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V Králíkách  dne 14.06.2010      číslo usnesení ZM/2010/04/084 

 
ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLÍKY 

 
Zastupitelstvo města Králíky příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, 
§171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti 
 

v y d á v á 
 

Územní plán Králíky 
 

A. Textová část územního plánu 
 

1. Vymezení zastavěného území  

Řešeným území Územního plánu Králíky jsou následující katastrální území: 
 

Název katastrálního území  Číslo  Výměra  

Dolní Boříkovice 628 727 1021,36 

Dolní Lipka 629 588  418,87 

Horní Lipka 643 360  667,87 
Červený Potok 672 530  504,05 

Dolní Hedeč 672 548  382,46 
Králíky 672 556 1066,35 

Heřmanice u Králík 733 792  554,25 
Prostřední Lipka  733 806  654,79 

 
Řešené území má celkovou výměru 5270 ha. 

 
Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s §58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu. Nově zastavěné pozemky byly aktualizovány k období zpracování 
návrhu územního plánu  - tzn. 1. května 2008. 
Hranice zastavěného území je zakreslena ve výkrese základního členění území, dále pak v hlavním 
a koordinačním výkrese. Je také součástí výkresu předpokládaných záborů zemědělského půdního 
fondu.  
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2.  Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  

 
2.1 Zásady celkové koncepce rozvoje města 

 
- zachovat kvalitní životní prostředí, zajistit ochranu přírodních hodnot v území  

- posílit funkci města jako místa klidného rodinného bydlení v pěkném přírodním prostředí  
- vytvořit podmínky pro lepší využití rekreačního potenciálu oblasti, vytvořit kvalitní síť 

služeb a pestrou nabídku sportovních aktivit  
- zajistit dobrou dopravní dostupnost řešeného území  
- posílit hospodářský význam města v rámci regionu 

 
2.2 Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot 
Ochrana urbanistických a kulturních hodnot v území 

- vedle kulturních památek zajistit ochranu dalších památkově a architektonicky hodnotných 
objektů v území, jedná se zejména o následující objekty lidové a církevní architektury: 

Králíky 
 

- socha svatého s českou datací z roku 1860 
- 2x Krucifix podél místní komunikace z Králík  do Dolní Lipky 
- hrobka rodiny Rotterů  
- kříž u polní cesty za Novalampem 
- kaplička Na Pískách 
- smuteční síň (bývalý evangelický kostel) 
- litinový kříž na hřbitově 
- socha sv. Jana Nepomuckého na mostě v sousedství autoservisu 
- objekt – technické zázemí hřbitova 

 
Červený Potok 
- socha P. Marie v zahradě u čp. 7 
- Ukřižování Ježíše Krista u hlavní silnice z roku 1834 
- Krucifix u obytné zástavby z roku 1891 
- litinový kříž na Horní Hedeči 
- kamenný most přes železniční trať  
 
Dolní Boříkovice 
- sousoší „Sv. Anna učí malou Pannu Marii“ v zahradě rekreačního objektu 
- kaplička zasvěcená sv. Florianovi v Horních Boříkovicích  
 
Horní Lipka 

- kostel sv. Anny z roku 1818 
 
Dolní Hedeč  

- poutní dům 
- Krucifix na hřbitově 
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Dolní Lipka  
- kaple Panny Marie Královny míru a  kříž z roku 1850 

 
Heřmanice 

- kostel Nejsvětější Trojice  a kříž u kostela 
- kříž u obytné zástavby na jihozápadním okraji zastavěného území  
- kříž jižně od kostela u pomníku padlým  

Prostřední Lipka 
- památník obětem I. světové války u kostela 
 
celé řešené území  
- pevnosti a řopíky, které jsou součástí systému československého pohraničního opevnění   

 
– nepřipouštějí se architektonické změny objektů, naopak žádoucí je zachování a rehabilitace 

dochované historické podoby. Přípustné jsou drobné změny dispozice, které nenaruší nosný 
systém a nebudou zbytečně likvidovat dochované historické konstrukce a vybavení objektů – 
výplně otvorů, členění fasády, změny povrchů, atd. U drobných sakrálních staveb je 
nepřípustná změna jejich lokalizace. Nepřípustné je také umístění zařízení, případně podpor 
liniových staveb technické infrastruktury v jejich bezprostředním sousedství. 

 

 

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

3.1 Urbanistická koncepce  
    Plošné uspořádání území    

3.1.1 Zajistit větší vzájemnou provázanost funkčních území jednotlivých částí města  
3.1.2 Vymístit tranzitní dopravu ze současně zastavěného území města (navrhované přeložky 

státních silnic)  
3.1.3 Zachovat význam prostoru městské památkové zóny jako centra občanského vybavení 

v území, dále rozvíjet nabídku zařízení občanského vybavení podél hlavní komunikace ve 
městě – silnice I. třídy. 

3.1.4 Ve vlastních Králíkách rozvíjet především rodinnou zástavbu městského typu a sídlištní formy 
bydlení, v integrovaných obcích pak bydlení venkovského typu.  

3.1.5 V severní části řešeného území (v blízkosti Králického Sněžníku), v sousedství kláštera a pod 
Suchým vrchem rozšířit možnost rekreačního bydlení.  

3.1.6 Výrobní funkci směřovat na západní okraj zastavěného území Králík, do Dolní Lipky a na 
západní okraj místní části Červený Potok.  

3.1.7 Posílit význam Králík jako střediska zimní rekreace rozvojem ploch pro zimní sporty. 

3.1.8 Zachovávat a postupnou přestavbou podporovat funkční čistotu jednotlivých funkčních ploch 
(bydlení, občanské vybavení, výroba a skladování, ap.) 

 
Prostorové uspořádání území  

3.1.9 Nově budované objekty citlivě začlenit do stávajícího zastavěného území. V integrovaných 
obcích dávat přednost volnému řazení objektů před pravidelnou uliční zástavbou, která je 
v tomto území cizí.  

3.1.10 V prostorově méně výrazných rozvojových ploch pro bydlení navržených v okrajových 
částech obce respektovat stávající strukturu osídlení, nově navrhované objekty volně 
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řadit v krajině; před zahájením výstavby v lokalitách soustředěné zástavby zajistit 
zpracování územní studie, která prověří začlenění nové zástavby do zastavěného území 
sídelní struktury obce 

3.1.11  V ucelených stavebních souborech používat jednotnou barvu střešní krytiny 
3.1.12 Respektovat pohledové dominanty v území (věže kostelních budov). 

   3.1.13 V navrhovaných rozvojových plochách pro výrobu a skladování  je nepřípustné umístění 
výškových skladovacích objektů 

3.2 Vymezení zastavitelných ploch 
 

3.2.1 Bydlení -venkovského typu:  
 

LOKALITA  č. : Bv -1 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající místní komunikaci, která prochází 

severně od pozemku a stávající účelové komunikaci, která je vedena po jižní hranici 
rozvojové lokality 

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu prodloužením zásobovacího řadu, který se nachází 
západně od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: navrženo je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 
ČOV; v první etapě DČOV s vypouštěním do 
Boříkovického potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 61 
Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. : Bv -2 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávajících místních komunikacích, které 

jsou vedení po severní a jižní hranici rozvojové lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu prodloužením zásobovacího řadu, který se nachází 
západně od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: navrženo je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 
ČOV; v první etapě DČOV s vypouštěním do 
Boříkovického potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 61 
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Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. : Bv –3a, Bv- 3b 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, ostatní plochy, zbořeniště, orná půda 

Navrhované funkční využití:   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající místní komunikaci, která prochází 

středem navrhovaného území  
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu prodloužením zásobovacího řadu, který se nachází 

západně od lokality 
Odvádění a čištění odpadních vod: navrženo je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 

ČOV; v první etapě DČOV s vypouštěním do 
Boříkovického potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 61 
Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. : Bv -4 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající účelové komunikaci, která je 

vedena po jižní hranici pozemku  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu prodloužením zásobovacího řadu, který se nachází 
na východní hranici lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: DČOV s vypouštěním do Boříkovického potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 61 

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. : Bv - 5 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití:   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající místní komunikaci, která se nachází 

na jižní hranici pozemku  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, který se nachází v jižní části pozemku  
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Odvádění a čištění odpadních vod: DČOV s vypouštěním do Boříkovického potoka 
Zásobení el. energií: ze stávající TS 1158 

Způsob vytápění: plynofikace dané lokality je možná   

 

LOKALITA  č. : Bv - 6 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávajících místních komunikacích, 

vedených po severní a jižní hranici pozemků 

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, prodloužením stávajících řadů, které se nacházejí 
jižně a severně od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě zakončené sídlištní ČOV, navržené 
severně od lokality, v první etapě DČOV s vypouštěním 
do Boříkovického potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1012 

Způsob vytápění: plynofikace dané lokality je možná   

 

LOKALITA  č. :  Bv -7a, Bv -7b 

Katastrální území: Dolní Lipka      

Stávající funkční využití:  orná půda , trvalý travní porost 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Podmínky umístění lokality: 
- v souvislosti s plánovanou výstavbou je třeba realizovat pás izolační zeleně podél železniční 

trati  

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávajících účelových komunikacích, 

vedených po hranici řešeného prostoru  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, prodloužením stávajícího řadu, který se nachází 
v severní části lokality  

Odvádění a čištění odpadních vod: řešeno individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského 
potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1104  
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -8  

Katastrální území: Dolní Lipka      
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Stávající funkční využití:  orná půda,zbořeniště 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po navrhované místní komunikaci  

Zásobování vodou: z vlastního zdroje  
Odvádění a čištění odpadních vod: řešeno individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského 

potoka 
Zásobení el. energií: ze stávající TS 72 

Způsob vytápění: ekologickým palivem ( s plynofikací dané lokality není uvažováno)  

 

LOKALITA  č. :  Bv -9 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  zahrada, zbořeniště 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici  
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu,jehož vybudování je v předmětném území 

navrhováno, v 1. etapě z vlastního zdroje 
Odvádění a čištění odpadních vod: řešeno individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského 

potoka 
Zásobení el. energií: ze stávající TS 1362  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -10 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  zahrada, trvalé travní porosty, orná půda 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu,jehož vybudování je v předmětném území 
navrhováno, v 1. etapě z vlastního zdroje 

