horově náměstí
Horově náměstí
Javor stříbrný v
Vzrostlý javor stříbrný na okraji komunikace u vilky a areálu
areálu zahradnictví
zahradnictví. Výška stromu cca 30 m, obvod cca 300 cm.
Ekorega výsta
Jednostranná alej
Menší jednostranný stromový porost listnatých dřevin a křovin
nad Podhořím
podél polní cesty.
Jilm č. p. 37 ulice
vysoký jilm u ulice Hradecká č. p. 37
Hradecká
Jilm u Panského
Vzrostlý jilm s výškou cca 20 m. U kmene hodně výmladků. Strom
Mlýna II
s dobrým zdravotním stavem.
Stará polní cesta v minulosti patrně oboustranná alej stromů, dnes
kompaktní porost vzrostlých stromů a křovin s podstatným
zastoupením jilmů. Navazuje na VKP_116.
Jilmová alej u
Vršovického potoka Stará polní cesta v minulosti patrně oboustranná alej stromů, dnes
kompaktní porost vzrostlých stromů a křovin s převážným
zastoupením jilmů.
Jírovce a Lípy
mimolesní zeleň - zbytky původní výsadby vzrostlých jírovců a lip
Kylešovice srdčitých
Prachovník
Jírovec maďal v
Vzrostlý jírovec v rámci travnatého parčíku a křižovatky.
osadě Na Nové
Kamenný křížek u
kamenný křížek
Kociána
Kaple Panny Marie Novogotická stavba kape z roku 1888. Velmi pěkně zachovalá a
Lurdské v Malých
udržovaná. Kaple se nachází na náměstí ulic Družstevní, Slezská
Hošticích
a U Kaple.
Kaple sv. Anny u
Mimolesní zeleň, několik vzrostlých stromů a obnovená kaple sv.
Opavy
Anny s křížkem a lavičkami na kótě 301,2.
kaplička a dvě lípy V Kaplička a dvě mladé vysazené lípy na křižovatce ulic Na
Suchých Lazcích
Štěpnici x Přerovecká
Kaplička na ulici Hlavní x Ostravská směrem na Komárov.
Kaplička na ulici
Chátrající a opuštěná kaplička bez vnitřního vybavení. Stavba má
Hlavní x Ostravská
doškovou střechu, železnou mříž. U kapličky stojí vzrostlý jasan
ztepilý. Z druhé strany kapličky vyrůst
Kaplička na ulici
Kaplička na ulici Slezská x Školní z roku 1656. Velmi zachovalá a
Slezská x Školní
udržovaná stavba v rámci chodníku. V blízkosti je čapí hnízdo.
Kaplička Palhanec
menší kaplička u silnice
Kaplička v Pustých
Kaplička v Pustých Jakarticích
Jakarticích
Kaštany u Penziónu
Skupina jírovců maďalů u Formanky – Jaktař.
Formanka
Keřová mez u
Křovitá mez v polích, velmi pěkný a kompaktní porost. Důležitý
Komárovských
biotop pro ptáky – jako hnízdiště, zdroj potravy, úkryt, také jako
Chaloupek
protierozní prvek.
několik vzrostlých jasanů ztepilých, lip srdčitých a olčí lepkavých
Komárovské stromy
na okraji břehu na kontaktu zahrady a pole, podrost hojně porostlý
v zahradě
keři
Kostelní vrch v
park, stromové a keřové porosty kolem kostela Svatého Petra a
Jakta
Pavla v Jaktaři
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Název obce

Název VKP
Kříž na křižovatce
ulice Hlavní a Na
Horní hrázi
Křížek na kótě 283
Křížek na křižovatce
ulic Na Dolní hrázi a
Hlavní
Křížek na ulici Na
Pastrníku
Křížek u školy
Křížek v Malých
Hošticích na Cihelní
Křížek v Podvihově
u hostince
Křovitá mez Na
Nové
Křovitá mez u
Hradecké

Charakteristika
mramorový kříž z roku 1895 a jednou vzrostlou lípou srdčitou
dvě lípy a kamenný křížek
Mramorový křížek s litinovým Kristem a Pannou Marií u
komunikace.
Křížek na ulici Na Pastrníku v Malých Hošticích. Prvek je
udržovaný.
mramorový křížek zabudovaný v chodníku, velmi pěkně zachovalý
mramorový křížek s litinovým Kristem a Pannou Marií z roku 1912
menší mramorový křížek s litinovým Kristem a nápisem "Nejsladší
Ježíši smiluj se nad námi"
Stará nezpevněná polní cesta s travobylinnou mezí a několika
křovinami a dřevinami.
Mimolesní zeleň - stromové a keřové porosty na bývalé mezi v
polích. Velmi pěkný a kvalitní liniový porost. Zastoupení hlohu,
zimolezu, lísky, šípku.

Křovitá mez u
Komárovských
Chaloupek

Menší lem křovin v trvale travnatých porostech.

Lesík u cukrovaru

Stromové a keřové porosty vrbové olšiny, X13 Nelesní stromové
výsadby mimo sídla, L2.2 Údolní jasanovo-olšový luh. L2.4 Měkké
luhy nížinných řek.

Liliovník
tulipánokvětý ulice
Zborovská č. p. 1
Lípa s křížkem na
křižovatce
Podvihovská
Lípa srdčitá u
mateřské školy na
ulici Sadová
Lípa srdčitá u ulice
Slavkovská x
Pavlovského
Lípa srdčitá u ulice
U Opavice
Lípa srdčitá u ulice
Vojanova
Lípa srdčitá, ulice
Hlavní č. p. 278/40
lípa U Baly
Lípa u domu č.p.
264 v Komárově Na Vrchovině

V minulosti vzrostlý liliovník tulipánokvětý. V současné době
pouze pařez.
Vzrostlá lípa srdčitá o průměru ccs 1,2 m, křížek - kamenný. Nápis
částečně nečitelný.
Vzrostlá lípa na okraji komunikace u domů. Výška stromu cca 30
m, obvod cca 200 cm.
lípa srdčitá u ulice Slavkovská x Pavlovského
Vzrostlá lípa srdčitá v zahradě domu. Výška stromu cca 30 m,
obvod cca 200 cm.
Vzrostlá lípa srdčitá zabudovaná do kůlny u rodinného domu.
mimolesní zeleň - solitérní lípa srdčitá
vzrostlá lípa srdčitá na okraji náměstíčka
Vzrostlá lípa srdčitá

Vzrostlá lípa srdčitá pod nádrží Přerovec na u Sedlinky - Mlýnku
Vzrostlá lípa srdčitá pod nádrží Přerovec v břehovém porostu u
Sedlinky
lípa V Ulici
vzrostlá lípa srdčitá - dvoják
Mimolesní zeleň - 5 vzrostlých vrb křehkých (Salix fragilis) a
Lipová alej u
dosadba mladých lip srdčitých (Tilia cordata) podél hranice ČR a
státních hranic
PL.X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla.
Louka s keřovými a stromovými nálety dřevin. V minulosti patrně
louka Pod Lazeckou
velmi pěkné louky, dodnes ještě místy zachovalé, ale rychle
cestou
degradující.
lípa u Sedlinky
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Název obce

Název VKP

malá pískovna nad
Palhancem
Městské sady
mez Dubovník
Mez k hranicím
mez na Strážnici
mez na Strážnici
(Nad Zikovou
loukou)
mez nad
Dubovníkem (Alej u
Heroldova dolu)
Mez nad Karlovcem

Charakteristika
Louka s keřovými a stromovými nálety dřevin. V minulosti patrně
velmi pěkné louky, dodnes ještě místy zachovalé, ale rychle
degradující. Navazuje na VKP_206.
Stará pískovna s relativně hustým porostem dřevin a křovin.
Bylinné patro je zančně ruderalizované, místy s navážkami
odpadů.
stromové a keřové porosty v X1 Urbanizovaná území
Stromové a keřové porosty v X1 Urbanizovaná území.
Výsadby různých druhů dřevin a křovin v polích doplněné o menší
uměle vybudované rybníčky, důležitý kryt zvěře v území
Mez s s roztroušenou stromovou a keřovou vegetací směrem k
hranici České a Polské republiky, navazuje na VKP_209.
Mez s s roztroušenou stromovou a keřovou vegetací směrem k
hranici České a Polské republiky, navazuje na VKP_211
Zarostlá a místy mezernatá mez dřevin a křovin západně od
kopce Strážnice
Nově založená mez s velmi roztroušenou výsadbou keřů a dřevin
východně od kopce Strážnice
Úzký pruh výsadby různých druhů dřevin a křovin v polích
Travnatá mez se dvěma skupinami stromů a keřů, X13 Nelesní
stromové výsadby mimo sídla, X5 Intenzivně obhospodařované
louky.

