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Úvod
Územní plán Slezské Rudoltice (dále jen „ÚP Slezské Rudoltice“) byl vydán Zastupitelstvem
obce Slezské Rudoltice dne 28. 6. 2017 (usn. č. 14/15-2017) jako opatření obecné povahy č.j.
34/2017, které nabylo účinnosti dne 14. 7. 2017.
a) Vyhodnocení uplatňování Územního plánu Slezské Rudoltice včetně vyhodnocení
změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního
zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na
udržitelný rozvoj území
1. Vyhodnocení uplatňování ÚP Slezské Rudoltice:
Účelem Zprávy je zejména vyhodnotit, jak byly v hodnoceném období (06/2017-05/2021)
od nabytí účinnosti ÚP Slezské Rudoltice reálně využity pro výstavbu vymezené zastavitelné
plochy a plochy přestavby.
ÚP Slezské Rudoltice vymezil tyto zastavitelné plochy a ploch přestavby:

Bylo zjištěno, že v hodnoceném čtyřletém období byly na území obce příslušným stavebním
úřadem povoleny zejména tyto stavby:
➢ Přeložka vedení NN
➢ Víceúčelové hřiště
➢ Rodinný dům BOHEMIA
➢ Přípojka kabelem NN (Moravec)
➢ Rekreační chata
➢ Novostavba hasičské zbrojnice Slezské Rudoltice
➢ Přípojka sítě komunikačního vedení včetně výměny rozvaděče
Speciálním stavebním úřadem povoleny zejména tyto stavby:
➢ Stavební úpravy objektu "výstavba sociálních bytů Slezské Rudoltice" – ČOV
➢ ČOV, splašková kanalizace a výustní objekt (Ves Rudoltice)
➢ ČOV pro RD (Mader)
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Všechny tyto stavby byly povoleny a realizovány v zastavěném území, a to v souladu
s koncepcí stanovenou ÚP Slezské Rudoltice.
Skutečnost, že vymezené zastavitelné plochy (zejména smíšené obytné) zatím vůbec nebyly
využity pro výstavbu, svědčí jednak o tom, že v obci je zatím dostatek vhodných ploch uvnitř
zastavěného území a také o tom, že rozsah vymezených zastavitelných ploch v ÚP Slezské
Rudoltice je pro další rozvoj obce dostatečný a není nutné vymezovat nové zastavitelné plochy
změnou územního plánu.
Realizace nového využití ploch přestavby je otázkou dlouhodobější a jejich navržené nové
využití zatím nebylo realizováno.
2. Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl vydán ÚP Slezské Rudoltice (§ 5
odst. 6 stavebního zákona):
Z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona vyplývá obcím povinnost soustavně sledovat
uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-li
ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou obce
povinny pořídit změnu příslušné ÚPD.
Územní plán Slezské Rudoltice je proto nutné prověřit ve vztahu k novým známým
skutečnostem, novým dokumentacím a podkladům. Novými podklady a skutečnostmi, které se
mohou vztahovat k řešenému území a mohou vyvolat potřebu pořídit změnu územního plánu,
jsou zejména tyto:
• Politika územního rozvoje České republiky, která je nyní platná ve znění
Aktualizací č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 (dále jen PÚR);
• Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen AZÚR), která nabyla účinnosti dne 21.11.2018 - podle ustanovení § 54 odst. 6 stavebního
zákona je obec povinna bez zbytečného odkladu uvést do souladu územní plán s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem (pokud se zjistí nesoulad mezi těmito ÚPD,
je třeba pořídit změnu ÚP);
• Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Krnov v aktuálním znění –
poslední úplná aktualizace v r. 2020 (dále jen „ÚAP“) – jevy a problémy k řešení
vyplývající z ÚAP je třeba zohlednit ve změně ÚP;
• nové poznatky z oborů architektury, urbanismu, územního plánování, ekologie
a památkové péče (vyplývá z ustanovení § 19 odst. 1 písm. o) stavebního zákona);
• Územní studie krajiny správního obvodu ORP Krnov (data o této studii byla vložena
do evidence územně plánovací činnosti dne 2.9.2019).
3. Vyhodnocení nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území:
V hodnoceném období se nevyskytly žádné nepředpokládané negativní dopady na udržitelný
rozvoj území.
b) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů
ORP Krnov
Z ÚAP v platném znění vyplývá z rozboru udržitelného rozvoje ORP Krnov následující:
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B. Rozbor udržitelného rozvoje území
Datum aktualizace
8/2020
Charakteristika obce
Obec Slezské Rudoltice patří mezi plošně rozsáhlé obce regionu, tvořené několika sídly,
s převažující obytnou a částečně i výrobní, omezeně obslužnou a rostoucí rekreační
funkcí. Problémem je dopravní dostupnost obce. Výrazně oslabený je hospodářský pilíř a
v návaznosti i pilíř soudržnosti obyvatel území. Naléhavé je posilování hospodářského
pilíře a pilíře soudržnosti obyvatel území. Dále pak využití místních zdrojů pro posílení
zaměstnanosti.
Počet obyvatel v obci dlouhodobě klesá, věková struktura obyvatel je stabilní a
nadprůměrná, problémem je chybějící vybavenost. Bytová výstavba v obci je velmi nízká a
nezajišťuje stabilizaci počtu obyvatel.
Potřeba bytů pro
stagnaci počtu obyvatel
19
na období cca 15 let
(od roku 2011)
SWOT analýza
Slabé stránky