Odvádění a čištění odpadních vod:  vybudování stokové sítě zakončené sídlištní ČOV severně 
od lokality, v 1.etapě řešeno individuálně, DČOV 
s vypouštěním do Lipkovského potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1362  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -11 
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Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, zbořeniště 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici  
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu,jehož vybudování je v předmětném území 

navrhováno, v 1. etapě z vlastního zdroje 

Odvádění a čištění odpadních vod:  vybudování stokové sítě zakončené sídlištní ČOV severně 
od lokality, v 1.etapě řešeno individuálně, DČOV 
s vypouštěním do Lipkovského potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1362  
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -12 
Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná půda  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, jehož vybudování je v předmětném území 
navrhováno, v 1. etapě z vlastního zdroje 

Odvádění a čištění odpadních vod:  vybudování stokové sítě zakončené sídlištní ČOV severně 
od lokality, v 1.etapě řešeno individuálně, DČOV 
s vypouštěním do Lipkovského potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1362  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -13 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná půda    

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající účelové komunikaci  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, jehož vybudování je v předmětném území 
navrhováno, v 1. etapě z vlastního zdroje 

Odvádění a čištění odpadních vod:  vybudování stokové sítě zakončené sídlištní ČOV jižně  od 
lokality, v 1.etapě řešeno individuálně, DČOV 
s vypouštěním do Lipkovského potoka 
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Zásobení el. energií: ze stávající TS 1362  
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -14 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  orná půda  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, jehož vybudování je v předmětném území 
navrhováno, v 1. etapě z vlastního zdroje 

Odvádění a čištění odpadních vod:  vybudování stokové sítě zakončené sídlištní ČOV severně 
od lokality, v 1.etapě řešeno individuálně, DČOV 
s vypouštěním do Lipkovského potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1362  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -15 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, zbořeniště, orná půda, ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající účelové komunikaci  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu,jehož vybudování je v předmětném území 
navrhováno, v 1. etapě z vlastního zdroje 

Odvádění a čištění odpadních vod: individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského potoka 
Zásobení el. energií: ze stávající TS 1362  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -16 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  zahrada                            

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici  
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu prodloužením stávajícího zásobovacího řadu, který 

se nachází západně od lokality  
Odvádění a čištění odpadních vod:  vybudování stokové sítě zakončené sídlištní ČOV západně 
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od lokality, v 1.etapě řešeno individuálně, DČOV 
s vypouštěním do Lipkovského potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 961  
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -17 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, zbořeniště, ostatní plochy  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající účelové komunikaci  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, jehož vybudování je v předmětném území 
navrhováno, v 1. etapě z vlastního zdroje 

Odvádění a čištění odpadních vod:  vybudování stokové sítě zakončené sídlištní ČOV severně 
od lokality, v 1.etapě řešeno individuálně, DČOV 
s vypouštěním do Lipkovského potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 961  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -18 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad probíhá západně od lokality  
Odvádění a čištění odpadních vod:  individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského 

potoka 
Zásobení el. energií: ze stávající TS 961  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -19 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, zbořeniště, ostatní plocha 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Podmínky pro využití lokality: 
- k územnímu řízení bude doloženo, že realizací chráněných staveb nedojde ke střetu s požadavky 
předpisů na ochranu zdraví z hlediska dodržování limitů hluku ve venkovních chráněných 
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prostorech staveb (zdroj hluku – železniční trať); v případě, že bude měřením prokázáno 
překročení hygienického limitu hluku stanoveného nařízením vládu, budou realizována 
protihluková opatření, případně zástavba nebude realizována 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici  

Zásobování vodou: z vlastního zdroje  
Odvádění a čištění odpadních vod: individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 109  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -20 

Katastrální území: Horní  Lipka  

Stávající funkční využití:  orná půda 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita je komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace  
Zásobování vodou: navrhována je realizace veřejného vodovodu také v této části obce, v 1. 

etapě z vlastního zdroje  

Odvádění a čištění odpadních vod:  navrhováno je vybudování stokové sítě v území, zakončené 
sídlištní ČOV na jižním okraji zástavby; v 1. etapě 
individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského 
potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 109  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -21 

Katastrální území: Horní  Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z navrhované účelové komunikace  

Zásobování vodou: navrhována je realizace veřejného vodovodu také v této části obce, v 1. 
etapě z vlastního zdroje  

Odvádění a čištění odpadních vod:  navrhováno je vybudování stokové sítě v území, zakončené 
sídlištní ČOV na jižním okraji zástavby; v 1. etapě 
individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského 
potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 109  
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  
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LOKALITA  č. :  Bv -22 

Katastrální území: Horní  Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :    bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita je komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace  

Zásobování vodou: navrhována je realizace veřejného vodovodu také v této části obce, v 1. 
etapě z vlastního zdroje  

Odvádění a čištění odpadních vod:  navrhováno je vybudování stokové sítě v území, zakončené 
sídlištní ČOV na jižním okraji zástavby; v 1. etapě 
individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského 
potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 109  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -23 

Katastrální území: Horní  Lipka  

Stávající funkční využití:  orná půda, trvalé travní porosty, ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita je komunikačně přístupná ze stávající krajské komunikace  
Zásobování vodou: navrhována je realizace veřejného vodovodu také v této části obce, v 1. 

etapě z vlastního zdroje  
Odvádění a čištění odpadních vod:  navrhováno je vybudování stokové sítě v území, zakončené 

sídlištní ČOV na jižním okraji zástavby; v 1. etapě 
individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského 
potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 109  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv+D -24 

Katastrální území: Horní  Lipka  

Stávající funkční využití:  zahrada, trvalé travní porosty, ostatní plochy, zbo řeniště 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu, dopravní infrastruktura - silniční 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita je komunikačně přístupná ze stávající krajské komunikace  

Zásobování vodou: navrhována je realizace veřejného vodovodu také v této části obce, v 1. 



14 
 

etapě z vlastního zdroje  
Odvádění a čištění odpadních vod:  navrhováno je vybudování stokové sítě v území, zakončené 

sídlištní ČOV na jižním okraji zástavby; v 1. etapě 
individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského 
potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 109  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -25 

Katastrální území: Horní  Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, zbořeniště  

Navrhované funkční využití :  bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita je komunikačně přístupná ze stávající krajské komunikace  
Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází severně od 

pozemku                    
Odvádění a čištění odpadních vod:  navrhováno je vybudování stokové sítě v území, zakončené 

sídlištní ČOV na jižním okraji zástavby; v 1. etapě 
individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského 
potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 111  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -26 

Katastrální území: Horní  Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, ostatní plochy  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita je komunikačně přístupná ze stávající krajské komunikace  

Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází severně od 
pozemku                    

Odvádění a čištění odpadních vod:  navrhováno je vybudování stokové sítě v území, zakončené 
sídlištní ČOV na jižním okraji zástavby; v 1. etapě 
individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského 
potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 111  
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -27 
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Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po účelové komunikaci vedené po jejím 

severozápadním okraji  

Zásobování vodou: z vlastního zdroje, po realizaci vodovodu Heřmanice na veřejný vodovod 

Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je napojení na veřejnou stokovou síť 
zakončenou sídlištní ČOV jihozápadně od lokality, v 1. 
Etapě individuálně, DČOV s vypouštěním do 
Heřmanického potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 92 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -28 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici   
Zásobování vodou: z vlastního zdroje, po realizaci vodovodu Heřmanice na veřejný vodovod 

Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je napojení na veřejnou stokovou síť 
zakončenou sídlištní ČOV jihozápadně od lokality, v 1. 
etapě individuálně, DČOV s vypouštěním do 
Heřmanického potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 92 
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -29 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, ostatní plochy  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice přes přístupové komunikace 

vedené v ploše stávající obytné zástavby    

Zásobování vodou: z vlastního zdroje, po realizaci vodovodu Heřmanice na veřejný vodovod 

Odvádění a čištění odpadních vod: napojení na veřejnou stokovou síť zakončenou sídlištní 
ČOV jihozápadně od lokality, v 1. etapě individuálně, 
DČOV s vypouštěním do Heřmanického potoka 
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Zásobení el. energií: ze stávající TS 92 
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -30 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici  

Zásobování vodou: z vlastního zdroje, po realizaci vodovodu Heřmanice na veřejný vodovod 
Odvádění a čištění odpadních vod: napojení na veřejnou stokovou síť zakončenou sídlištní 

ČOV jihozápadně od lokality, v 1. etapě individuálně, 
DČOV s vypouštěním do Heřmanického potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 92 
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -31 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Podmínky umístění lokality:  
                               - při umisťování objektů je třeba věnovat větší pozornost zakládání staveb, 

vzhledem k tomu, že v sousedství bylo stanoveno potenciální sesuvné 
území  

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici  
Zásobování vodou: z vlastního zdroje, po realizaci vodovodu Heřmanice na veřejný vodovod 

Odvádění a čištění odpadních vod: napojení na veřejnou stokovou síť zakončenou sídlištní 
ČOV jihozápadně od lokality, v 1. etapě individuálně, 
DČOV s vypouštěním do Heřmanického potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 642 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

 

LOKALITA  č. :  Bv -32 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   
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Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající účelové komunikaci vedené po 

severovýchodní hranici předmětného území  
Zásobování vodou: z vlastního zdroje, po realizaci vodovodu Heřmanice na veřejný vodovod 

Odvádění a čištění odpadních vod: napojení na veřejnou stokovou síť zakončenou sídlištní 
ČOV jihozápadně od lokality, v 1. etapě individuálně, 
DČOV s vypouštěním do Heřmanického potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 642 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -33  + Bv 34a 

Katastrální území: Červený Potok       

Stávající funkční využití:  orná půda  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z nové krajské silnice nebo ze stávající účelové 

komunikace na východním okraji pozemku  

Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází jižně od 
lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 
ČOV umístěné východně od lokality, v 1. etapě 
individuálně, DČOV s vypouštěním do místní vodoteče  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 49 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -34b, Bv-34c   

Katastrální území: Červený Potok       

Stávající funkční využití:  orná půda  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávajících místních komunikací, které 

procházejí řešeným územím                
Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází jižně od 

lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 
ČOV umístěné jižně od lokality, v 1. etapě individuálně, 
DČOV s vypouštěním do místní vodoteče  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 49 
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  
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LOKALITA  č. :  Bv -35   

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  orná půda  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace  
Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází jižně  od 

lokality 
Odvádění a čištění odpadních vod: individuálně, DČOV s vypouštěním do Tiché Orlice     