Mez nad Karlovcem
II
Mez nad
Podvihovským
mlýnkem
Mez nad
Podvihovským
mlýnkem II

keřemi zarostlá mez, K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny

mez pod Středním
polem

Mez vzrostlých křovin a dřevin s travobylinným porostem

Mez u hranic

Mez u kaple sv.
Anny
Mez u Lukášova
mlýna
mimolesní zeleň
Mimolesní zeleň zbytky a fragmenty
dvou krátkých
Modřín opadavý,
zahrada ulice
Olomoucká

travnatá mez, pomístně s keřovými a stromovými porosty a nálety
dřevin
Travnatá mez s keřovými a stromovými nálety dřevin.

Mez vzrostlých křovin s travobylinným porostem
Mez s teplomilnými prvky vegetace, roztroušenou stromovou a
keřovou vegetací na hranici České a Polské republiky, K3 Vysoké
mezofilní a xerofilní křoviny, X7 Ruderální bylinná vegetace mimo
sídla.
Mez patrně stará úvozová cesta porostlá stromovými a keřovými
porosty K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny, X7 Ruderální
bylinná vegetace mimo sídla, X12 Nálety pionýrských dřevin.
Stromové a keřové porosty podél melioračního kanálu, K3 Vysoké
mezofilní a xerofilní křoviny, X7 Ruderální bylinná vegetace mimo
sídla, X12 Nálety pionýrských dřevin.
Příkop u silnice a pole, X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla.
Mimolesní zeleň - zbytky a fragmenty dvou krátkých mezí s
porostem dřevin. Pravděpodobně byla jedna z těchto mezí
vykácena a dnes zde stojí domy.
Vzrostlý modřín opadavý u dom čp. 47.

Plytká uměle vytvořená vodní plocha - mokřad s velmi pěknými
porosty mokřadních rostlin. Slouží jako cenný biotop
Mokřad u Podvihova
obojživelníků. Jeden z nejpěknějších uměle vybudovaných
vodních prvků v celém území.
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Charakteristika
Mimolesní zeleň - stromové porosty (park) v rámci náměstí svaté
Hedviky tvořící zápoj vzrostlých dřevin s převahou lípy srdčité dále
pak se zastoupením javoru mléče, smrku ztepilého, jasanu
ztepilého, trnovníku akátu, dubu červ
Náměstí sv. Hedviky
Stromové porosty (park) v rámci náměstí svaté Hedviky tvořící
porosty vzrostlých dřevin s převahou lípy srdčité dále pak se
zastoupením javoru mléče, smrku ztepilého, jasanu ztepilého,
trnovníku akátu, dubu červeného a jírovce
Oboustranná alej u
oboustranná alej javoru mléče podél silnice
ulice Pekařská
Oboustranná alej
Mimolesní zeleň - zbytky oboustranné aleje složené z lip, dubu,
podél silnice
javoru.
Hradecké
Menší remíz kolem zbytků odstaveného a značně zazamněného
ramene řeky Opavy, L2.2 Údolní jasanovo-olšový luh, L2.4 Měkký
Odstavené rameno luh nížinných řek.Navazuje na VKP_208
řeky Opavy
Menší remíz kolem zbytků odstaveného a značně zazamněného
ramene řeky Opavy, L2.2 Údolní jasanovo-olšový luh, L2.4 Měkký
luh nížinných řek.Navazuje na VKP_210.
Periodicky zvodnělá olšina s výskytem dalších druhů dřevin. Stará
Olšina v polích u
vodní plocha v minulosti sloužila jako rybníček, napajedlo nebo je
Maršovce
pozůstatkem meandru či tůně.
Travnatý pahorek kolem bunkru OP-S 11 U Cihelny. Dnes
OP-S 11 U Cihelny
částečně zarostlé vzrostlými stromy a křovinami.
OP-S 12 Na
Travnatý pahorek kolem bunkru OP-S 12 Na rytířském. Dnes
rytířském
částečně zarostlé vzrostlými stromy a křovinami na kopečku.
Ovocná alej
Oboustranná mezernatá ovocná alej jabloní. X13 Nelesní
Arnoštov - Pusté
stromové výsadby mimo sídla.
Jakartice
Ovocná alej
Značně prořídlá oboustranná alej švestek, zachováno je cca do 5
Držkovice % původní aleje, prakticky prvek již neexistuje, X13 Nelesní
Vávrovice
stromové výsadby mimo sídla.
Ovocná alej
Oboustranná mezernatá ovocná alej jabloní. X13 Nelesní
Chlebičov - Pusté
stromové výsadby mimo sídla.
Jakartice
Ovocná alej Jaktař - Alej s roztroušenou stromovou vegetací podél silnice Jakatař Vlaštovičky
Vlaštovičky.
Ovocná alej kolem
Jednostranná mezernatá ovocná alej hrušní. X13 Nelesní
Kateřinského potoka stromové výsadby mimo sídla.
Ovocná alej
oboustranná alej jabloní podél silnice Komárov - Raduň
Komárov - Raduň
Ovocná alej Opava - Oboustranná mezernatá ovocná alej jabloní. X13 Nelesní
Pusté Jakartice
stromové výsadby mimo sídla.
Park na Denisově náměstí. Převažuje zde jírovec maďal a lípa
Park - Denisovo
srdčitá, další dřeviny jako trnovník akát, javor mléč a jasan ztepilý.
náměstí
Mezernatý porost křovin a dřevin s travnatými plochami a dětským
pískovištěm.
Menší park u bdovy porodnice. Mezernatý porost křovin a dřevin s
Park - Porodnice,
travnatými plochami. Zastoupen jírovec maďal, lípa srdčitá, javor
ulice Vančurova
mléč, javor klen, jasan ztepilý, dub letní apod.
Mimolesní zeleň - stromové porosty (park) s travnatým porostem a
Park "U Synagogy"
listnatými a jehličnatými dřevinami.
Park č. p. 14 na ulici Mimolesní zeleň - stromové porosty (park) s travnatým porostem a
Otická
listnatými a jehličnatými dřevinami. Menší parčík s hřištěm.
Park Kylešovice,
křižovatka ulice Na
mimolesní zeleň - park se vzrostlými dřevinami
Pomezí x Bílo
Park na náměstí
Mimolesní zeleň - stromové porosty (park) v rámci náměstí
Slezského odboje
Slezského odboje, tvořící zápoj vzrostlých dřevin s převahou lípy
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Park psychyatrické
léčebny a
nemocnice v Opavě
Park u Hozova
nábřeží a ulice Na
Pastviskách
Park u chrámu
Nanebevzetí Panny
Marie v Opavě
Park u kostela Sv.
Trojice
Park u Mendelova
gymnázia
Park u ulice
Nákladní
Park u ulice
Ochranova a ZŠ
Park u ulice
Vojanova x Na
Nábřeží x Pekařská
Pískovna - Hlavní
pole
Pokácená lípa
srdčitá v
Kylešovicích Prachovníku
Pole u Pustých
Jakartic
Polní alej Malé
Hoštice - Chlebičov
Polní mez ke kótě
291 - Horní pole
(Alej s topoly)

Polní mez u hranic

Remíz pod
hřbitovem Na Nové
Remíz Pod rybníky
Remíz Pod rybníky
u Raduňky
remíz Střední pole