Vybraná témata:

Silné stránky

1

Širší územní vztahy

-dobré silniční spojení do
Glubczyc v Polsku a do
Krnova přes Polsko (tato
cesta je kratší, než přes
české území)

-špatné silniční spojení na
Město Albrechtice a Krnov
-upozaděná poloha vůči ČR
a vůči větším sídlům v ČR

2

Prostorové a funkční
uspořádání území
Struktura osídlení

-dochované záhumenní
cesty v sídlech Slezské
Rudoltice a Koberno

-sídlo Víno ztratilo svůj
někdejší charakter – zmenšil
se počet usedlostí, vymizel
náznak návsi spolu
s rybníkem, tato plocha
zarostla stromovou zelení

3

4

Sociodemografické
podmínky a bydlení
- změna počtu obyvatel

-výrazný pokles počtu
obyvatel
-stabilizovaná věková
struktura obyvatel,
nadprůměrná

- věková struktura
- bytová výstavba
- nájemní bydlení

5

Příroda a krajina

6

Vodní režim a horninové
prostředí
Kvalita životního prostředí

7

-velmi nízká intenzita bytové
výstavby
-velmi vysoký podíl
nájemních bytů
-zhoršené přírodní
podmínky (území je málo
stabilní)
-v obci není záplavové
území
-kvalita životního prostředí je
dobrá
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8

ZPF a PUPFL

9

Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti a
veřejná prostranství
- vybavenost obce

10

11

-nadprůměrné zastoupení
zemědělské půdy (69%)

-úplná základní vybavenost
obce

DI a TI včetně jejich
dostupnosti
- dopravní podmínky

-3 železniční zastávky

- technická infrastruktura

-vodovod v obci

Ekonomické a
hospodářské podmínky
- nezaměstnanost
- vzdělanost

12

Rekreace a cestovní ruch

13

Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Vybraná témata:
1
Širší územní vztahy

2
3

4
5

Prostorové a funkční
uspořádání území
Struktura osídlení

-nevhodný stupeň
přirozenosti lesních porostů
na západě obce, na
východě je nízký stupeň

-turistický potenciál
-lesy, osoblažská
úzkokolejka, dochované
lidové stavby, dochované
záhumenní cesty
v Rudolticích, zámek
přístupný veřejnosti, kostel
Pelhřimovy, dochované
náměstí

průměrná
-překračování max.
povolené rychlosti v obcích
-železniční zastávky sídel
Slezské Rudoltice a
Koberno jsou vzdálené od
jejich zastavěných částí
-obec není napojena na plyn
-malý rozsah splaškové kan.
-vysoká nezaměstnanost
-nezaměstnanost je značně
závislá na státní politice
zaměstnanosti
-špatný stav vzdělanosti
-brownfields včetně sýpky u
zámku
-odlehlá poloha vůči větším
městům v ČR i v rámci ORP
Krnov
-špatný stav silnice přes
Pelhřimovy do Města
Albrechtic