Zásobení el. energií: ze stávající TS 866 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -36   

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalý travní porost, orná půda 

Navrhované funkční využití :  bydlení venkovského typu 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace  
Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází severně 

od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: individuálně, DČOV s vypouštěním do Tiché Orlice     

Zásobení el. energií: ze stávající TS 866 
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -37   

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  orná půda  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

Podmínky pro umístění lokality:  
                            - na východním okraji lokality je t řeba respektovat průběh lokálního 

biokoridoru podél Tiché Orlice 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace  

Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází severně 
od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: individuálně, DČOV s vypouštěním do Tiché Orlice     
Zásobení el. energií: ze stávající TS 866 
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Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -38   

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalý travní porost 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

Podmínky pro umístění lokality: 
                            - na západním okraji lokality je t řeba respektovat průběh lokálního 

biokoridoru podél Tiché Orlice 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace  
Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází severně 

od lokality 
Odvádění a čištění odpadních vod: individuálně, DČOV s vypouštěním do Tiché Orlice     

Zásobení el. energií: ze stávající TS 866 
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -39   

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalý travní porost,orná půda 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice  
Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, prodloužením zásobovacího řadu, 

který se nachází jihozápadně od lokality 
Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě, napojení na veřejnou kanalizaci 

města Králíky a ČOV Králíky  
Zásobení el. energií: ze stávající TS 581  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -40   

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  orná půda            

Navrhované funkční využití :  bydlení venkovského typu 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace  
Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, prodloužením zásobovacího řadu, 
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který se nachází jihozápadně nebo severovýchodně lokality 
Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě, napojení na veřejnou kanalizaci 

města Králíky a ČOV Králíky  
Zásobení el. energií: ze stávající TS 907  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -41a, Bm- 41b 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalý travní porost 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace  
Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, prodloužením zásobovacího řadu, 

který  se nachází jihozápadně  nebo severovýchodně lokality 
Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě, napojení na veřejnou kanalizaci 

města Králíky a ČOV Králíky  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 907  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -42   

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Stávající funkční využití:  trvalý travní porost 

Navrhované funkční využití :  bydlení venkovského typu 

Podrobnější popis : výstavba cca 1rodinného domu ve stavební proluce zastavěného území  

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice 

Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází jižně od 
lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 
ČOV umístěné západně od lokality, v 1. etapě 
individuálně, DČOV s vypouštěním do místní vodoteče  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 907 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -43a, Bv-43b 

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Stávající funkční využití:  trvalý travní porost, orná půda, zahrada  
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Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace 
Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází jižně od 

lokality 
Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 

ČOV umístěné západně od lokality, v 1. etapě 
individuálně, DČOV s vypouštěním do místní vodoteče  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 907, v případě potřeby je navrhována výstavba nové TS-
T21 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -44  

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Stávající funkční využití:  ostatní plochy  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice  
Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází jižně od 

lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 
ČOV umístěné západně od lokality, v 1. etapě 
individuálně, DČOV s vypouštěním do místní vodoteče  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 907, v případě potřeby je navrhována výstavba nové TS-
T21 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. : Bv - 45 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita je komunikačně přístupná z krajské silnice  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, prodloužením zásobovacího řadu, který se nachází 
severozápadně od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě zakončené sídlištní ČOV, navržené 
severně od lokality, v první etapě DČOV s vypouštěním 
do Boříkovického potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 60, v souvislosti s rozvojem rekreační zástavby 
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navrhována výstavba nové TS- T23 
Způsob vytápění: plynofikace dané lokality je možná   

 

LOKALITA  č. :  Bv- 46 

Katastrální území: Králíky       

Stávající funkční využití:  orná půda, ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu                              

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající resp. navrhované krajské silnici, 

bude vybudována přístupová komunikace k jednotlivým objektům  
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu prodloužením zásobovacího řadu, který se nachází 

jižně od lokality  
Odvádění a čištění odpadních vod: navrženo je napojení na stokovou síť vlastních Králík 

zakončenou ČOV Králíky  
Zásobení el. energií: navrhováno je vybudování nové TS – T20  

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. : Bv - 47 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající účelové komunikaci vedené 

k sousední nemovitosti  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází danou lokalitou  

Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě zakončené sídlištní ČOV, navržené 
severně od lokality, v první etapě DČOV s vypouštěním 
do Boříkovického potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1012 

Způsob vytápění: plynofikace dané lokality je možná   

 

LOKALITA  č. :  Bv -48   

Katastrální území: Červený Potok       

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

Podmínky pro umístění lokality:  
- k územnímu řízení bude doloženo, že realizací chráněných staveb nedojde ke střetu 

s požadavky předpisů na ochranu zdraví z hlediska dodržování limitů hluku ve venkovních 
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chráněných prostorech staveb; v případě, že bude prokázáno překročení hygienického 
limitu hluku stanoveného nařízením vlády, budou realizována protihluková opatření, 
případně zástavba nebude realizována 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice  

Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází západně 
od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 
ČOV umístěné jižně od lokality, v 1. etapě individuálně, 
DČOV s vypouštěním do místní vodoteče  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 49 
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -49 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty            

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Podmínky pro umístění lokality:  
-k územnímu řízení bude doloženo, že realizací chráněných staveb nedojde ke střetu s požadavky 
předpisů na ochranu zdraví z hlediska dodržování limitů hluku ve venkovních chráněných 
prostorech staveb (zdroj hluku – trať ČD); v případě, že bude měřením prokázáno překročení 
hygienického limitu hluku stanoveného nařízením vlády, budou realizována protihluková 
opatření, případně zástavba nebude realizována  

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici  
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu prodloužením stávajícího zásobovacího řadu, který 

se nachází západně od lokality  
Odvádění a čištění odpadních vod:  vybudování stokové sítě zakončené sídlištní ČOV západně 

od lokality, v 1.etapě řešeno individuálně, DČOV 
s vypouštěním do Lipkovského potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 961  
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -50   

Katastrální území: Červený Potok       

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

Podmínky pro umístění lokality:  
- k územnímu řízení bude doloženo, že realizací chráněných staveb nedojde ke střetu 

s požadavky předpisů na ochranu zdraví z hlediska dodržování limitů hluku ve venkovních 
chráněných prostorech staveb (zdroj hluku – silnice II. třídy); v případě, že bude prokázáno 



24 
 

překročení hygienického limitu hluku stanoveného nařízením vlády, budou realizována 
protihluková opatření, případně zástavba nebude realizována 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice  
Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází západně 

od lokality 
Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 

ČOV umístěné jižně od lokality, v 1. etapě individuálně, 
DČOV s vypouštěním do místní vodoteče  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 49 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

3.2.2 Bydlení - městského typu rodinné: 
 

LOKALITA  č. : Bmr- 1 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu  rodinné  

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající místní komunikaci, která se nachází 

na severovýchodním okraji lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad prochází západním okrajem 
pozemku  

Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě zakončené sídlištní ČOV, umístěné 
severně od lokality, v 1. Etapě DČOV s vypouštěním do 
Boříkovického potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1158 

Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 2 

Katastrální území: Dolní Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu rodinné  

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po nově navrhované místní komunikaci  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, prodloužením zásobovacího řadu vedeného severně 
od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě zakončené sídlištní ČOV, umístěné 
jižně od lokality 
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Zásobení el. energií: ze stávající TS 519   
Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 3a, Bmr- 3b 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty,orná půda 

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu rodinné  

Podmínky pro umístění lokality:  
- podél hromadných garáži je třeba vysadit izolační pás zeleně  

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po nově navrhované místní komunikaci  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, prodloužením zásobovacího řadu vedeného severně 
a východně od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě napojené na veřejnou kanalizaci 
města Králíky a zakončené ČOV Králíky 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1108, navrhována je výstavba nové TS- T17 
Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 4 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu rodinné  

Podmínky pro umístění lokality:  
- podél trati ČD je třeba vysadit izolační pás zeleně  
- k územnímu řízení bude doloženo, že realizací chráněných staveb nedojde ke střetu 

s požadavky předpisů na ochranu zdraví z hlediska dodržování limitů hluku ve venkovních 
chráněných prostorech staveb (zdroj hluku – železniční trať); v případě, že bude měřením 
prokázáno překročení hygienického limitu hluku stanoveného nařízením vládu, budou 
realizována protihluková opatření, případně zástavba nebude realizována 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikaci  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, prodloužením zásobovacího řadu vedeného 
severovýchodně od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě napojené na veřejnou kanalizaci 
města Králíky a zakončené ČOV Králíky 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 160 v případě potřeba výstavba nové TS – T16 
Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  
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LOKALITA  č. : Bmr- 5a, Bmr- 5b, Bmr-5c 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, zahrada, orná půda, ostatní plochy  

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu rodinné  

Podmínky pro umístění lokality:  
- před zahájením výstavby v jihozápadní části území je třeba provést kabelizaci el. vedení 

22kV tak, aby se snížil dopad tohoto vedení na zástavbu 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po nově navrhované místní komunikaci  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, prodloužením zásobovacího řadu vedeného 
jihovýchodně od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě napojené na veřejnou kanalizaci 
města Králíky a zakončené ČOV Králíky 

Zásobení el. energií: výstavba nových TS – T6 a T5  
Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 6  

Na základě projednávání konceptu převedena do ploch obytných smíšených  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 7  

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná půda 

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu rodinné  

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace       
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, prodloužením zásobovacího řadu vedeného západně  

od lokality 
Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě napojené na veřejnou kanalizaci 

města Králíky a zakončené ČOV Králíky 
Zásobení el. energií: ze stávající TS 581           
Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 8  

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu rodinné  

Technické zajištění území: 
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Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace       
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu 

Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě napojené na veřejnou kanalizaci 
města Králíky a zakončené ČOV Králíky 

Zásobení el. energií: ze stávající TS         
Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 9 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  zahrada, trvalý travní porost 

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu rodinné  

Podmínky pro využití lokality: 
-k územnímu řízení bude doloženo, že realizací chráněných staveb nedojde ke střetu s požadavky 
předpisů na ochranu zdraví z hlediska dodržování limitů hluku ve venkovních chráněných 
prostorech staveb (zdroj hluku – železniční trať); v případě, že bude měřením prokázáno 
překročení hygienického limitu hluku stanoveného nařízením vlády, budou realizována 
protihluková opatření, případně zástavba nebude realizována 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace       
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu 

Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě napojené na veřejnou kanalizaci 
města Králíky a zakončené ČOV Králíky 

Zásobení el. energií: ze stávající TS         
Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 10 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  zahrada                   

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu rodinné  

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace       

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu 
Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě napojené na veřejnou kanalizaci 

města Králíky a zakončené ČOV Králíky 

Zásobení el. energií: ze stávající TS         
Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 11 
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Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  zahrada, ostatní plocha  

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu rodinné  

Podmínky pro umístění lokality:  
- k územnímu řízení bude doloženo, že realizací chráněných staveb nedojde ke střetu 

s požadavky předpisů na ochranu zdraví z hlediska dodržování limitů hluku ve venkovních 
chráněných prostorech staveb (zdroj hluku – sousední výrobní objekty); v případě, že bude 
prokázáno překročení hygienického limitu hluku stanoveného nařízením vlády, budou 
realizována protihluková opatření, případně zástavba nebude realizována 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace       
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu 

Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě napojené na veřejnou kanalizaci 
města Králíky a zakončené ČOV Králíky 

Zásobení el. energií: ze stávající TS         
Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 12 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  orná půda, ostatní plocha  

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu rodinné  

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace       
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu 

Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě napojené na veřejnou kanalizaci 
města Králíky a zakončené ČOV Králíky 

Zásobení el. energií: ze stávající TS         
Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

3.2.3 Bydlení - městského typu sídlištní: 
 

LOKALITA  č. : Bms-1a, Bms-1b 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu sídlištní  

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z nově navrhované místní komunikace 

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, prodloužením zásobovacího řadu vedeného severně   
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od lokality 
Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě napojené na veřejnou kanalizaci 

města Králíky a zakončené ČOV Králíky 
Zásobení el. energií: z nově navrhované TS – T9 

Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

3.2.4 Plochy smíšené - obytné městské: 
 

LOKALITA  č. : Sm-1 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná půda 

Navrhované funkční využití :   plochy smíšené obytné - městské 

Podmínky pro umístění lokality:  
- realizací chráněných staveb nesmí docházet ke střetu s požadavky předpisů na ochranu zdraví 

z hlediska dodržování limitů hluku ve venkovních chráněných prostorech staveb (zdroj hluku – 
komunikace I/43). V případě, že bude měřením prokázáno překročení hygienického limitu, 
bude upraveno umístění chráněné stavby tak, aby limit byl dodržen. Výsledek měření hlučnosti 
a návrh hranic lokalit bude součástí územní studie, jejíž zpracování je pro danou lokalitu 
požadováno v územním plánu. 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze státní silnice vybudováním jednoho sjezdu 

v prostoru křižovatky se silnicí II. třídy, pro obsluhu jednotlivých objektů vybudovat 
v území síť místních komunikací  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, prodloužením zásobovacího řadu vedeného severně 
a západně  od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě napojené na veřejnou kanalizaci 
města Králíky a zakončené ČOV Králíky 

Zásobení el. energií:  realizace nové TS – T10          
Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

  

LOKALITA  č. : Sm- 2  

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   plochy smíšené obytné městské  

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace       

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, prodloužením zásobovacího řadu vedeného 
jihozápadně od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě napojené na veřejnou kanalizaci 
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města Králíky a zakončené ČOV Králíky 
Zásobení el. energií: ze stávající TS 581           

Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

 

3.2.5  Občanské vybavení-komerční zařízení malá a střední: 
 

LOKALITA  č. :  Om -1  

Katastrální území: Dolní Lipka      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, zahrada, orná půda  

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení –malá a střední komerční zařízení 

Podmínky pro umístění lokality:  
-realizací chráněných staveb (např. služebních bytů či bytů majitelů provozovaných zařízení) 
v předmětných lokalitách nesmí docházet ke střetu s požadavky předpisů na ochranu zdraví 
z hlediska dodržování limitů hluku ve venkovních chráněných prostorech staveb (zdroj hluku – 
komunikace I/43). V případě, že bude měřením prokázáno překročení hygienického limitu, bude 
upraveno umístění chráněné stavby tak, aby limit byl dodržen. Výsledek měření hlučnosti a návrh 
hranic lokalit doložen k územnímu řízení.  
Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající státní silnici  
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, který je veden po východním okraji lokality   

Odvádění a čištění odpadních vod: řešeno individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského 
potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1104   
Způsob vytápění: ekologickým palivem, s plynofikací dané lokality není v první etapě 
uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Om -2  

Katastrální území: Dolní Lipka      

Stávající funkční využití:  orná půda  

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení –malá a střední komerční zařízení 

Podmínky pro umístění lokality:  
-realizací chráněných staveb (např. služebních bytů či bytů majitelů provozovaných zařízení) 
v předmětných lokalitách nesmí docházet ke střetu s požadavky předpisů na ochranu zdraví 
z hlediska dodržování limitů hluku ve venkovních chráněných prostorech staveb (zdroj hluku – 
komunikace I/43). V případě, že bude měřením prokázáno překročení hygienického limitu, bude 
upraveno umístění chráněné stavby tak, aby limit byl dodržen. Výsledek měření hlučnosti a návrh 
hranic lokalit bude doložen k územnímu řízení.  
Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající státní silnici  
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Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, který je veden po východním okraji lokality   
Odvádění a čištění odpadních vod: řešeno individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského 

potoka 
Zásobení el. energií: ze stávající TS 1104 , v případě potřeby výstavba nové TS – T24  

Způsob vytápění: ekologickým palivem, s plynofikací dané lokality není v první etapě 
uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Om -3  

Katastrální území: Dolní Lipka      

Stávající funkční využití:  orná půda , trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení –malá a střední komerční zařízení 

Podmínky pro umístění lokality:  
-realizací chráněných staveb (např. služebních bytů či bytů majitelů provozovaných zařízení) 
v předmětných lokalitách nesmí docházet ke střetu s požadavky předpisů na ochranu zdraví 
z hlediska dodržování limitů hluku ve venkovních chráněných prostorech staveb (zdroj hluku – 
komunikace I/43). V případě, že bude měřením prokázáno překročení hygienického limitu, bude 
upraveno umístění chráněné stavby tak, aby limit byl dodržen. Výsledek měření hlučnosti a návrh 
hranic lokalit bude doložen k územnímu řízení.  
- při umisťování objektů v území je třeba respektovat rozhledové trojúhelníky na křižovatce 
Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající státní silnici  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, který je veden řešeným prostorem              

Odvádění a čištění odpadních vod: řešeno individuálně, DČOV s vypouštěním do Tiché Orlice      
Zásobení el. energií: ze stávající TS 1104 , v případě potřeby výstavba nové TS – T24  

Způsob vytápění:  je uvažováno s plynofikací dané lokality            

 

LOKALITA  č. :  Om -4 + Om - 5 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení –malá a střední komerční zařízení 

Podmínky pro umístění lokality:  
                               - realizace výstavby je podmíněna provedením změny funkčního využití 
sousedních ploch zemědělské výroby na plochy pro občanské vybavení 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající místní komunikaci, která je vedena 

severně od lokality nebo z krajské silnice 
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu prodloužením zásobovacího řadu, který se nachází 

severně od lokality 
Odvádění a čištění odpadních vod: navrženo je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 

ČOV; v první etapě DČOV s vypouštěním do 
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Boříkovického potoka 
Zásobení el. energií: ze stávající TS 60, v případě většího odběru vybudování nové TS – T23 

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. :  Om -7  

Katastrální území: Králíky       

Stávající funkční využití:  orná půda, ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení –malá a střední komerční zařízení 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající resp. navrhované krajské silnici, 

bude vybudována přístupová komunikace k jednotlivým objektům  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu prodloužením zásobovacího řadu, který se nachází 
jižně od lokality  

Odvádění a čištění odpadních vod: navrženo je napojení na stokovou síť vlastních Králík 
zakončenou ČOV Králíky  

Zásobení el. energií: navrhováno je vybudování nové TS – T20  

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. :  Om -8  

Katastrální území: Králíky       

Stávající funkční využití:  orná půda, trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení –malá a střední komerční zařízení 

Podmínky pro umístění lokality:  
-realizací chráněných staveb (např. služebních bytů či bytů majitelů provozovaných zařízení) 
v předmětných lokalitách nesmí docházet ke střetu s požadavky předpisů na ochranu zdraví 
z hlediska dodržování limitů hluku ve venkovních chráněných prostorech staveb (zdroj hluku – 
komunikace I/43). V případě, že bude měřením prokázáno překročení hygienického limitu, bude 
upraveno umístění chráněné stavby tak, aby limit byl dodržen. Výsledek měření hlučnosti a návrh 
hranic lokalit bude součástí územní studie, jejíž zpracování je pro danou lokalitu požadováno 
v územním plánu. 
Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z navrhované místní komunikace, po realizaci 

přeložky silnice I/43 z původní silnice  
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu prodloužením zásobovacího řadu, který se nachází 

severně od lokality  
Odvádění a čištění odpadních vod: navrženo je napojení na stokovou síť vlastních Králík 

zakončenou ČOV Králíky  

Zásobení el. energií: navrhováno je vybudování nové TS – T9  

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 
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LOKALITA  č. :  Om -9  

Katastrální území: Králíky       

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení –malá a střední komerční zařízení 

Podmínky pro umístění lokality:  
-realizací chráněných staveb (např. služebních bytů či bytů majitelů provozovaných zařízení) 
v předmětných lokalitách nesmí docházet ke střetu s požadavky předpisů na ochranu zdraví 
z hlediska dodržování limitů hluku ve venkovních chráněných prostorech staveb (zdroj hluku – 
komunikace I/43). V případě, že bude měřením prokázáno překročení hygienického limitu, bude 
upraveno umístění chráněné stavby tak, aby limit byl dodržen. Výsledek měření hlučnosti a návrh 
hranic lokalit bude součástí územní studie, jejíž zpracování je pro danou lokalitu požadováno 
v územním plánu. 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z navrhované místní komunikace, resp. ze 

stávající silnice I/43  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu prodloužením zásobovacího řadu, který se nachází 
severně od lokality  

Odvádění a čištění odpadních vod: navrženo je napojení na stokovou síť vlastních Králík 
zakončenou ČOV Králíky  

Zásobení el. energií: navrhováno je vybudování nové TS – T9  
Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 
 

LOKALITA  č. :  Om -10 

Katastrální území: Heřmanice u Králík 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení –malá a střední komerční zařízení 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské komunikaci  