Remíz u hranic

Charakteristika
srdčité dále pak se zastoupením javoru mléče, jasanu ztepilého,
jírovce, javoru klenu. Mezernatý porost
Stromové porosty (park) v rámci náměstí Slezského odboje,
tvořící porosty vzrostlých dřevin s převahou lípy srdčité dále pak
se zastoupením javoru mléče, jasanu ztepilého, jírovce, javoru
klenu. Mezernatý porost s většími travnat
Druhvě bohaté a zachovalé porosty dřevin a křovin (jehličnyny a
listnáče) v areálu Opavské nemocnice a psichyatrické léčebny.
Stromový porost několika vzrostlých listnatých dřevin s příměsí
jehličnanů, keřové patro chybí. Porost má parkový charakter s
intenzivně kosenou travnatou plochou.
Mimolesní zeleň - stromové porosty (park) s lípami srdčitými.
Mezernatý a rozvolněný porost vzrostlých stromů v ráci malého
parčíku u kostela.
Mimolesní zeleň - stromové porosty (park) s travnatým porostem a
listnatými a jehličnatými dřevinami.
Stromové porosty, park. Částečně ruderalizované, zbytky základů
předchozích budov (betony, chodníky apod.).
Stromové porosty, park. Velmi pěkné kvalitní vzrostlé stromy s
hustou klenbou korun. Velmi dobře esteticky působící prvek.
Stromové porosty, park. Velmi pěkné kvalitní vzrostlé stromy
jasanu, dubu letního, javoru mléče, jírovců. Velmi dobře esteticky
působící prvek.
Stará pískovna s travobylinným porostem a minimem křovin a
dřevin. Přibližně polovina pískovny je zavezena odpadem, sutí a
zeminou.
V minulosti velká solitérní lípa srdčitá o obvodu kmene cca 500
cm.
V minulosti velká solitérní lípa srdčitá o obvodu kmene cca 560
cm a porostlá jmelím.
Pole, v minulosti mez, remízy, louka či malý tok. Nelze již zjistit,
kompletně přeoráno, X2 Intenzivně obhospodařovaná pole.
Stromová mezernatá alej podél polní cesty, X12 Nálety
pionýrských dřevin, X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla.
Úzká křovinatá mez s několika stromy, dříve patrně polní cesta.
Hustý keřový porost a několik stromů. Velmi pěkný prvek sloužící
protierozně a jako útočiště živočichů.
Úzká křovinatá mez s několika stromy a keři. Velmi pěkný prvek
sloužící protierozně a jako útočiště živočichů.
Úzká křovinatá mez s několika stromy. Velmi pěkný prvek sloužící
protierozně a jako útočiště živočichů.
Úzká křovinatá mez. Velmi pěkný prvek sloužící protierozně a jako
útočiště živočichů.
Mimolesní zeleň smíšený stromový remíz s několika ovocnými
dřevinami, chatkou a včelínem v travnatém údolí.
menší stromový porost listnatých dřevin navazuje na VKP_L7
menší stromový porost listnatých dřevin navazující na tok
Raduňky VKP_L6
Remíz vzrostlých křovin a dřevin s ruderalizovaným
travobylinným porostem
Menší remíz (lesík) na hranici České a Polské republiky, L2.2
Údolní jasanovo-olšový luh, X7 Ruderální bylinná vegetace mimo
sídla.
Remíz a mez s roztroušenou stromovou a keřovou vegetací na
hranici České a Polské republiky. Navazuje na VKP_002.
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Charakteristika
Menší smíšený porost navazující na velký lesní celek. V porostu
myslivecké zařízení - krmelec. Z prvku je již dnes fakticky les s
Remíz u Přerovce
běžným hospodařením. X9A Lesní kultury s nepůvodními
jehličnatými dřevinami.
Remíz u řeky Opavy Porost několika dřevin a křovin v blízkosti řeky Opavy
Remíz u výrobního
stromové a keřové porosty v prudkém břehu nad výrobním
areálu v Jaktaři
areálem
Remíz vzrostlých křovin a ostřicových porostů
remíz U Ztracené
Remíz vzrostlých dřevin a křovin
cesty
Remíz vzrostlých dřevin a na ně navazující porosty rákosin a
ostřic
Porosty a fragmenty L2.4 Měkký luh, K1 Mokřadní vrbiny
Remíz u železniční Porosty a fragmenty L2.4 Měkký luh, K1 Mokřadní vrbiny s
menšími mokřady
tratě
Porosty a fragmenty L2.4 Měkký luh, K1 Mokřadní vrbiny s
menšími zazemněnými mokřady
Remízek u bunkru
Porost několika dřevin a křovin na okraji bunkru Řopík v poli
Řopík
Porost několika dřevin a křovin v poli u Hoštaty v blízkosti řeky
Remízek u Hoštaty
Opavy
Remízek u Nových
Několik vzrostlých lip a trnek v poli blízko komunikace z Nových
Sedlic
Sedlic do Komárova, patrně zbytek staré úvozové cesty
Mimolesní zeleň - stromové porosty (park) s travnatým porostem a
Sady Svobody a
listnatými a jehličnatými dřevinami. Jeden z nejkrásnějších parků
Křížkovského sady
města Opavy. Bohaté stromové a keřové porosty. Navazuje na
Dvořákovy sady, Smetanovy Sady, Sady U Muze
Mimolesní zeleň - stromové porosty (park) s travnatým porostem a
listnatými a jehličnatými dřevinami. Jeden z nejkrásnějších parků
Sady U Muzea
města Opavy. Bohaté stromové a keřové porosty. Navazuje na
Sady Svobody, Křížkovského sady, Janáčk
Část sedimentačních nádrží cukrovaru. Jedná se o nádrže nejvíce
sedimentační
zarostlé vegetací. Významný biotop ZCHD živočichů nádrže cukrovaru
obojživelníci, plazi, ptáci. Jedno z nejcennějších míst - prvků VKP
Opavy!
Mimolesní zeleň - stromové porosty (park) s travnatým porostem a
listnatými a jehličnatými dřevinami. Jeden z nejkrásnějších parků
města Opavy. Bohaté stromové a keřové porosty. Navazuje na
Sady Svobody, Křížkovského sady, Janáčk
Smetanovy sady
Mimolesní zeleň - stromové porosty (park) s travnatým porostem a
listnatými a jehličnatými dřevinami. Jeden z nejkrásnějších parků
města Opavy. Bohaté stromové a keřové porosty. Navazuje na
Sady Svobody, Křížkovského sady a Janáčk
Smrkový remíz u
Liniový remíz s hustým keřovým a stromovým porostem.
Opávie
Solitérní vzrostlý a
Solitérní vzrostlý a rozdvojený jilm s výškou cca 18 m. U kmene
rozdvojený jilm s
hodně výmladků. Strom s dobrým zdravotním stavem.
výškou cca
Stará úvozová cesta s několika stromy a keři a teplomilnější
stará cesta k Mlýnku
travobylinnou vegetací
Stará pískovna v
stromové porosty na břehu bývalé pískovny
Jaktaři
V minulosti stará polní cesta. Dnes kompaktní porost křovin a
Stará polní cesta u
dřevin. Velmi pěkný prvek se vzrostlými dřevinami vrb, topolů,
Černého mlýna
jasanů, olší a špendlíků.
Strom u ulice
pokácený strom
Vojanova
Stromová alej Velmi perspektivní, kvalitní a cenná alej v polích sloužící jako
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Sekera
Stromová alej
Jantarová Vávrovická
Stromová alej
Komárovské
Chaloupy - Na Nové
Stromová alej na
Krnovské
Stromová alej Na
Nové - hřbitov
Stromová alej Na
Nové - Pustá Polom
Stromová alej u
Chlebičova
stromové porosty
nad Stříbrným
jezerem
Stromové porosty v
areálu objektů
Armády ČR
Stromový porost
hřiště ulice
Fügnerova x
Kořennéh
Stromový porost ulice Holasická
Stromový porost č.
p. 37 ulice
Rooseveltova
Stromový porost
podél železnice
Stromový porost u
Černého Mlýna
Stromový porost u
Komárovských
Chaloupek
Stromový porost u
železničního
přejezdu Jaktař

Charakteristika
protierozní a stabilizační prvek. Prvek je cenný výskytem "tvrdých"
dřevin včetně jilmů a křovin.
Příkop u silnice a travnatý porost s novou výsadbou stromů, X7
Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, X13 Nelesní stromové
výsadby mimo sídla.
Mezernatá stromová alej podél silnice, vzrostlé lípy srdčité a
třešně.
Oboustranná alej lip srdčitých a několika jasanů ztepilých na uluci
Krnovské rozdělená silnicemi na čtyři menší linie.
Mezernatá stromová alej podél silnice. Vzrostlé lípy srdčité k obci
třešně.
Mezernatá stromová alej podél silnice. Vzrostlé lípy srdčité,
vtroušeně trnovník akát.
Mezernatá stromová alej podél silnice. Vzrostlé lípy srdčité,
vtroušeně trnovník akát. Navazuje na VKP_163.
Velmi pěkný vzrostlý porost dřevin a křovin podél bývalé polní
cesty. X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla.
Stromové a travobylinné porosty na navážkách z bývalého
sádrovcového lomu - Stříbrného jezera. Pomístně invazy.
Navazuje na VKP_216 a VKP_231
Stromové a travobylinné porosty na navážkách z bývalého
sádrovcového lomu - Stříbrného jezera. Pomístně invazy.
Navazuje na VKP_30 a VKP_231
Stromové porosty v areálu objektů Armády ČR u ulice Jaselská.
Vzrostlé dřeviny lípy srdčité, jasanu ztepilého, javoru mléče klenu,
jírovce maďalu a dalších. Přesné druhové složení nebylo možno
zjistit z důvodu nepřístupnosti pl
alej stromů - lip
Menší porost několika vzrostlých stromů, patrně zbytky biotopu
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy.
Mimolesní zeleň - stromové porosty (park) s travnatým porostem a
listnatými a jehličnatými dřevinami. Menší parčík s hřištěm.
Oboustranný stromový a keřový porost podél železničního náspu
Opava - Komárov. Část plochy tvoří sady a několik zahrádek.
Dnes je násep silně zarostlý vzrostlými stromy a křovinami v
příkrém svahu. Silně invadováno invazními dr
Menší porost listnatých dřevin L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy,
L2.4 Měkké luhy nížinných řek. Podrost je invadovaný
netýkavkami.
Menší listnatý stromový porost na okraji lesa a travních porostů.
Dvouřadá mezernatá alej vzrostlých stromů a několika křovin s
pravidelně kosenou loukou.