SWOT analýza
Ohrožení

Příležitosti
-zkvalitnění silničního
spojení na Město
Albrechtice přes Piskořov a
pokračování této silnice do
Rusína

-ochrana záhumenních cest
zejména v sídle Koberno,
aby tyto cesty nevymizely.
-obnova rybníka a návsi
v sídle Víno

Sociodemografické
podmínky a bydlení
Příroda a krajina
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6
7

Vodní režim a horninové
prostředí
Kvalita životního prostředí

8

ZPF a PUPFL

9

Občanská vybavenost
včetně její dostupnosti a
veřejná prostranství
DI a TI včetně jejich
dostupnosti
Ekonomické a
hospodářské podmínky
-- nezaměstnanost
Rekreace a cestovní ruch

10
11
12

13

-znečištění podzemních vod
díky neexistenci kanalizace
ve větší části obce
-zničení lesů

-úprava druhové skladby
lesů

-rozšíření splaškové kan.
-výstavba plynovodu
-větší nezaměstnanost
-renovace sýpky u zámku
-vznik ubytovacích zařízení
-větší propagace obce
-naučné stezky, hipostezky

-víc brownfields
-zničení lesů na západě
obce

Bezpečnost a ochrana
obyvatel

Hodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území
Hodnocení územních podmínek pro

ÚAP ORP Krnov

ÚAP Moravskoslezského

(1= nejlepší,7= nejhorší):

(*v r. 2012 pouze metodika MMR)

kraje

Aktualizace rok 2009 2011 2013 2015 2017

2010

2012

2014

2016

2020

PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2

2

4

2

3

3,92

+

4

4

4

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

7

7

6

7

6

6,53

-

6

6

6

SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ
OBYVATEL

7

7

7

7

7

3,5

+

6

6

6

Problémy k řešení v ÚPD a ÚS:
k.ú. Koberno
ID
Označení Lokalita
222
14E
JZ od sídla Koberno
261

14F

Popis problému
Poznámka
spojení biokoridorů mimo
biocentrum
k.ú. biokoridor přesahuje délku
danou metodikou ÚSES

západní
část
Koberno
k.ú. Městys Rudoltice
ID
Označení Lokalita
Popis problému
Poznámka
14F
jižní část, u statku biokoridor přesahuje délku
679
Nový dvůr
danou metodikou ÚSES
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k.ú. Nový Les
ID
Označení Lokalita
209
14E
východ k.ú. Nový Les
k.ú. Pelhřimovy
ID
Označení Lokalita
680
14F
sídlo Pelhřimovy

Popis problému
spojení biokoridorů
biocentrum

Poznámka
mimo

Popis problému
Poznámka
biokoridor přesahuje délku
danou metodikou ÚSES

Shora uvedené problémy jsou zobrazeny v ÚAP – v problémovém výkresu - takto:

Z výše uvedeného vyplývá, že problémy k řešení v územním plánu se týkají především vymezení prvků
ÚSES (problémy označené jako 14E a 14F). V současné době se aktuálně zpracovávají plány ÚSES pro
správní obvod ORP Krnov (zadavatel Město Krnov) a projednává se aktualizace č. 2 ZÚR MS kraje,
která rovněž obsahuje úpravy v oblasti vymezení prvků ÚSES, je zřejmé, že oba tyto materiály budou
po dokončení (vydání) podkladem pro změnu ÚP Slezské Rudoltice ve věci prvků ÚSES. Do doby jejich
pořízení (vydání) se pořízení změny ÚP Slezské Rudoltice v tomto smyslu jeví jako neúčelné.
Žádné další požadavky z ÚAP ORP Krnov nevyplývají.