Zásobování vodou: z vlastního zdroje, po realizaci vodovodu Heřmanice na veřejný vodovod 
Odvádění a čištění odpadních vod: individuálně, DČOV s vypouštěním do Heřmanického 

potoka 
Zásobení el. energií: navrhována realizace nové TS – T26 

Způsob vytápění:  není uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. :  Om-11   

Katastrální území: Horní Lipka         

Stávající funkční využití:  orná půda  

Navrhované funkční využití :  občanské vybavení –malá a střední komerční zařízení 
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Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice  

Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází východně 
od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 
ČOV ve střední části obce; v 1. etapě individuálně, DČOV 
s vypouštěním do Lipkovského potoka  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 110 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Om-12   

Katastrální území: Dolní Hedeč     

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :  občanské vybavení –malá a střední komerční zařízení 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice  

Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází severně  
od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: individuálně, DČOV s vypouštěním do Králického  potoka  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 907 
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Om- 13  

Katastrální území: Červený Potok       

Stávající funkční využití:  orná půda                                 

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení –malá a střední komerční zařízení 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice  
Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází jižně  od 

lokality 
Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 

ČOV umístěné jižně  od lokality, v 1. etapě individuálně, 
DČOV s vypouštěním do místní vodoteče  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 49, případně realizace nové TS – T28 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Om- 14  

Katastrální území: Červený Potok       
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Stávající funkční využití:  orná půda                                 

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení –malá a střední komerční zařízení 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice  

Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází jižně  od 
lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 
ČOV umístěné jižně  od lokality, v 1. etapě individuálně, 
DČOV s vypouštěním do místní vodoteče  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 49, případně realizace nové TS – T28 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

3.2.6  Občanské vybavení - veřejná infrastruktura: 
LOKALITA  č. :  Ov -6  

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  orná půda, ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – veřejná infrastruktura 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici přes účelové 

komunikace ve stávajícím areálu  
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu prodloužením zásobovacího řadu, který se nachází 

jižně  
Odvádění a čištění odpadních vod: navrženo je napojení na stokovou síť vlastních Králík 

zakončenou ČOV Králíky  
Zásobení el. energií: ze stávající TS 961  

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

3.2.7  Občanské vybavení –tělovýchovná a sportovní zařízení: 
 

LOKALITA  č. :  Os-1 

Katastrální území: Králíky        

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  

 

LOKALITA  č. :Os-2 

Katastrální území: Králíky        

Stávající funkční využití:  orná půda             
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Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

 

LOKALITA  č. :  Os-3 

Katastrální území: Králíky        

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

 

LOKALITA  č. :  Os-4 

Katastrální území: Králíky        

Stávající funkční využití:  orná půda  

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

 

LOKALITA  č. :  Os-5 

Katastrální území: Králíky        

Stávající funkční využití:  orná půda              

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

 

LOKALITA  č. :  Os-6 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

 

LOKALITA  č. :  Ossl-2 (v konceptu Rn-2) 

Katastrální území: Dolní Hedeč, Králíky  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná půda, ostatní plochy  

Navrhované funkční využití : občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení z toho 
sjezdové lyžování  

 

3.2.8 Rozvojové plochy – výroba a skladování -drobná řemeslná výroba 
 

LOKALITA  č. :  Vd -1  

Katastrální území: Dolní Lipka      

Stávající funkční využití:  orná půda  

Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 

Podmínky pro umístění lokality:  
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- vzhledem k pohledové exponovanosti prostoru je třeba klást zvýšený důraz na 
architektonické řešení objektů v bezprostředním sousedství státní silnice  

- pro zmírnění dopadu na sousední obytnou zástavbu a ke zlepšení estetického vzhledu 
areálu je navrhována výsadba izolační zeleně na východním okraji řešené lokality 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z místní komunikace, která je vedena po 

východní hranici předmětného území. V závislosti na parcelaci bude uvnitř lokality 
vybudována přístupová komunikace k jednotlivým areálům, pro vybudování této 
přístupové komunikace je možno uvažovat s jedním sjezdem ze státní silnice na 
západním okraji lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, který je veden severním okrajem  lokality   
Odvádění a čištění odpadních vod: řešeno individuálně, DČOV s vypouštěním do Tiché Orlice    

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1104 , v případě potřeby výstavba nové TS – T25  
Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. :  Vd -2  

Katastrální území:  Králíky         

Stávající funkční využití:  orná půda, trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 

Podmínky pro umístění lokality:  
- vzhledem k pohledové exponovanosti prostoru je třeba klást zvýšený důraz na 

architektonické řešení objektů v bezprostředním sousedství krajské silnice  

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z nové krajské silnice, resp. ze stávající účelové 

komunikace vedené po západním okraji lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, prodloužením zásobovacího řadu, který se nachází 
jižně od lokality   

Odvádění a čištění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci města Králíky zakončenou 
ČOV Králíky  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 961 , v případě potřeby výstavba nové TS – T20  

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

3.2.9 Výroba a skladování – lehký průmysl: 
 

LOKALITA  č. :  Vl-1  

Katastrální území: Králíky          

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – lehký průmysl  

Podmínky pro umístění lokality:  
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                                  - vzhledem k pohledové exponovanosti prostoru je třeba klást zvýšený důraz na 
architektonické řešení objektů v bezprostředním sousedství státní silnice  

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze státní silnice, resp. krajské silnice vedené po 

severním okraji lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, prodloužením stávajícího zásobovacího řadu, který 
se nachází jihovýchodně od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci města Králíky zakončené 
ČOV Králíky  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 866, v případě potřeby výstavba nové TS – T18 

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. :  Vl -2  

Katastrální území: Králíky          

Stávající funkční využití:  orná půda , trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – lehký průmysl 

Podmínky pro umístění lokality:  
- na východním okraji lokality v sousedství obytné zástavby je třeba realizovat pás 

izolační zeleně 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace vedené po 

východní hranici pozemku          
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, prodloužením stávajícího zásobovacího řadu, který 

se nachází jihovýchodně od lokality 
Odvádění a čištění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci města Králíky zakončené 

ČOV Králíky  
Zásobení el. energií: ze stávající TS 866, v případě potřeby výstavba nové TS – T18 

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. :  Vl -3  

Katastrální území: Králíky          

Stávající funkční využití:  orná půda, trvalé travní porosty, ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – lehký průmysl 

Podmínky pro umístění lokality:  
                                - podmínkou realizace této průmyslové zóny je zajištění její dobré dopravní 
dostupnosti (přeložka silnice III. třídy) 
                                   - vzhledem k pohledové exponovanosti prostoru je třeba klást zvýšený 
důraz na architektonické řešení objektů v bezprostředním sousedství navrhované krajské silnice 

Technické zajištění území: 
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Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z navrhované krajské silnice, přístupové 
komunikace v lokalitě budou realizovány v závislosti na konkrétním využití 
pozemku 

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, prodloužením stávajícího zásobovacího řadu, který 
se nachází jihovýchodně od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: napojení na veřejnou kanalizaci města Králíky zakončené 
ČOV Králíky  

Zásobení el. energií: výstavba nové TS – T19 

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 
3.2.10 Výroba a skladování – zemědělská výroba: 

 

LOKALITA  č. :  Vz-1 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – zemědělská výroba 

Podmínky pro umístění lokality:  
                                -  vzhledem k pohledové exponovanosti prostoru je třeba klást důraz na 
architektonický výraz objektu  

Technické zajištění území:  

 

LOKALITA  č. :  Vz-2 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – zemědělská výroba 

Podmínky pro umístění lokality:  
                                -  vzhledem k pohledové exponovanosti prostoru je třeba klást důraz na 
architektonický výraz objektu  

Technické zajištění území:  

 

LOKALITA  č. :  Vz-3 

Katastrální území: Dolní Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – zemědělská výroba 

Technické zajištění území:  
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice přes účelové 

komunikace ve stávajícím areálu    
Zásobování vodou: z vlastního zdroje jižně od lokality  
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Odvádění a čištění odpadních vod: řešeno individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského 
potoka      

Zásobení el. energií: ze stávající TS 73  
Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. :  Vz-4 

Katastrální území: Dolní Hedeč  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – zemědělská výroba 

Podmínky pro umístění lokality:  
                                -  vzhledem k pohledové exponovanosti prostoru je třeba klást důraz na 
architektonický výraz objektu  

Technické zajištění území:  

 

3.2.11 Technická infrastruktura- inženýrské sítě  
 

LOKALITA  č. :  Ti-1  

Katastrální území: Králíky          

Stávající funkční využití:  orná půda  

Navrhované funkční využití :   technická infrastruktura- inženýrské sítě 

 
LOKALITA  č. :  Ti-2  

Katastrální území: Červený Potok   

Stávající funkční využití:  ostatní plochy  

Navrhované funkční využití :   technická infrastruktura- inženýrské sítě – obecní ČOV 

 

3.2.12 Rekreace – rodinná: 
LOKALITA  č. :  Ri -1a, Ri-1b, Ri-1c 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, zbořeniště, ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající místní komunikaci, která prochází 

řešeným územím  
Zásobování vodou: z veřejného vodovodu prodloužením zásobovacího řadu, který se nachází 

severně od lokality, nutnost vybudovat ATS 
Odvádění a čištění odpadních vod: navrženo je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 

ČOV; v první etapě DČOV s vypouštěním do 
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Boříkovického potoka 
Zásobení el. energií: ze stávající TS 60, v případě většího odběru vybudování nové TS – T23 

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. :  Ri -2a, Ri-2b 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, zbořeniště 

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající místní komunikaci, která je vedena 

po jižní hranici pozemků 

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu prodloužením zásobovacího řadu, který se nachází 
severně od lokality, nutnost vybudovat ATS 

Odvádění a čištění odpadních vod: navrženo je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 
ČOV; v první etapě DČOV s vypouštěním do 
Boříkovického potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 60, v případě většího odběru vybudování nové TS – T23 

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. :  Ri -3 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná půda  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Podmínky pro umístění lokality:  
                               - realizace výstavby je podmíněna provedením změny funkčního využití 
sousedních ploch zemědělské výroby na plochy pro občanské vybavení 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávajících místních komunikací, která 

prochází po hranici pozemku, případně z krajské silnice   

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu prodloužením zásobovacího řadu, který se nachází 
severně od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: navrženo je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 
ČOV; v první etapě DČOV s vypouštěním do 
Boříkovického potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 60, v případě většího odběru vybudování nové TS – T23 