V minulosti patrně sady a několik zahrádek. Dnes zplanělé a
zarostlé se vzrostlými stromy a křovinami v příkrém svahu. V
porostu menší hřiště paintball - gangster.
Stromy nad hřištěm stromové a keřové porosty v prudkém břehu nad hřištěm TJ Orel v
TJ Orel v Jaktaři
Jaktaři
Stromy před bývalou V minulosti vzrostlý jírovec maďál a jasan ztepilý. V současné
Dukelskou kasárnou době nová výsadba.
Jednostranný porost vzrostlých dřevin převážně bříz podél
Stromy u Hoštaty
odtokového kanálu do Hoštaty
Stromový porost za
Kauflandem
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Charakteristika
Mezernatý a rozvolněný porost vzrostlých stromů na
Stromy u koupaliště
jihovýchodním okraji koupaliště.
Stromy ulice Boční x Mimolesní zeleň - skupina stromů u prodejny Fordu, Kodecaru,
Krnovská
Pramos.
Stromové porosty v areálu objektů Domu dětí a Armády ČR na
Stromy v areálu
křížení ulice Jaselská a Rybářská. Vzrostlé dřeviny lípy srdčité,
objektů Domu dětí a
jasanu ztepilého, javoru mléče a klenu, břízy bělokoré, smrku
Armády ČR
ztepilého a dalších. Dřeviny jsou po
Stříbrné jezero, zatopený sádrovcový lom s minimem litorální
Stříbrné jezero
vegetace, pomístně několik dřevin a křoviny. Navazuje na
VKP_216 a VKP_230
Špendlíková alej k
jednostranná alej špendlíků podél polní cesty, příkopu a v
Černému mlýnu
rozsáhlých polích
Terasa řeky Opavy Stromové a keřové břehové porosty včetně zbytku lučního porostu
u Palhance
v blízkosti řeky Opavy a její údolní nivy.
Topolová alej
Jednostranná topolová alej, X13 Nelesní stromové výsadby mimo
Opavie
sídla.
Topolová alej
Jednostranná alej topolů černých italských s několika břízami
Opávie
bělokorými, podrost ruderalizovaný a znečištěný odpadky.
Prvek je tvořen vzrostlými topoly kanadskými (Populus x
topolový remíz nad
canadensis) v podrostu jsou hojně zastoupeny trnky (Prunus
Palhancem
spinosa) a bezy (Sambucus nigra).
Topoly u mostu v
pokácené stromy a vytrhané pařezy
Kylešovicích
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla, tři solitérní stromy,
Tři břízy
podrost ruderalizovaný a znečištěný odpadky.
Tři duby letní u ulice Tři vzrostlé duby letní v průmyslovém areálu. Částečně
Sadová
prosychající.
Staré odstavené rameno Strouhy - dnes již tůň. Podél tůně hustý
Tůň u Strouhy
stromový a keřový porost, místy odpadky. Masívní výskyt
invazních druhů rostlin.
Mimolesní zeleň - stromové a keřové porosty s velkým
Tyršova džungle
zastoupením invazních druhů rostlin, vytvářející velmi rozsáhlé a
neprostupné porosty.
Stará úvozová cesta s oboustranným hustým porostem dřevin a
křovin.
Úvozová cesta
Stará úvozová cesta s oboustranným hustým porostem dřevin a
Jaktař
křovin.. K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny, X7 Ruderální
bylinná vegetace mimo sídla, X13 Nelesní stromové výsadby
mimo sídla. Navazuje na VKP_015.
v minulosti patrně
mimolesní zeleň - stromy
porosty stromů
Stará pískovna s porostem dřevin a křovin a světlinami a několika
velká pískovna nad
tůněmi s vodou. Pomístně u vstupu odpad a odpadky. Významný
Palhancem
biotop ZCHD živočichů!
Vzrostlý a
nakloněný dřezovec Vzrostlý a nakloněný dřezovec trojtrnný u budovy Armády ČR.
trojtrnný u budovy A
Zahrada státní
Zahrada SRS, velmi kvalitní zahrada s řadou arboristicky pěkných
rostlinolékařské
stromů.
správy
Zahrada u
Zahrada v areálu DDM a loutkového divadla u ulice třída
loutkového divadla a Spojenců. Na kontaktu s ulicí v porostu převažuje topol kanadský,
Domu dětí a
dále je zde smrk ztepilý, modřín opadavý, borovice lesní, jasan
mládeže
ztepilý, olše lepkavá, vrba křehká. Mezernatý p
Zarostlá pískovna - Stará pískovna , která je již kompletně zarostlá travobylinným
Hlavní pole
porostem křovinami a dřevinami.
Zeleň před
Hustý liniový porost křovin a dřevin před nádražím Opava Západ.
železničním nádraží V porostu lípy srdčité, jírovec maďal, trnovník akát, javor mléč,
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Název obce

Raduň

Název VKP
Opava - Západ
Zmizelý stromový
porost v
Prachovníku
Ovocná alej
Komárov - Raduň
Remíz Pod rybníky
u Raduňky

Štítina

Remíz u železniční
tratě

Velké Hoštice

Ovocná alej
Arnoštov - Pusté
Jakartice
Ovocná alej
Chlebičov - Pusté
Jakartice
Polní alej Malé
Hoštice - Chlebičov
Stromová alej u
Chlebičova

Charakteristika
jasan ztepilý, modřín opadavý, bříza bělokorá. Keřové patro
poměrně husté tvořené okrasným
V minulosti stromový porost o rozloze cca 2,1 ha, dnes vykácen a
z 99 % přeměněn na obytnou plochu.
oboustranná alej jabloní podél silnice Komárov - Raduň
menší stromový porost listnatých dřevin navazující na tok
Raduňky VKP_L6
Porosty a fragmenty L2.4 Měkký luh, K1 Mokřadní vrbiny s
menšími mokřady
Porosty a fragmenty L2.4 Měkký luh, K1 Mokřadní vrbiny s
menšími zazemněnými mokřady
Oboustranná mezernatá ovocná alej jabloní. X13 Nelesní
stromové výsadby mimo sídla.
Oboustranná mezernatá ovocná alej jabloní. X13 Nelesní
stromové výsadby mimo sídla.
Stromová mezernatá alej podél polní cesty, X12 Nálety
pionýrských dřevin, X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla.
Velmi pěkný vzrostlý porost dřevin a křovin podél bývalé polní
cesty. X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla.

Tabulka 25: Seznam toků a vymezení záplavových území v obcích
Název obce
Branka u Opavy

Moravice

Rozloha [km]
1,248646837

Čížina

0,224361593

Opava

5,490645188

Dolní Životice

Hvozdnice

1,805931676

Háj ve Slezsku

Opava

19,64948268

Heraltický potok

0,078234459

Opava

5,490645188

Hradec nad Moravicí

Moravice

1,647191865

Jakartovice

Hvozdnice

1,805931676

Litultovice

Hvozdnice

1,805931676

Mladecko

Hvozdnice

1,805931676

Mokré Lazce

Opava

13,39411495

Neplachovice

Heraltický potok

0,078234459

Hvozdnice

0,878979441

Moravice

1,79751167

Opava

18,88476014

Otický příkop

0,51779171

Velká

1,207434717

Otice

Hvozdnice

1,166164468

Slavkov

Hvozdnice

2,972096144

Stěbořice

Velká

1,207434717

Brumovice

Holasovice

Opava

Tok
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Název obce

Tok

Štáblovice

Hvozdnice

Rozloha [km]
1,805931676

Štítina

Opava

13,39411495

Uhlířov

Hvozdnice

2,093116702

Velké Hoštice

Opava

13,39411495

Tabulka 26: Poddolovaná území
Název Obce
Bratříkovice
Brumovice

Název poddolovaného území
Svobodné HeřmaniceBratříkovice
Brumovice u Opavy

Surovina
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu

Dolní Životice
Lhotka u Litultovic
Dolní Životice

Jakartovice 1
Jakartovice 2

Bituminózní břidlice (jílovec)
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu

Mikolajice 1-Dolní Životice
Háj ve Slezsku

Smolkov

Hlavnice

Hlavnice

Hněvošice

Hněvošice

neznámá
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu
Sádrovec

Hradec nad Moravicí

Polymetalické rudy

Jakubčovice

Polymetalické rudy

Kajlovec

Železné rudy - Polymetalické rudy
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu

Hradec nad
Moravicí

Bohdanovice 1-Jakartovice
Bohdanovice 2-Harta
Deštné
Deštné 1
Deštné 2-Palešek
Jakartovice

Hořejší Kunčice
Jakartovice
Jakartovice 1
Jakartovice 2-Doubrava
Kerhartice 1
Mladecko 3-Litultovice

Lhotka u Litultovic

Lhotka u Litultovic

Litultovice

Lhotka u Litultovic
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Název Obce