c) Vyhodnocení souladu Územního plánu Slezské Rudoltice s Politikou územního
rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje
1. ÚP Slezské Rudoltice byl pořízen v souladu s PÚR, ve znění její 1. aktualizace, která byla
schválena dne 15.4.2015. Dne 2.9.2019 byly schváleny Aktualizace č. 2 a č. 3 PÚR, dne
17.8.2020 byla schválena Aktualizace č. 5 PÚR a dne 12.7.2021 byla schválena Aktualizace
č. 4 PÚR, které však nejsou relevantní k území obce Slezské Rudoltice a z PÚR nevyplývají
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pro řešení ÚP žádné nové požadavky. ÚP Slezské Rudoltice je tedy v souladu s PÚR, v platném
znění.
2. ÚP Slezské Rudoltice byl pořízen v souladu se ZÚR MSK vydanými Zastupitelstvem
Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426 jako opatření obecné povahy
č.j. MSK 210741/2010, které nabylo účinnosti dne 4.2.2011 (dále jen “ZÚR”), včetně změn
vyplývajících z následných rozsudků NSS. ÚP Slezské Rudoltice byl tedy pořízen a vydán před
účinností A-ZÚR, proto byl nyní vyhodnocen soulad ÚP Slezské Rudoltice s AZÚR s tímto
výsledkem:
Z kapitoly A. Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, ve znění
A-ZÚR, vyplývají pro území obce Slezské Rudoltice následující nové podmínky:
V rámci územního rozvoje sídel:
- preferovat efektivní využívání zastavěného území před vymezováním nových ploch v krajině
– v ÚP Slezské Rudoltice je respektováno, pro bydlení (smíšenou obytnou funkci) jsou
vymezeny plochy Z1, Z2, Z3, které přirozeně navazují na zastavěné území (Z1, Z2), vymezená
plocha Z3 je oddělena plochou zeleně zastavěného území. Vymezená plocha Z4 (OVB – plocha
občanského vybavení) přirozeně navazuje na zastavěné území. Vymezená plocha Z5 (T –
plocha technické infrastruktury) navazuje na zastavěné území a vymezená plocha Z6 (D –
plocha technické infrastruktury) se nachází v proluce v zastavěném území, jak je zřejmé níže
z výřezu Hlavního výkresu:
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-

nové rozvojové plochy nevymezovat v lokalitách, kde by jejich zastavění vedlo ke srůstání
sídel – podmínka je respektována, ÚP Slezské Rudoltice nevymezuje žádné takové plochy;

-

nové plochy pro obytnou zástavbu vymezovat v dostatečném odstupu od koridorů vymezených
pro umístění nových úseků dálnic, silnic I. třídy a železnic - podmínka je splněna – viz výše
vymezení ploch pro bydlení a smíšených obytných v ÚP Slezské Rudoltice;

-

preferovat lokality mimo stanovená záplavová území – podmínka je splněna. ÚP Slezské
Rudoltice nevymezuje žádné zastavitelné plochy v záplavovém území;

-

podporovat rozvoj systémů odvádění a čištění povrchových vod včetně vytváření podmínek
pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní
krajinu jako alternativu k umělé akumulaci vod – podmínka je splněna, ÚP stanovuje koncepci
odkanalizování takto:
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
13. Ve Slezských Rudolticích je navržena výstavba splaškové kanalizace včetně čistírny
odpadních vod v zastavitelné ploše Z5.
14. Likvidace odpadních vod v Amalín, Kobernu, Víně, v plochách SBR smíšených obytných
v rozptylu a v plochách, které budou mimo dosah kanalizace, bude nadále řešena
individuálně.
15. Dešťové vody budou přednostně zasakovány nebo odváděny povrchově nebo dešťovou
kanalizací do vodotečí.

-

vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy
a cyklodopravy) v návaznosti na ostatní systémy kraje; podpora rozvoje systému pěších
a cyklistických tras s vazbou na přilehlé území ČR a Polska – podmínka je splněna, ÚP Slezské
Rudoltice podporuje realizaci cyklistických tras a tras pro pěší turistiku v krajině takto:
CYKLISTICKÁ DOPRAVA A PĚŠÍ PROVOZ
8. Značená cyklotrasa 6116 a dálková cyklotrasa č. 3 mikroregionu Osoblažsko vedené
po silnicích, místních a účelových komunikacích budou respektovány. Samostatné cyklistické
stezky nejsou navrhovány, mohou být zřizovány ve většině ploch zastavěného i nezastavěného
území
9. Stávající chodníky se nemění. Nové mohou být zřizovány podle potřeby téměř ve všech
plochách s rozdílným způsobem využití

-

ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot směřující k udržení a zachování
nejvýraznějších jevů a znaků, které vystihují jedinečnost a nezaměnitelnost charakteru území –
podmínka je v ÚP Slezské Rudoltice splněna – stanovením obecných podmínek pro využívání
zastavěného i nezastavěného území i stanovením konkrétních podmínek prostorového
uspořádání zástavby v jednotlivých plochách.