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

 

LOKALITA  č. :  Ri-4a, Ri- 4b 
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Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, zahrada  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávajících  účelových komunikací na jižním 

a severním okraji pozemku, je navrhováno jejich vzájemné propojení  

Zásobování vodou: z vlastního zdroje, po realizaci vodovodu Heřmanice na veřejný vodovod 

Odvádění a čištění odpadních vod: napojení na veřejnou stokovou síť zakončenou sídlištní 
ČOV jihozápadně od lokality, v 1. etapě  individuálně, 
DČOV s vypouštěním do Heřmanického potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 642 
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri-5a, Ri- 5b, Ri – 5c 
Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, zahrada , ostatní plochy , zbořeniště  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace, v územním 

plánu je navrhována pro obsluhu území další účelová komunikace, vedená 
východním směrem 

Zásobování vodou: z vlastního zdroje, po realizaci vodovodu Heřmanice na veřejný vodovod 
Odvádění a čištění odpadních vod: individuálně, DČOV s vypouštěním do Heřmanického 

potoka 
Zásobení el. energií: navrhována realizace nové TS – T26 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  není uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri - 6   

Katastrální území: Horní Lipka         

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty , zbořeniště 

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace  

Zásobování vodou: vlastní vodní zdroj  
Odvádění a čištění odpadních vod: individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského potoka  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 110, případně z nové TS – T27 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  není uvažováno  
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LOKALITA  č. :  Ri -7   

Katastrální území: Horní Lipka         

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Podmínky pro umístění lokality:  
- při umisťování objektu je třeba respektovat  přístupovou komunikaci k objektům severně 

od lokality 

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice  

Zásobování vodou: vlastní vodní zdroj  
Odvádění a čištění odpadních vod: individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského potoka  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 110, případně z nové TS – T27 
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  není uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri -8   

Katastrální území: Horní Lipka         

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice a stávající účelové komunikace  
Zásobování vodou: vlastní vodní zdroj  

Odvádění a čištění odpadních vod: individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského potoka  
Zásobení el. energií: ze stávající TS 110, případně z nové TS – T27 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  není uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri -9a, Ri-9b 

Katastrální území: Horní Lipka         

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace  
Zásobování vodou: vlastní vodní zdroj  

Odvádění a čištění odpadních vod: individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského potoka  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 110, případně z nové TS – T27 
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  není uvažováno  
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LOKALITA  č. :  Ri -10   

Lokalita byla na základě projednání konceptu vypuštěna. 

 

LOKALITA  č. :  Ri -11   

Katastrální území: Horní Lipka         

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace  

Zásobování vodou: vlastní vodní zdroj  
Odvádění a čištění odpadních vod: individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského potoka  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 110, případně z nové TS – T27 
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  není uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri -12   

Lokalita byla na základě projednání konceptu vypuštěna. 

 

LOKALITA  č. :  Ri -13a , Ri- 13b 

Katastrální území: Horní Lipka         

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Podmínky pro umístění lokality:  
- v případě realizace rekreačních chatek uvažovat zástavbu po vrstevnici, ne po spádnici svahu  

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávajících účelových komunikací, které 

procházejí danou lokalitou  

Zásobování vodou: napojení na veřejný vodovod, prodloužením zásobovacího řadu, který se 
nachází jižně od lokality, nutnost vybudování ATS 

Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 
ČOV ve střední části obce; v 1. etapě individuálně, DČOV 
s vypouštěním do Lipkovského potoka  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 110 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

  

LOKALITA  č. :  Ri -14   

Katastrální území: Horní Lipka         

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, zbořeniště 
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Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace  
Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází východně 

od lokality 
Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 

ČOV ve střední části obce; v 1. etapě individuálně, DČOV 
s vypouštěním do Lipkovského potoka  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 110 
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri -15   

Katastrální území: Horní Lipka         

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, ostatní plochy, zbořeniště 

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná, dopravní infrastruktura – účelová 
komunikace  

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice a stávající účelové komunikace  
Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází východně 

od lokality 
Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 

ČOV ve střední části obce; v 1. etapě individuálně, DČOV 
s vypouštěním do Lipkovského potoka  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 110 
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri -16   

Katastrální území: Horní Lipka         

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná      

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace 
Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází východně 

od lokality 
Odvádění a čištění odpadních vod: individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského potoka  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 111 
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  
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LOKALITA  č. :  Ri -17   

Katastrální území: Červený Potok       

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, ostatní plochy, zbořeniště  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace vedené po jejím 

severovýchodním okraji  

Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází severně  
od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 
ČOV umístěné východně od lokality, v 1. etapě 
individuálně, DČOV s vypouštěním do místní vodoteče  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 49 
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri -18   

Katastrální území: Červený Potok       

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, ostatní plochy, zbořeniště  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace vedené po jejím 

jihozápadním okraji  
Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází severně  

od lokality 
Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 

ČOV umístěné východně od lokality, v 1. etapě 
individuálně, DČOV s vypouštěním do místní vodoteče  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 49 
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri -19   

Lokalita na základě projednání konceptu vypuštěna. 

 

LOKALITA  č. :  Ri -20   

Lokalita na základě projednání konceptu vypuštěna. 

 

LOKALITA  č. :  Ri – 21   

Katastrální území: Dolní Hedeč   
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Stávající funkční využití:  trvalý travní porost  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice   

Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází východně 
od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 
ČOV umístěné severně od lokality, v 1. etapě 
individuálně, DČOV s vypouštěním do místní vodoteče  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 67  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri – 22   

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Stávající funkční využití:  trvalý travní porost, zbořeniště  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice   
Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází východně 

od lokality 
Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 

ČOV umístěné severně od lokality, v 1. etapě 
individuálně, DČOV s vypouštěním do místní vodoteče  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 67  
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri – 23   

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Stávající funkční využití:  trvalý travní porost  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace  
Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází východně 

od lokality 
Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je vybudování stokové sítě zakončené sídlištní 

ČOV umístěné severně od lokality, v 1. etapě 
individuálně, DČOV s vypouštěním do místní vodoteče  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 67  
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  
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LOKALITA  č. :  Ri – 24   

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Stávající funkční využití:  orná půda             

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace  

Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází východně 
od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je vybudování stokové sítě zakončené ČS 
s přečerpáním ne sídlištní ČOV umístěné severně od 
lokality, v 1. etapě individuálně  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 67  
Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri – 25   

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice  

Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad prochází předmětnou 
lokalitou    

Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je vybudování stokové sítě zakončené ČS 
s přečerpáním ne sídlištní ČOV umístěné severně od 
lokality, v 1. etapě individuálně  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 67  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri – 26   

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, zbořeniště 

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 
Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice, navrhováno je obnovení 

účelové komunikace, vedené středem lokality  
Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází 

jihozápadně od lokality  
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Odvádění a čištění odpadních vod: navrhováno je vybudování stokové sítě zakončené ČS 
s přečerpáním ne sídlištní ČOV umístěné severně od 
lokality, v 1. etapě individuálně  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 67  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

3.2.13 Dopravní infrastruktura - silniční: 
 

LOKALITA  č. :  D -1  

Katastrální území: Králíky  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná půda 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Podrobnější popis : přeložka silnice I/43 po jihozápadním okraji Králík  

 

LOKALITA  č. :  D -2  

Katastrální území: Králíky  

Stávající funkční využití:  orná půda, trvalé travní porosty, ostatní plochy       

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : přeložka silnice III. třídy, komunikační napojení průmyslové zóny města  

 

LOKALITA  č. :  D -3  

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  ostatní plochy       

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : prodloužení místní komunikace západním směrem z důvodu napojení 
rozvojové plochy Bv -6  

 

LOKALITA  č. :  D - 4 

Katastrální území: Dolní Boříkovice, Králíky 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : návrh nového komunikačního napojení mezi integrovanou obcí Dolní 
Boříkovice  (území u kostela) a Králíky (učiliště) 

 

LOKALITA  č. :  D -5  

Katastrální území: Dolní Boříkovice, Králíky 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná  
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Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : návrh nového komunikačního napojení mezi integrovanou obcí Dolní 
Boříkovice  (rekreační areál pod Suchým vrchem) a Králíky (Předměstí) 

 

LOKALITA  č. :  D -6  

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  ostatní plochy       

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : prodloužení místní komunikace s cílem lepšího napojení navrhovaných 
ploch pro občanské vybavení v jižní části Dolních Boříkovic 

 

LOKALITA  č. :  D -7  

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  ostatní plochy, zbořeniště  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : realizace nové místní komunikace, která by měla sloužit pro napojení 
rozvojové plochy Ov-5 a přístup na parkoviště (D8) 

 

LOKALITA  č. :  D -8  

Na základě projednání návrhu vypuštěna.  

 

LOKALITA  č. :  D -9  

Katastrální území: Dolní Lipka       

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : realizace nové místní komunikace pro obsluhu jednotlivých stavebních 
parcel v lokalitě Bmr – 2  

 

LOKALITA  č. :  D -10 

Katastrální území: Dolní Lipka       

Stávající funkční využití:  orná půda 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : realizace účelové komunikace, zpřístupňující plochu bývalého  pohřebiště 
v Dolní Lipce                   

 

LOKALITA  č. :  D -11  

Katastrální území: Dolní Lipka       
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Stávající funkční využití:  ostatní plochy  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : propojení místních komunikací u rozptýlené zástavby podél státní hranice, 
dopravní obsluha rozvojové plochy Bv-8 

 

LOKALITA  č. :  D -12 

Katastrální území: Králíky  

Stávající funkční využití:  orná půda, trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : návrh místní komunikace pro dopravní napojení rozvojové lokality Bmr3 

 

LOKALITA  č. :  D -13 

Katastrální území: Králíky  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : návrh místní komunikace pro dopravní napojení rozvojových lokalit 
v jižním sektoru města  

 

LOKALITA  č. :  D -14 

Katastrální území: Králíky  

Stávající funkční využití:  orná půda       

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : návrh místní komunikace pro dopravní napojení rozvojové lokality Bmr5a 

 

LOKALITA  č. :  D -15 

Katastrální území: Králíky  

Stávající funkční využití: trvalé travní porosty, orná půda 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : návrh místní komunikace pro dopravní napojení rozvojové lokality Bmr5 a 
Bmr – 5b 

 

LOKALITA  č. :  D -16 

Katastrální území: Králíky  

Stávající funkční využití:  orná půda            

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : návrh místní komunikace pro dopravní napojení rozvojové lokality Bmr5c, 
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Bmr-5b  

 

LOKALITA  č. :  D -17 

Katastrální území: Králíky  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : návrh místní komunikace pro dopravní napojení rozvojové lokality Bmr7 

 

LOKALITA  č. :  D - 18 

Katastrální území: Dolní Hedeč  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty        

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : vybudování parkoviště pro potřeby rekreačních ploch v území – plochy pro 
sjezdové lyžování  

 

LOKALITA  č. :  D - 19 

Katastrální území: Dolní Hedeč  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty        

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : zřízení parkovacích ploch u kláštera  

 

LOKALITA  č. :  D - 20 

Katastrální území: Dolní Hedeč  

Stávající funkční využití:  ostatní plochy               

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : účelová komunikace zpřístupňující rekreační plochy Re- 26a a Re- 26b   

 

LOKALITA  č. :  D - 21 

Na základě projednávání konceptu vypuštěna.  