Název poddolovaného území
Mladecko 3-Litultovice
Mikolajice 1-Dolní Životice

Mikolajice

Mikolajice 2
Mladecko 1-Dvůr

Mladecko

Mladecko 2
Mladecko 3-Litultovice
Kateřinky u Opavy

Opava

Opava-Předměstí
Brumovice u Opavy

Velké Heraltice

Sádek u Opavy 2
Sádek u Opavy 1

Pustá Polom

Budišovice

Sosnová

Sosnová-Froblov
Nový Dvůr u Opavy - štola
Quido I

Stěbořice
Těškovice

Kyjovice

Surovina
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu
Jíly - Uhlí hnědé
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu
Sádrovec
Sádrovec
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu
Železné rudy
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu
Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu
Železné rudy

Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu

Tabulka 27: Staré ekologické zátěže a kontaminované plochy
Název obce

Stará ekologická zátěž

Bohučovice

Bohučovická cesta

Branka u Opavy

Branka u Opavy

Brumovice

skládka Brumovice - Pusty mlyn

Brumovice u Opavy

Pustý Mlýn
DTS 1504 Dolní Životice-školka

Dolní Životice

Obecní skála - Na podlesí
DTS 1607 Hněvošice-škola
DTS 1658 Hněvošice-celnice

Hněvošice

Hunak

Holasovice

Holasovice 1
Hluboký důl

Hrabyně

skládka Velka Polom
DTS 1396 Hradec n. Moravicí-ZD
skládka Benkovice
skládka Bohusovice

Hradec nad Moravicí

skládka Filipovice

Chabičov ve Slezsku
Chlebičov

Fulvárek
skládka Chlebicov
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Název obce
Chvalíkovice

Stará ekologická zátěž
Chvalíkovice
DTS 1371 Jakartovice-Kerhartice-obec
Hořejší Kunčice
skládka Bohdanovice I

Jakartovice

skládka Bohdanovice III
skládka Bohdanovice IV
skládka Bohdanovice V
skládka Bohdanovice¬II
skládka Destne, Za humny

Jarkovice

Vlaštovičky
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

Komárov u Opavy

IVAX Pharmaceuticals s.r.o.
KOMAS, spol. s.r.o.

Košetice ve Slezsku

Košetice

Kyjovice ve Slezsku

Milička

Kylešovice

Kylešovice, obalovna

Litultovice
Malé Heraltice
Mikolajice
Mokré Lazce
Oldřišov

Litultovice
skládka Litultovice
Malé Heraltice
Proškova skála
skládka Mikolajice
Na Figuře u trati
DTS 1602 Oldřišov-obec
Oldřišov
ČEZ a. s. Opava
DTS 1436 Držkovice-obec
DTS 1469 Kateřinky-Ratibořská pekárna

Opava

DTS 90564 Opava-předměstí-Školní statek-Englišova
DTS 90655 Opava-Meliorace
Merkanta, a.s.
Opava - bývalá plynárna
Šibeniční kopec u Opavy

Otice
Pustá Polom
Sádek u Opavy
Služovice

Otická sopka
skládka OTICE,U Uhlirova
DTS 1662 Pustá Polom-u kostela
Velké Důlky
Sádek
DTS 1604 Služovice-ZD
DTS 1647 Služovice-OÚ
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Název obce
Sosnová

Stará ekologická zátěž
skládka SOSNOVÁ Dubina
Za hřištěm u krchového lesa

Stěbořice

Stěbořice

Suché Lazce

Nové Sedlice

Těškovice

Suchý Důl

Velké Heraltice

Velké Heraltice

Velké Hoštice

Pekliska

Vršovice u Opavy

Vršovice
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4 ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ A JEJICH VYHODNOCENÍ
4.1 Záměry převzaté ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Veřejně prospěšné stavby
Silniční stavby
Ozn. VPS v
Název stavby + charakteristika
ZÚR
D22
Koridor - I/11 Horní Životice, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy

Dotčené obce
Sosnová

D23

Koridor - I/11 Malé Heraltice, severní obchvat, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy

Velké Heraltice

D24

Koridor - I/11 Velké Heraltice, severní obchvat, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy

Velké Heraltice

D25

D28

Koridor - I/11 Opava, jižní obchvat (úsek I/11 - I/57), dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy

Koridor - I/11 Mokré Lazce - Hrabyně - Velká Polom, přeložky a homogenizace šířkového
uspořádání, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy

Opava

Katastrální území
Sosnová
Velké Heraltice
Malé Heraltice
Velké Heraltice
Kylešovice
Komárov u Opavy

Otice

Otice

Mokré Lazce

Mokré Lazce

Hrabyně

Hrabyně

Háj ve Slezsku

Smolkov
Lhota u Opavy
Bohdanovice

Jakartovice
D50

D51

Koridor - I/46 Slezská Harta - Litultovice, přeložka a homogenizace šířkového uspořádání,
dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy

Koridor - I/46 Pusté Jakartice - Sudice, přeložka a homogenizace šířkového uspořádání,
dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy
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Hořejší Kunčice
Deštné

Mladecko

Mladecko

Litultovice

Litultovice

Dolní Životice

Dolní Životice

Opava
Oldřišov

Kateřinky u Opavy
Malé Hoštice
Oldřišov
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Silniční stavby
Ozn. VPS v
ZÚR

Název stavby + charakteristika

Dotčené obce
Velké Hoštice
Služovice
Hněvošice

Katastrální území
Velké Hoštice
Služovice
Vrbka u Opavy
Hněvošice
Vávrovice

D54

Koridor - I/56 Opava, severní obchvat, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy

Opava

Jaktař
Palhanec
Kateřinky u Opavy

D55
D66

Opava
Velké Hoštice

Velké Hoštice

Koridor - I/57 Brumovice, lokální úprava, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy

Brumovice

Brumovice u Opavy

Holasovice
D67

Koridor - I/57 Skrochovice, západní obchvat, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy
Brumovice

D69

Kateřinky u Opavy

Koridor - I/56 Opava - Ludgeřovice, přeložky a homogenizace šířkového uspořádání, čtyřpruhová
směrově dělená silnice I. třídy

Koridor - I/57 Hradec nad Moravicí, průtah - stavební úpravy, dvoupruhová směrově nedělená silnice
I. třídy
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Hradec nad Moravicí

Malé Hoštice

Holasovice
Loděnice
Brumovice u Opavy
Skrochovice
Hradec nad Moravicí
Kajlovec

Branka u Opavy

Branka u Opavy

Otice

Otice
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Elektroenergetika
Ozn. VPS v
ZÚR

E27

Katastrální
území
Lhotka u Litultovic Lhotka u Litultovic

Název stavby + charakteristika

Dotčené obce

Výstavba napájecího vedení 110 kV, které propojí rozvodnu 110/22 kV ve Vítkově s rozvodnou 400/110
kV v Horních Životicích

Litultovice

Litultovice

Mladecko

Mladecko

Hlavnice

Hlavnice

Jakartovice

Jakartovice

Bratříkovice

Bratříkovice

Plynoenergetika
Ozn. VPS v
ZÚR

Název stavby + charakteristika

Dotčené obce
Velké Hoštice

Katastrální území
Velké Hoštice
Držkovice
Palhanec

Opava
P14

Vávrovice
Malé Hoštice

Stavební úpravy VTL plynovodu DN 300 Hlučín – Opava – Brumovice na DN 500/PN 40

Kateřinky u Opavy
Neplachovice
Holasovice
Brumovice
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Neplachovice
Loděnice
Holasovice
Brumovice u Opavy
Skrochovice
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Protipovodňová ochrana
Ozn. VPS v
ZÚR

Název stavby + charakteristika

Dotčené obce

Katastrální území

Litultovice

Litultovice

Hlavnice

Hlavnice

Štítina

Štítina

Velké Hoštice

Velké Hoštice

PO8

Litultovice na Choltickém potoku (suchá nádrž)

PO11

Povodňové rameno - obtok řeky Opavy

PO13

Suchá nádrž Zlatníky na potoce Velká

Opava

PO14

Suchá nádrž Stěbořice na potoce Velká

Stěbořice

Stěbořice

Bratříkovice

Bratříkovice

Hlavnice

Hlavnice

Jezdkovice

Jezdkovice

PO16

Stěbořice

Vodní tok Velká - úpravy a revitalizace

Velké Heraltice

Jaktař
Zlatníky u Opavy

Stěbořice
Nový Dvůr u Opavy
Sádek u Opavy
Zlatníky u Opavy

Opava

Jaktař
Opava-Předměstí

Otice
PO17

Otice
Kylešovice

Zkapacitnění vodního toku Otický příkop

Opava

Opava-Předměstí
Komárov u Opavy
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Silniční stavby
Ozn.
zákresu

Dotčené
obce

Název stavby + charakteristika

D520

Koridor - I/46 přeložka v úseku Hněvošice - státní hranice s Polskou republikou (východně zastavěné části obce
Hněvošice), Opava dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy

D535

Koridor - II/467 Kravaře - Štítina - Nové Sedlice, dvoupruhová směrově nedělená silnice II. třídy

Katastrální
území

Hněvošice

Hněvošice

Štítina

Štítina

Nové Sedlice

Nové Sedlice

Plochy a koridory nadmístního významu
Silniční stavby
Ozn.
zákresu

Název stavby + charakteristika

Dotčené obce

Katastrální
území
Opava-Předměstí
Jaktař

DZ2

Koridor - I/11- I/57 Opava, západní část jižního obchvatu, dvoupruhová směrově nedělená silnice I.
třídy

Opava

Kylešovice
Milostovice
Vávrovice
Zlatníky u Opavy

DZ1

Koridor - I/11 Nové Sedlice - Suché Lazce, přeložka, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy

Otice

Otice

Nové Sedlice

Nové Sedlice

Mokré Lazce

Mokré Lazce

Štítina

Štítina

Opava

DZ4, DZ4c

Koridor - I/57 Hradec Nad Moravicí - Kajlovec, přeložka krátká varianta

Suché Lazce

Otice

Otice

Branka u Opavy

Branka u Opavy

Chvalíkovice

Chvalíkovice

Hradec nad Moravicí
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Bohučovice
Kajlovec
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Protipovodňová ochrana
Ozn.
zákresu

VZ1a

Název stavby + charakteristika

Dotčené obce

Katastrální území

Brumovice

Skrochovice

Holasovice

Holasovice
Držkovice

Plocha pro opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy, menší
nádrž Nové Heřmínovy a lokální ohrazování toku až po město Opava
Opava

Vávrovice
Opava-Předměstí
Malé Hoštice

Plochy a koridory mezinárodního a republikového významu
Elektroenergetika
Ozn.
zákresu

Název stavby + charakteristika

Dotčené obce

Katastrální území
Bohdanovice

EZ1 (EZ3)

Venkovní elektrické vedení 400 kV (Krasíkov) - Tvrdkov- Horní Životice, v úseku Dvorce - Horní
Životice je trasa vedena ve společném koridoru s vedením 110 kV Moravský Beroun - Horní
Jakartovice
Živtice (EZ3)

Jakartovice
Hořejší Kunčice
Medlice u Budišova nad
Budišovkou

Plynoenergetika
Ozn.
zákresu
PZ2

Název stavby + charakteristika

Dotčené obce

VVTL plynovod DN 700, PN 63 Příbor (Libhošť) - Děhylov

Háj ve Slezsku
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Územní systém ekologické stability
Označení ve výkrese

Název prvku ÚSES (NRBC, RBC)

Dotčené obce
Brumovice

nadregionální biocentrum NRC 67 Cvilín

Sosnová

regionální biocentrum RC 107

Brumovická niva

Brumovice

regionální biocentrum RC 119

Držkovická niva

Opava

regionální biocentrum RC 128

Heraltické údolí

Velké Heraltice

regionální biocentrum RC 131

Hněvošický háj

regionální biocentrum RC 133

Holasovická niva

Holasovice

regionální biocentrum RC 134

Horník

Kyjovice

regionální biocentrum RC 139

Hradecké

Hradec nad Moravicí

regionální biocentrum RC 142

Kaluža

Hradec nad Moravicí

regionální biocentrum RC 152

Koutská a Zábřežská niva

Háj ve Slezsku

regionální biocentrum RC 153

Kozíček

regionální biocentrum RC 165

Malohoštická niva

Hněvošice
Oldřišov

Kyjovice
Pustá Polom
Opava
Hlavnice

regionální biocentrum RC 183

Jezdkovice

Na Velké

Stěbořice
Velké Heraltice

regionální biocentrum RC 193

Palhanecká niva

regionální biocentrum RC 194

Panský mlýn

regionální biocentrum RC 210

Rosoly

Opava
Branka u Opavy
Opava
Hradec nad Moravicí
Dolní Životice

regionální biocentrum RC 215

Slavkovské Březí

Slavkov
Štáblovice
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Označení ve výkrese
regionální biocentrum RC 221

Název prvku ÚSES (NRBC, RBC)

Dotčené obce
Oldřišov

Svoboda

Služovice
Brumovice

regionální biocentrum RC 226

Táborské

Holasovice
Velké Heraltice

regionální biocentrum RC 246

U Jilešovic

Háj ve Slezsku

regionální biocentrum RC 248

U Leskoveckého chodníku

Skřipov

regionální biocentrum RC 259

Velkohoštická niva

regionální biocentrum RC 273

Zajíčka

Skřipov

regionální biocentrum RC 278

Zlodějský chodník

Jakartovice

Označení ve
výkrese

Opava
Velké Hoštice

Název prvku ÚSES (NRBK, RBK)

Dotčené obce
Hněvošice

neoznačeno

regionální biokoridor K 95

Oldřišov
Služovice
Brumovice
Háj ve Slezsku

neoznačeno

regionální biokoridor K 96

Holasovice
Opava
Velké Hoštice

neoznačeno

Brumovice

regionální biokoridor 511

Velké Heraltice
Holasovice

neoznačeno

regionální biokoridor 512

Stěbořice
Velké Heraltice
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Označení ve
výkrese
neoznačeno

regionální biokoridor 513

neoznačeno

regionální biokoridor 514

neoznačeno

regionální biokoridor 518

Jakartovice

neoznačeno

regionální biokoridor 587

Háj ve Slezsku

neoznačeno

regionální biokoridor 602

Kyjovice

neoznačeno

regionální biokoridor 603

Kyjovice

neoznačeno

regionální biokoridor 604

neoznačeno

regionální biokoridor 605

Skřipov

neoznačeno

regionální biokoridor 606

Skřipov

neoznačeno

regionální biokoridor 608

Hradec nad Moravicí

neoznačeno

regionální biokoridor 609

Hradec nad Moravicí

neoznačeno

regionální biokoridor 610

Hradec nad Moravicí

Název prvku ÚSES (NRBK, RBK)

Dotčené obce
Velké Heraltice
Hlavnice
Velké Heraltice

Pustá Polom
Těškovice

Branka u Opavy
neoznačeno

regionální biokoridor 611

Hradec nad Moravicí
Opava

neoznačeno

Opava

regionální biokoridor 612

Velké Hoštice
Branka u Opavy
Dolní Životice

neoznačeno

Hradec nad Moravicí

regionální biokoridor 613

Slavkov
Štáblovice
Uhlířov

neoznačeno

Dolní Životice

regionální biokoridor 614

Jezdkovice
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Označení ve
výkrese

Název prvku ÚSES (NRBK, RBK)

Dotčené obce
Slavkov
Stěbořice

4.2 Vybrané záměry převzaté z územně plánovací dokumentace obcí
V následující tabulce jsou uvedeny vybrané záměry převzaté z územně plánovacích dokumentací jednotlivých obcí. Jedná se o záměry územních
systému ekologické stability, silnic II. a III. třídy, místních a účelových komunikací, další dopravní infrastruktury, zastavitelných ploch a vybraných
objektů veřejné technické infrastruktury. Veškeré záměry k provedení změn v území jsou součástí datové části územně analytických podkladů a
grafické části (výkres záměrů k provedení změn v území).
Označení ve výkrese

Dotčená obec

Charakteristika

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Branka u Opavy

neoznačeno

ÚSES - LBK

Bratříkovice

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Brumovice

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Dolní Životice

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Háj ve Slezsku

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Hlavnice

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Hlubočec

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Hněvošice

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Holasovice

neoznačeno

ÚSES - LBK

Hrabyně

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Hradec nad Moravicí

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Chlebičov

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Chvalíkovice

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Jakartovice

neoznačeno

ÚSES - LBK

Jezdkovice

neoznačeno

ÚSES - LBC

Kyjovice

neoznačeno

ÚSES - LBK

Lhotka u Litultovic

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Litultovice

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Mikolajice
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Označení ve výkrese

Dotčená obec

Charakteristika

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Mladecko

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Mokré Lazce

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Neplachovice

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK, NBK

Oldřišov

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK, NBK

Opava

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Otice

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Pustá Polom

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Raduň

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Skřipov

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Slavkov

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK, NBK

Služovice

neoznačeno

ÚSES - LBC

Sosnová

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Stěbořice

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Štáblovice

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK, NBK

Štítina

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Těškovice

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Uhlířov

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Velké Heraltice

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK, NBK

Velké Hoštice

neoznačeno

ÚSES - LBC, LBK

Vršovice

neoznačeno

Silnice II. třídy
Silnice III. třídy

Opava

neoznačeno

Silnice III. třídy

Otice

neoznačeno

Silnice III. třídy

Služovice

neoznačeno

Silnice III. třídy

Štáblovice

neoznačeno

Silnice III. třídy

Velké Heraltice

neoznačeno

Místní a účelové komunikace

Bratříkovice

neoznačeno

Místní a účelové komunikace

Budišovice

neoznačeno

Místní a účelové komunikace

Hlubočec
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Označení ve výkrese