Platný Územní plán Slezské Rudoltice je v souladu s kapitolou A. A-ZÚR.
Z kapitoly B. Rozvojové oblasti a rozvojové osy, ve znění A-ZÚR, nevyplývá pro území obce Slezské
Rudoltice žádný relevantní požadavek – obec se nenachází v žádné rozvojové oblasti ani rozvojové ose.
Z kapitoly C. Specifické oblasti, ve znění A-ZÚR, a ze zařazení obce Slezské Rudoltice do specifické
oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník vyplývají tyto nové požadavky na vytvoření podmínek pro:
- rozvoj obytné a rekreační funkce vždy odpovídající veřejné infrastruktuře – požadavek je
respektován – funkce bydlení je dle ÚP Slezské Rudoltice naplňována především efektivním
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využitím zastavěného území a nové zastavitelné plochy jsou vymezeny v návaznosti na stávající
veřejnou infrastrukturu, pro rekreaci se uvažuje pouze s využitím ploch v zastavěném území;
-

rozšiřování a umisťování nových sportovních a rekreačních zařízení při zohlednění jejich
dopravní dostupnosti – požadavek je respektován, v ÚP Slezské Rudoltice jsou stabilizovány
stávající plochy pro sport a rekreaci (stávající plochy v zastavěném území – OS plochy
občanského vybavení - sport) – viz výřez z Hlavního výkresu:

-

rozvoj integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a cyklodopravu – požadavek
je v ÚP Slezské Rudoltice zohledněn mimo jiné i vymezením plochy přestavby Z6 jako
parkoviště u hřbitova, stávající veřejné parkovací ploch y se nemění - viz výřez z Hlavního
výkresu:
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-

rozvoj turistických a pěších tras, zejména nadregionálního a mezinárodního významu –
požadavek je splněn, ÚP Slezské Rudoltice sice nevymezuje konkrétní koridory pro pěší
a cyklistické trasy, ale v podmínkách pro využití ploch umožňuje realizaci těchto tras;

-

koordinované zajištění protipovodňové ochrany území včetně vymezování ploch
pro protipovodňová opatření – požadavek je splněn, ÚP Slezské Rudoltice v kapitole e)
Koncepce uspořádání krajiny, v podkapitole
e3) VODNÍ TOKY A PLOCHY, PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
5. Hlavním recipientem povrchové vody v řešeném území je potok Lužná; Je navržena revitalizace
a protipovodňová opatření na jeho toku.
6. Budou respektována nezastavěná manipulační pásma podél břehových hran toků, podle velikosti
a významu toků.
7. Podpora opatření k ochraně půdy před erozí a protipovodňových opatření jsou zapracována
do podrobných podmínek pro využití ploch nezastavěného území
8. Jako ochrana před půdní erozí budou chápána i navržená – dnes neexistující biocentra a biokoridory
územního systému ekologické stability v plochách zemědělské – především orné půdy.
Z kapitoly D. Plochy a koridory nadmístního významu včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury,
ÚSES a územních rezerv, ve znění A-ZÚR nevyplývá pro území obce Slezské Rudoltice žádný
relevantní požadavek.
A-ZÚR obsahuje nové pojetí koncepce řešené krajiny a v kapitolách E. Upřesnění územních podmínek
koncepce ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území a F. Stanovení cílových kvalit
krajin včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení. Bylo prověřeno, že z kapitoly
E. nevyplývají pro řešení krajiny v ÚP Slezské Rudoltice žádné nové požadavky. Podle kapitoly F. se
část území obce Slezské Rudoltice nachází ve vymezené specifické krajině C-01 Osoblaha, část obce
se nachází v přechodovém pásmu (PPM 7) do krajiny A-03 a část obce se nachází ve vymezené
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specifické krajině A-03 Jindřichov – Město Albrechtice. Vymezení krajin je zřejmé z výřezu výkresu
A.3 z A-ZÚR:

Z podmínek pro zachování a dosažení cílových kvalit specifické krajiny C-01 jsou pro území obce
Slezské Rudoltice relevantní zejména tyto:
- Zachovat celistvost izolovaných lesních celků – podmínka je v ÚP Slezské Rudoltice
respektována,
- Chránit pohledové siluety svahů východního okraje Hynčické hornatiny a kulturních dominant
(zámek Slezské Rudoltice, kostel sv. Kateřiny) před snížením jejich vizuálního významu
v krajinné scéně v důsledku nekoordinované zástavby – podmínka je splněna, zámek je v ÚP
Slezské Rudoltice respektován jako významná kulturní dominanta a pro ochranu jeho vizuálního
významu jsou okolní pozemky vedeny v plochách (PZ), které nejsou určeny k zastavění; kostel
sv. Kateřiny je v ploše „OV – občanského vybavení“ jak je zřejmé z výřezu Koordinačního
výkresu:
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Z podmínek pro zachování a dosažení cílových kvalit specifické krajiny A-03 jsou pro území obce
Slezské Rudoltice relevantní zejména tyto:
- Zachovat pohledový obraz a celistvost lesních komplexů východního okraje Hynčické
hornatiny a přírodních dominant Kobyla a Hraniční vrch, ležící v sousední specifické krajině
C-01 – podmínka je v ÚP Slezské Rudoltice respektována,

-

Chránit a posilovat vizuální a funkční působení liniových, soliterních a skupinových
vegetačních prvků historických krajinných struktur před necitlivými urbanizačními
zásahy – podmínka je v ÚP Slezské Rudoltice respektována.

Územní plán Slezské Rudoltice je v souladu s kapitolami E a F. A-ZÚR.
Z kapitoly G. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, ve znění A-ZÚR, je pro území
obce Slezské Rudoltice relevantní vymezené veřejně prospěšné opatření ozn. 254 - regionální
biocentrum Údolí Osoblahy v k. ú. Koberno. Toto regionální biocentrum zasahuje také do k. ú.
Bohušov a Dolní Povelice obce Bohušov.
Výřez z výkresu II.2.b) Výkres širších vztahů (Územní plán Slezské Rudoltice):
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Výřez z výkresu B.3c Územní systém ekologické stability (A-ZÚR):

A-ZÚR vymezuje regionální biokoridory, které jsou převzaty jako VPO do ÚP Slezské Rudoltice,
jedná se o RBK ozn. jako VPO 254, který je v ÚP Slezské Rudoltice zapracován.
Územní plán Slezské Rudoltice je v souladu s kapitolou G. A-ZÚR.

d) Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4
stavebního zákona
Jak vyplývá z kapitoly a), odst. 1 této Zprávy, nabídka zastavitelných ploch zřejmě převyšuje současnou
poptávku a v obci je zatím dostatek ploch pro výstavbu uvnitř zastavěného území, kde jsou také
dostupné sítě technického vybavení.

e) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny
Nestanovují se.

f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu
na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno
vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv
na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
Nestanovují se.
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g) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li
zpracování variant vyžadováno
Nestanovují se.

h) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených
pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci
územního plánu
Ze skutečností uvedených výše v kapitolách a) až d) nevyplynula potřeba změny koncepce.

i) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů
na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu
zjištěny
V hodnoceném období nebyly zjištěny žádné negativní dopady na udržitelný rozvoj území – jak vyplývá
rovněž z kapitoly a). Z tohoto důvodu se nestanovují žádné požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo
kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území.

j) Návrhy na aktualizaci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Nestanovují se.

Datum vyhotovení zprávy:
Vyhotovil:

09/2021
Ing. Radomír Juna, MÚ Krnov – OVŽP, odd. ÚÚP
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