 

LOKALITA  č. :  D - 22 

Katastrální území: Dolní Hedeč  

Stávající funkční využití:  orná půda                    

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : účelová komunikace zpřístupňující sochu „Pozorovatel“               
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LOKALITA  č. :  D - 23 

Katastrální území: Králíky     

Stávající funkční využití:  orná půda                    

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : místní komunikace zajišťující napojení severní části zastavěného území 
Králík na navrhovanou přeložku silnice III. třídy  

 

LOKALITA  č. :  D - 24 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : vybudování parkoviště pro potřeby návštěvníků Vojenského muzea  

 

LOKALITA  č. :  D - 25 

Katastrální území: Horní Lipka                   

Stávající funkční využití:  ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : účelová komunikace zpřístupňující obytné území Bv-21 

 

LOKALITA  č. :  D - 26 

Katastrální území: Horní Lipka                   

Stávající funkční využití:  ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : účelová komunikace zpřístupňující rekreační území Re- 14 

 

LOKALITA  č. :  D - 27 

Katastrální území: Horní Lipka                   

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : parkovací plochy k navrhovanému občanskému vybavení a plochám 
rekreace (sjezdové lyžování) 

 

LOKALITA  č. :  D - 28 

Na základě projednávání konceptu vypuštěna.                    

 

LOKALITA  č. :  D - 29 
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Katastrální území: Heřmanice u Králík            

Stávající funkční využití:  ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : účelová komunikace zpřístupňující rekreační území Re- 4a a Re-4b 

 

LOKALITA  č. :  D - 30 

Katastrální území: Heřmanice u Králík            

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : účelová komunikace zpřístupňující rekreační území Re- 5b a Re-5c 

 

LOKALITA  č. :  D – 31 na základě projednání zařazena do lokality Os-4 

 

LOKALITA  č. :  D - 32 

Katastrální území: Dolní Hedeč, Červený Potok  

Stávající funkční využití:  ostatní plochy               

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : obnovení účelové komunikace z Dolní Hedeče do Horní Hedeče  

 

LOKALITA  č. :  D – 33 

Katastrální území: Prostřední Lipka, Horní Lipka  

Stávající funkční využití:  ostatní plochy, orná půda 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : účelová komunikace zpřístupňující pevnostní objekty  

 

LOKALITA  č. :  D -33a 

Katastrální území: Králíky     

Stávající funkční využití:  zahrada,ostatní plochy  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : rozšíření autobusového nádraží                       

 

LOKALITA  č. :  D -34 

Katastrální území: Králíky     

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 
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Podrobnější popis : výstavba řadových garáží u pečovatelského domu  

 

LOKALITA  č. :  D -35  

Katastrální území: Dolní Lipka       

Stávající funkční využití:  orná půda  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : realizace kruhového objezdu na silnicí I/43 v Dolní Lipce  

 

LOKALITA  č. :  D -36 

Katastrální území: Králíky     

Stávající funkční využití:  orná  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : realizace parkoviště u sportovních ploch a rybníka 

 

LOKALITA  č. :  D - 37 

Katastrální území: Horní Lipka                   

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : účelová komunikace zpřístupňující rekreační území v severní části Horní 
Lipky  

 

LOKALITA  č. :  D-38 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty        

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

Podrobnější popis :  plochy pro dopravu v klidu – kapacitní parkoviště  

 
Účelové komunikace doplňované na základě komplexních pozemkových úprav v k.ú. Králíky:  

LOKALITA  č. :  D-39 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná půda (v pozemkových úpravách převedena 
do ostatních ploch) 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

Podrobnější popis :  komunikační napojení zemědělských pozemků v severozápadní části 
katastru  
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LOKALITA  č. :  D-40 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná půda ( v pozemkových úpravách 
převedena do ostatních ploch) 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

Podrobnější popis :  komunikační napojení zemědělských pozemků nad tratí ČD v západní 
části katastru 

 

LOKALITA  č. :  D-41 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  ostatní plochy,orná půda( v pozemkových úpravách převedena do 
ostatních ploch) 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

Podrobnější popis :  komunikační napojení zemědělských pozemků v severní části katastru 
v návaznosti na Prostřední Lipku  

 

LOKALITA  č. :  D-42 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty ( v pozemkových úpravách převedena do 
ostatních ploch) 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

Podrobnější popis :  komunikační napojení kapličky ze silnice II. třídy ve směru k Červenému 
Potoku 

 

LOKALITA  č. :  D-43 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  orná půda ( v pozemkových úpravách převedena do ostatních ploch) 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

Podrobnější popis :  komunikační napojení prvku historického opevnění v severovýchodní části 
katastru  

 

LOKALITA  č. :  D-44 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná půda ( v pozemkových úpravách 
převedena do ostatních ploch)  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

Podrobnější popis :  komunikační napojení zemědělských pozemků v severovýchodní části 
katastru  
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LOKALITA  č. :  D-45 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná půda ( v pozemkových úpravách 
převedena do ostatních ploch) 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

Podrobnější popis :  komunikační napojení zemědělských pozemků v severovýchodní části 
katastru  

 

LOKALITA  č. :  D-46 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  orná půda ( v pozemkových úpravách převedena do ostatních ploch) 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

Podrobnější popis :  vedení cyklostezky Králíky – Červená Voda  

 

LOKALITA  č. :  D-47 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná půda ( v pozemkových úpravách 
převedena do ostatních ploch) 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

Podrobnější popis :  komunikační napojení zemědělských pozemků u vodojemu v Králíkách          

 

LOKALITA  č. :  D-48 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  orná půda ( v pozemkových úpravách převedena do ostatních ploch) 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

Podrobnější popis :  komunikační napojení zemědělských pozemků v jižní části katastrálního 
území  

 

LOKALITA  č. :  D-49 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  orná půda ( v pozemkových úpravách převedena do ostatních ploch)  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

Podrobnější popis :  komunikační napojení zemědělských pozemků v severozápadní části 
katastrálního území  
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3.2.14 Sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích: 
 

LOKALITA  č. :  Zv – 1a, Zv-1b 

Katastrální území: Králíky   

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná půda  

Navrhované funkční využití :   sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích 

Podrobnější popis :  zřízení ploch veřejné zeleně podél Plynárenského potoka v sousedství 
navrhovaných skupinových forem bydlení  

 

LOKALITA  č. :  Zv - 2 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty        

Navrhované funkční využití :   sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích 

Podrobnější popis :  zřízení ploch veřejné zeleně mezi obytnou zástavbou  Na Skřivánku a 
navrhovanými  plochami pro rekreační tělovýchovu  

 

LOKALITA  č. :  Zv - 3 

Katastrální území: Dolní Hedeč  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty        

Navrhované funkční využití :   sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích 

Podrobnější popis :  zřízení ploch veřejné zeleně mezi obytnou zástavbou a rekreačním areálem 
(parkovacími plochami) 

 

LOKALITA  č. :  Zv – 4 v návrhu provedena změna využití – viz lokalita D-38 

 

LOKALITA  č. :  Zv - 5 

Katastrální území: Králíky     

Stávající funkční využití:  ostatní plochy          

Navrhované funkční využití :   sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích 

Podrobnější popis :  zřízení ploch veřejné zeleně na plochách bývalé ekologické zátěže 
v sousedství historické hodnotného objektu vojenského opevnění  

 

LOKALITA  č. :  Zv - 6 

Katastrální území: Králíky     

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích 

Podrobnější popis :  zřízení ploch veřejné zeleně v sousedství skupinových forem bytové 
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zástavby na severovýchodním okraji Králík                      

 

3.2.15 Vodní toky a plochy : 
 

LOKALITA  č. :  W- 1 

Katastrální území: Horní Lipka                  

Stávající funkční využití:  ostatní plochy         

Navrhované funkční využití :   vodní toky a plochy       

Podrobnější popis : vodní plocha mimo zastavěném území obce v jižní části katastru  

 

LOKALITA  č. :  W- 2 

Katastrální území: Horní Lipka                  

Stávající funkční využití:  ostatní plochy         

Navrhované funkční využití :   vodní toky a plochy       

Podrobnější popis : vodní plocha na Lipkovském potoce u rekreační zástavby  

 

LOKALITA  č. :  W- 3 

Katastrální území: Heřmanice u Králík           

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   vodní toky a plochy       

Podrobnější popis : vodní plocha na Heřmanickém potoce u rekreační zástavby  

 

LOKALITA  č. :  W- 4 

Katastrální území: Heřmanice u Králík           

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   vodní toky a plochy       

Podrobnější popis : vodní plocha na Heřmanickém potoce u rekreační zástavby  

 

3.3 Vymezení ploch přestavby 
 

Číslo lokality: PP1 

Název lokality:  Králíky – průmyslová zóna na západním okraji obce 

Stávající funkční využití : smíšené obytné plochy – venkovské  

Navrhované funkční využití :  výroba a skladování – lehký průmysl                     

Podrobnější popis :   
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- přestavba zemědělské usedlosti u silnice I. třídy  pro potřeby průmyslové výroby 
v návaznosti na sousední rozvojové plochy pro tuto funkci 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- klást důraz na architektonický vzhled objektů v sousedství páteřní komunikace 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  
- zůstává beze změn 

 

Číslo lokality: PP2 

Název lokality:  Králíky – bývalá bramborárna                         

Stávající funkční využití : výroba a skladování – lehký průmysl  

Navrhované funkční využití :  smíšené území obytné – městské                  

Podrobnější popis :   
- přestavba bývalého skladovacího objektu, v současné době využívaného jako garáž 

dopravních prostředků. Území   využít pro komerční zařízení, které nebude mít negativní 
vliv na sousední stávající i navrhované obytné objekty.   