Dotčená obec

Charakteristika

neoznačeno

Místní a účelové komunikace

Jakartovice

neoznačeno

Místní a účelové komunikace

Litultovice

neoznačeno

Místní a účelové komunikace

Mokré Lazce

neoznačeno

Místní a účelové komunikace

Opava

neoznačeno

Místní a účelové komunikace

Štáblovice

neoznačeno

Zastavitelná plocha (B)

Branka u Opavy

neoznačeno

Zastavitelná plocha (Vx)

Bratříkovice

neoznačeno

Zastavitelná plocha (Oh, Ov, S, V)

Brumovice

neoznačeno

Zastavitelná plocha (SO, O, Oh, Os, RI, V, ZN)

Budišovice

neoznačeno

Zastavitelná plocha (B, V, OV, S, Os, T)

Dolní Životice

neoznačeno

Zastavitelná plocha (B, P*, Os, R, S, V, VD, VP, Wp)

Háj ve Slezsku

neoznačeno

Zastavitelná plocha (R, V)

Hlavnice

neoznačeno

Zastavitelná plocha (SO, T, To.1, V, VZ)

Hlubočec

neoznačeno

Zastavitelná plocha (OV, R*, S, V)

Hněvošice

neoznačeno

Zastavitelná plocha (B, Oh, Os, P*, S, T, TI, V,Ov, VD)

Holasovice

neoznačeno

Hrabyně

neoznačeno

Zastavitelná plocha (B, Os, S, V)
Zastavitelná plocha (B, BM, BV, D, DI, NS, NS.x, OK, Os, Ov, P*, PV, R, SO.3,
SX, T, TI, V, VD, VZ, Z*, ZP)
Plocha přestavby (B, BI, BM, D, OK, Os, Ov, P*, SO.2, SO.3, VD)
Zastavitelná plocha (Oh, Ov, V, D, T, V)

neoznačeno

Zastavitelná plocha (B, Bv, V, D, T)

Chvalíkovice

neoznačeno

Zastavitelná plocha (SO, B, O, Oh, Os, R,T, RZ, SO.3, T, TE, VZ)

Jakartovice

neoznačeno

Zastavitelná plocha (BI, DS, Oh, RZ, SO.3, T, TV, V, Z*, ZX)
Plocha přestavby (DS, O, Os, SO.3, TX, VD, Z*)

Jezdkovice

neoznačeno

Zastavitelná plocha (O)

Kyjovice

neoznačeno

Zastavitelná plocha (Oh, Ov, S)

Lhotka u Litultovic

neoznačeno

Zastavitelná plocha (SO, B, BI, O, Oh, Os, P, R, T, TI.2, V, ZX)
Plocha přestavby (SO)

Litultovice

neoznačeno
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Označení ve výkrese

Dotčená obec

Charakteristika

neoznačeno

Zastavitelná plocha (B, O, Oh, T, V)

Mikolajice

neoznačeno

Zastavitelná plocha (Oh, R, V)

Mladecko

neoznačeno

Zastavitelná plocha (B, BI, DS, NP, Os, Ov, R, S, TV, V)

Mokré Lazce

neoznačeno

Zastavitelná plocha (Ov, R, T, TI, V, VZ)

Neplachovice

neoznačeno

Zastavitelná plocha (B, Ov, T, TO, V)

Nové Sedlice

neoznačeno

Zastavitelná plocha (BI, SC, TE, VZ, Z)
Plocha přestavby (BI)

Oldřišov

neoznačeno
neoznačeno

Zastavitelná plocha (B, BH.1, BI, BV, D, DS, MV, O, Os, Ov, RZ, SV, TI, V, VL,
VT)
Plocha přestavby (B, BH.1, BI, BV, MV, Os, Ov, PV, SM)
Zastavitelná plocha (D, DS, R, S, T)

Opava
Otice

neoznačeno

Zastavitelná plocha (BI, DU, Os, Ov, P, RH, VZ, X, Z, ZX)
Plocha přestavby (Ov, VD)

Pustá Polom

neoznačeno

Zastavitelná plocha (SO, BI, D, MV, Ov, P, TI)

Raduň

neoznačeno

Skřipov

neoznačeno

Zastavitelná plocha (Oh, Ov, V)
Zastavitelná plocha (SO, BI, D, DS, DX, O, Oh, Os, Ov, P, RI, Rx, RZ, S, SX, T,
TE, TI, TV, VD)
Plocha přestavby (Ov)
Zastavitelná plocha (S, V)

neoznačeno

Zastavitelná plocha (Os)

Sosnová

neoznačeno

Zastavitelná plocha (BI, DS, O, Oh, OK, Os, P, Rx, S, SV, T, TE, TV, V, VD, W)

Stěbořice

neoznačeno

Zastavitelná plocha (Ov)

Štáblovice

neoznačeno

Zastavitelná plocha (BI, D, DS, NP, O, Os, P*, PZ.1, T, TE, TI.1, TO, TV, VD, W)
Plocha přestavby (SO)

Štítina

neoznačeno

Zastavitelná plocha (Ov, V)

Těškovice

neoznačeno

Zastavitelná plocha (SO, BI, DS, Oh, Ov, P*, S, T, TE, TO, TV, V)
Plocha přestavby (Ov, S)

Uhlířov

neoznačeno

Zastavitelná plocha (SO, BI, D, DS, Oh, Os, SX, T, TE, TV, V, VD, Vx)

Velké Heraltice

neoznačeno

Zastavitelná plocha (BV, D, DI, Oh, Os, Ov, V, P, S, T, TI, V, W, Z)
Plocha přestavby (DI, OK)

Velké Hoštice

neoznačeno
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Označení ve výkrese

Dotčená obec

Charakteristika

neoznačeno

Zastavitelná plocha (BI, MV, NS.x, O, Os, P, T, TI, TI.2, TO, VZ)

Vršovice

Ob10

DTS nerozlišeno

Mikolajice

Ob11

DTS nerozlišeno

Mikolajice

Ob13

DTS nerozlišeno - TR-N2

Mikolajice

Ob14

DTS nerozlišeno - VN 22kV

Mikolajice

Ob7

DTS nerozlišeno

Hlubočec

Ob8

DTS nerozlišeno

Hlubočec

Ob9

DTS nerozlišeno

Hlubočec

Ob1

Elektrárna solární, fotovoltaická

Litultovice

Ob2

Elektrárna větrná

Bratříkovice

Ob3

Elektrárna větrná

Bratříkovice

Ob4

Elektrárna větrná

Bratříkovice

Ob5

Elektrárna větrná

Bratříkovice

Ob70

Kabelové vedení elektrické sítě VN 22 kV

Hradec nad Moravicí, Hlubočec

Ob72

Venkovní vedení elektrické sítě VN 22 kV (spojka VN 21-22, PAS - 3x70)

Dolní Životice, Mikolajice

Ob73

nadzemní vedení vysokého napětí

Služovice

Ob74

Silnice I. třídy (obchvat)

Opava

Ob75

Silnice I. třídy (jižní obchvat Komárova)

Opava, Raduň

Ob76

silnice I. třídy (severní obchvat Komárova)

Opava, Velké Hoštice, Nové Sedlice

Ob77

Silnice I. třídy (přivadeč k I/46)

Opava

Ob78

Silnice I. třídy (3 varianta řešení)

Opava

Ob79

Silnice I. třídy (obchvat - přeložka silnice I/57)

Holasovice, Brumovice

Ob51

Spojka VN 21-22, PAS - 3x70

Mikolajice

neoznačeno

vedení elektrické sítě - nerozlišeno

Litultovice

neoznačeno

PAS - 3x42

Mikolajice

neoznačeno

vedení NN kabelové, 3x120+70

Mikolajice

neoznačeno

vedení NN kabelové, 2x4x95

Mikolajice

neoznačeno

vedení NN kabelové, 4x70

Mikolajice

neoznačeno

vedení NN kabelové, 2x3x120+70

Mikolajice
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Označení ve výkrese

Dotčená obec

Charakteristika

neoznačeno

vedení NN vzdušné, 3x35+25

Mikolajice

neoznačeno

vedení NN vzdušné

Mikolajice

neoznačeno

kabelové vedení elektrické sítě VN

Hlubočec

neoznačeno

vedení elektrické sítě VN

Vršovice

neoznačeno

venkovní vedení elektrické sítě VN

Služovice

neoznačeno

Op výrobny elektrické energie

Bratříkovice

Ob61

plynovod STL

Mikolajice

neoznačeno

plynovod STL

Mikolajice

neoznačeno

plynovod STL

Vršovice

neoznačeno

Zastávka hromadné dopravy osob

Bodišovice

Ob59

návrh okružní křižovatky na silnicích III. tř. č. 4673 a 4664 (zm. II/9)

Mokré Lazce

Ob60

Návrh vodního toku Kaplice

Mokré Lazce

Ob63

Návrh - CS - cyklistické a turistické trasy (významná stezka pro chodce)

Budišovice

neoznačeno

Cyklotrasa vedená po silnici

Litultovice

neoznačeno

Cyklistické a turistické trasy

Budišovice

Ob52

Záchytné parkoviště (parkoviště p+r)

Mokré Lazce

Ob53

Návrh - autobusové zastávky

Budišovice

Ob54

Návrh - autobusové zastávky

Budišovice

Ob58

OP výrobního zařízení - připravované

Hlubočec

Ob56

Op veřejného pohřebiště, hřbitova a krematoria

Hlubočec

Ob57

Op veřejného pohřebiště, hřbitova a krematoria

Mikolajice

neoznačeno

stoka splaškové kanalizace

Hněvošice

neoznačeno

stoka splaškové kanalizace

Služovice

neoznačeno

kanalizační stoka nerozlišeno

Holasovice

neoznačeno

kanalizační stoka nerozlišeno

Velké Heraltice

neoznačeno

kanalizační stoka nerozlišeno

Bratříkovice

neoznačeno

stoka splaškové kanalizace

Neplachovice

neoznačeno

kanalizační stoka nerozlišeno

Neplachovice

neoznačeno

stoka splaškové kanalizace

Opava
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Označení ve výkrese

Dotčená obec

Charakteristika

neoznačeno

stoka dešťové kanalizace

Opava

neoznačeno

kanalizační stoka nerozlišeno

Opava

neoznačeno

stoka splaškové kanalizace

Mokré Lazce

neoznačeno

stoka dešťové kanalizace

Mokré Lazce

neoznačeno

kanalizační stoka nerozlišeno

Mokré Lazce

neoznačeno

stoka splaškové kanalizace

Háj ve Slezsku

neoznačeno

stoka jednotné kanalizace

Háj ve Slezsku

neoznačeno

kanalizační stoka nerozlišeno

Háj ve Slezsku

neoznačeno

stoka splaškové kanalizace

Budišovice

neoznačeno

stoka jednotné kanalizace

Budišovice

neoznačeno

stoka splaškové kanalizace

Pustá Polom

neoznačeno

stoka jednotné kanalizace

Pustá Polom

neoznačeno

kanalizační stoka nerozlišeno

Pustá Polom

neoznačeno

stoka splaškové kanalizace

Hlubočec

neoznačeno

stoka dešťové kanalizace

Hlubočec

neoznačeno

stoka splaškové kanalizace

Vršovice

neoznačeno

kanalizační stoka nerozlišeno

Branka u Opavy

neoznačeno

stoka splaškové kanalizace

Hradec nad Moravicí

neoznačeno

stoka splaškové kanalizace

Štáblovice

neoznačeno

kanalizační stoka nerozlišeno

Štáblovice

neoznačeno

stoka jednotné kanalizace

Mikolajice

neoznačeno

kanalizační stoka nerozlišeno

Dolní Životice

neoznačeno

kanalizační stoka nerozlišeno

Jakartovice

neoznačeno

kanalizační stoka nerozlišeno

Bratříkovice

Ob261

Biologický rybník / dočišťovací nádrž

Hněvošice

Ob260

ČOV - čistírna odpadních vod

Hněvošice

Ob28

PČS - přečerpávací stanice odpadních vod

Neplachovice

Ob23

ČOV - čistírna odpadních vod

Bratříkovice

Ob36

PČS - přečerpávací stanice odpadních vod

Opava
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Označení ve výkrese

Dotčená obec

Charakteristika

Ob37

PČS - přečerpávací stanice odpadních vod

Opava

Ob38

PČS - přečerpávací stanice odpadních vod

Opava

Ob39

Retenční území nad Horní hrází

Opava

Ob40

Změna č. 1/3.3 - upřesnění polohy poldru

Holasovice

Ob41

Změna č.2 - plocha pro protipovodňové opatření

Mokré Lazce

Ob42

Změna č.2 - plocha pro protipovodňové opatření

Mokré Lazce

Ob43

Změna č.2 - plocha pro protipovodňové opatření

Mokré Lazce

Ob16

PČS - přečerpávací stanice odpadních vod

Opava

Ob18

PČS - přečerpávací stanice odpadních vod

Opava

Ob20

PČS - přečerpávací stanice odpadních vod

Opava

Ob21

PČS - přečerpávací stanice odpadních vod

Opava

Ob17

ČOV - čistírna odpadních vod

Opava

Ob19

ČOV - čistírna odpadních vod

Opava

Ob22

ČOV - čistírna odpadních vod

Opava

Ob27

ČOV - čistírna odpadních vod

Mokré Lazce

Ob32

Biologický rybník / dočišťovací nádrž

Budišovice

Ob33

Biologický rybník / dočišťovací nádrž

Budišovice

Ob34

Biologický rybník / dočišťovací nádrž

Budišovice

Ob35

Biologický rybník / dočišťovací nádrž

Budišovice

Ob24

ČOV - čistírna odpadních vod

Hlubočec

Ob25

PČS - přečerpávací stanice odpadních vod

Hlubočec

Ob29

ČOV - čistírna odpadních vod

Raduň

Ob30

ČOV - čistírna odpadních vod

Raduň

Ob31

ČOV - čistírna odpadních vod

Raduň

Ob26

ČOV - čistírna odpadních vod

Mikolajice

neoznačeno

Op zařízení na kanalizační síti

Opava

neoznačeno

Op zařízení na kanalizační síti

Mikolajice

Ob44

vodní plocha v obci - Háj ve Slezsku

Háj ve Slezsku

Ob45

vodní plocha v obci - Jakartovice

Jakartovice
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Označení ve výkrese

Dotčená obec

Charakteristika

Ob46

vodní plocha v obci - Velké Heraltice

Velké Heraltice

Ob47

vodní plocha v obci - Velké Heraltice

Velké Heraltice

Ob48

vodní plocha v obci - Velké Heraltice

Velké Heraltice

Ob49

vodní plocha v obci - Litultovice

Litultovice

Ob50

vodohospodářská plocha pro chov ryb

Jakartovice

Ob50a

Ostatní zařízení k zásobování vodou

Brumovice

neoznačeno

místní vodovod

Brumovice

neoznačeno

místní vodovod

Bratříkovice

neoznačeno

vodovodní řad nerozlišeno (ostatní)

Holasovice

neoznačeno

místní vodovod

Neplachovice

neoznačeno

místní vodovod

Bratříkovice

neoznačeno

místní vodovod

Litultovice

neoznačeno

místní vodovod

Mikolajice

neoznačeno

hlavní řad

Štáblovice

neoznačeno

místní vodovod

Štáblovice

neoznačeno

místní vodovod

Hradec nad Moravicí

neoznačeno

místní vodovod

Branka u Opavy

neoznačeno

místní vodovod

Chvalíkovice

neoznačeno

vodovodní řád

Vršovice

neoznačeno

místní vodovod

Hlubočec

neoznačeno

vodovodní řad nerozlišeno (ostatní)

Háj ve Slezsku

Ob15

Ostatní zařízení k zásobování vodou

Brumovice

Ob126

Silnice I. Třídy (přeložka I/57)

Hradec nad Moravicí

Ob127

Silnice I. Třídy (přeložka I/46)

Hněvošice
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SEZNAM ZKRATEK
AOPK

Agentura ochrany přírody a krajiny

AV

Akademie věd

BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

ČGS

Česká geologická služba

ČOV

Čistírna odpadních vod

EHS

Evropské hospodářské společenství

EO

Ekvivalentní obyvatelé

GSM/GPRS
Global System for Mobile Communications, původně Groupe SpécialMobile /
General Packet Radio Service
HZS

Hasičský záchranný sbor

CHLÚ

Chráněné ložiskové území

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NRBC

Nadregionální biocentrum

NRBK

Nadregionální biokoridor

NPP

Národní přírodní památka

NPR

Národní přírodní rezervace

OBÚ

Obvodní báňský úřad

OZKO

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PHM

Pohonné hmoty

PP

Přírodní památka (příp. přírodní park)

PR

Přírodní rezervace

PRURÚ

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

RBC

Regionální biocentrum

RBK

Regionální biokoridor

RURÚ

Rozbor udržitelného rozvoje území

SAS

Státní archeologický seznam

SO ORP

Správní obvod obce s rozšířenou působností

STL

Středotlaký (plynovod)
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SWOT
Analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb (z angl.
strengths, weaknesses, opportunities, threats)
UMTS

Universal Mobile Telecommunications System

ÚAP

Územně analytické podklady

ÚPD

Územně plánovací dokumentace

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VN

Vysoké napětí

VPS

Veřejně prospěšné stavby

VTL

Vysokotlaký (plynovod)

VUSS

Vojenská ubytovací a stavební správa

VVN

Velmi vysoké napětí

ZÚR

Zásady územního rozvoje

ZVHS

Zemědělská vodohospodářská správa

97