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- zařízení umístěno u vjezdu od nové obytné skupiny – je třeba zajistit dobrou 

architektonickou úroveň řešení jednotlivých staveb 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  
- zůstává beze změn 

 

Číslo lokality: PP3 

Název lokality:  Králíky – ulice Růžová  

Stávající funkční využití : dopravní infrastruktura – místní komunikace  

Navrhované funkční využití :  dopravní infrastruktura - parkoviště                 

Podrobnější popis :   
- změna funkčního využití místní komunikace v centrální části města na parkoviště 

 

Číslo lokality: PP4 

Název lokality:  Králíky – nad Novými domovy I                         

Stávající funkční využití : technická infrastruktura – inženýrské sítě  

Navrhované funkční využití :  bydlení – městské sídlištní                            

Podrobnější popis :   
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- přestavba prostoru bývalé sídlištní ČOV – zajištění parkovacích potřeb bytového domu                      

 

Číslo lokality: PP5 

Název lokality:  Králíky – nad Novými domovy II                    

Stávající funkční využití : technická infrastruktura – inženýrské sítě  

Navrhované funkční využití :  bydlení – městské rodinné                             

Podrobnější popis :   
- přestavba pozemku nevyužívané regulační stanice plynu pro potřeby městského bydlení                              

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- zachovat jednotnou barvu střešní krytiny v daném území  

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  
- zůstává beze změn 

 

Číslo lokality: PP6 

Název lokality:  Červený Potok – u rybárny  

Stávající funkční využití : dopravní infrastruktura – krajská silnice  

Navrhované funkční využití :  dopravní infrastruktura – dopravní plochy   

Podrobnější popis :   
- využití zpevněné plochy původního vedení silnice II. Třídy v Červeném Potoce pro 

odpočívadlo pro motoristy  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- respektovat sousední funkční biocentrum, pro mobiliář zvolit přírodní materiály  

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  
- zůstává beze změn 

 

Číslo lokality: PP7 

Název lokality:  Králíky – provozovna bývalého ČMPK  

Stávající funkční využití : výroba a skladování – lehký průmysl 

Navrhované funkční využití :  občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  

Podrobnější popis :   
- přestavba výrobního areálu v sousedství stávající bytové zástavby pro potřeby 

občanského vybavení  
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Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- klást důraz na architektonický vzhled objektů podél ul. Červenovodské – hlavní městské 

třídy 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  
- zůstává beze změn 

 
Číslo lokality: PP8 

Název lokality:  Králíky – rozvodna a sousedící garáže               

Stávající funkční využití : technická infrastruktura – inženýrské sítě  

Navrhované funkční využití :  občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední, 
tělovýchovná a sportovní zařízení  

Podrobnější popis :   
- přestavba areálu bývalé rozvodny, který je pro danou funkci již využíván jen 

v omezeném rozsahu a sousedních řadových garáží pro občanské vybavení  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- v areálu použít jednotnou barvu střešní krytiny                             

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  
- zůstává beze změn 

 

Číslo lokality: PP9 

Název lokality:  Dolní  Hedeč - střed 

Stávající funkční využití : bydlení venkovského typu       

Navrhované funkční využití :  dopravní infrastruktura – parkoviště                

Podrobnější popis :   
- využití prostoru u místní komunikace v okrajové části obytného území pro potřeby 

parkoviště návštěvníků rozhledny a běžeckých tras na Hedeči  

 

Číslo lokality: PP10 

Název lokality:  Dolní Hedeč  – skladovací objekt naproti klášteru  

Stávající funkční využití : výroba a skladování – zemědělská výroba  

Navrhované funkční využití :  občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  

Podrobnější popis :   
- přestavba části zemědělské usedlosti, které je již ve špatném stavebně technickém stavu 
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pro potřeby veřejného ubytování a stravování   

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- vzhledem k pohledové exponovanosti dané lokality klást důraz na architektonický 

vzhled objektů  

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  
- zůstává beze změn 

 

Číslo lokality: PP11 

Název lokality:  Králíky – ul. Valdštejnova  

Stávající funkční využití : dopravní infrastruktura – garáže          

Navrhované funkční využití : plochy smíšené obytné – městské                  

Podrobnější popis :   
- demolice dvou garáží v městské památkové zóně na pěší zóně, výstavba zařízení 

občanského vybavení                      

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 
- respektovat podmínky stanovené pro MPZ                                

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  
- zůstává beze změn 

 

Číslo lokality: PP12 

Název lokality:  Prostřední Lipka – zemědělský areál                   

Stávající funkční využití : výroba a skladování – zemědělská výroba  

Navrhované funkční využití :  výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba         

Podrobnější popis :   
- přestavba zemědělského areálu ve střední části obce, konečné vymístění živočišné 

výroby z daného prostoru  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- výsledkem přestavby musí být také architektonické zhodnocení tohoto významného 
prostou v obci  

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  
- zůstává beze změn 
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Číslo lokality: PP13 

Název lokality:  Dolní Boříkovice – jih  

Stávající funkční využití : výroba a skladování – zemědělská výroba  

Navrhované funkční využití :  občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  

Podrobnější popis :   
- přestavba objektu pouze sezónně využívaného kravína pro potřeby zařízení občanského 

vybavení, které je v dané lokalitě rozvíjeno v souvislosti s navrhovanými rekreačními 
plochami – rekreace rodinná, sjezdové lyžování  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- klást důraz na architektonický vzhled objektů v sousedství krajské silnice   

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 
- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  
- zůstává beze změn 

 

Číslo lokality: PP14 

Název lokality:  Králíky – veřejná zeleň před hřbitovem            

Stávající funkční využití : plochy silniční dopravy – řadové garáže  

Navrhované funkční využití :  sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích                            

Podrobnější popis :   
- odstranění řadových garáží z prostoru veřejné zeleně před hřbitovem                                                                  

 

Číslo lokality: PP15 

Název lokality:  Horní Lipka – u kostela                           

Stávající funkční využití : bydlení – venkovského typu  

Navrhované funkční využití :  sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích          

Podrobnější popis :   
- obecní pozemky v současné době využívané jako neuspořádané zázemí sousedního 

bytového domu (sklady dřeva, kůlny, sklady strojů) by mělo být v budoucnu změněno na 
veřejnou zeleň v předpolí budovy kostela  

 
Číslo lokality: PP16 

Název lokality:  Králíky – Dolní Hedeč – u běžecké trasy 

Stávající funkční využití : rekreace – rodinná             

Navrhované funkční využití :  občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  

Podrobnější popis :   
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- využití prostoru u místní komunikace v okrajové části rekreačního území pro umístění 
objektu občerstvení rekreantů a  úschovnu rolby upravující běžecké trasy 

 
Číslo lokality: PP17 

Název lokality:  Králíky – k Červené Vodě         

Stávající funkční využití : dopravní infrastruktura – silniční  

Navrhované funkční využití :  krajinná  zeleň – zemědělská – TTP                   

Podrobnější popis :   
- v důsledku změny komunikačního systému  v daném území převedení části trasy bývalé 

silnice I/43 do ploch zeleně  

 
Číslo lokality: PP18 

Název lokality:  Králíky – k vojenskému muzeu  

Stávající funkční využití : dopravní infrastruktura- silniční  

Navrhované funkční využití :  bydlení – venkovského typu , krajinná zeleň – zemědělská – 
TTP  

Podrobnější popis :   

- v návaznosti na realizaci nové trasy krajské silnice využít její původní trasu v jižní části 
v ploše pro bydlení, v severní části pak její převedení do krajinné zeleně  

 
 

 

4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování  

4.1 Koncepce občanského vybavení  
4.1.1 Podporovat umístění zařízení specifického a vyššího občanského vybavení v území.  

4.1.2 Rozšířit plochy občanského vybavení: 
u stávající silnice I. třídy (Om-3, Om-9) i u její navrhované přeložky (Ov-8) 
u hraničního přechodu v Dolní Lipce (Om-1, Om-2) 
na severním okraji města u přeložky krajské silnice (Om-7) 
4.1.3 Rozšířit plochu Vojenského muzea v Prostřední Lipce (Ov-6) 
 
4.1.4 Realizovat nově navrhovanou sportovní plochu pro sjezdové lyžování (lokalita Ossl-2) a 

doplnit je zázemím občanského vybavení ( Om-4- 5, Om- 10-12, Om 13-14 pro Dolní Moravu) 
 4.1.5. Rozšířit stávající sportovní areál na východním okraji města (Os-3, Os-4)  

    

4.2 Koncepce dopravy 
4.2.1 Územně chránit koridor pro výhledové vedení kapacitní dopravní cesty Červená Voda – Dolní 

Boříkovice – Dolní Lipka – hranice ČR 

4.2.2 Územně chránit výhledovou trasu přeložky silnice II/312 

4.2.3 Realizovat přeložku silnice I/43 na jihovýchodním okraji města 
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4.2.4 Zajistit realizaci navrhovaných opatření vedoucích ke zklidnění stávajícího průtahu silnice I/43 
zastavěným územím. 

4.2.5 Realizovat navrhované okružní křižovatky na silnici I/43 

4.2.6 Realizovat přístupovou komunikaci do průmyslové zóny (lze kvalifikovat jako přeložku silnice 
III/312 24). 

4.2.7 Zlepšit dopravní dostupnost mezi vlastními Králíky a Dolními Boříkovicemi realizací dvou 
místních komunikací 

4.2.8 Zlepšit rozhledové poměry na křižovatce silnice III/312 20 a místních komunikací v Dolní 
Hedeči při výjezdu od kláštera navrhovanou úpravou daného prostoru 

4.2.9 Vybudovat výhybny na silnici II/312 23  vedoucí z Prostřední Lipky do Heřmanic 

4.2.10 Doplnit síť místních komunikací o obslužné komunikace zpřístupňující rozvojové plochy. 

4.2.11 Dobudovat chybějící části chodníků při průtahu silnic I. –III. třídy zastavěným a zastavitelným 
územím města,  zejména podél silnice II. třídy z Malého náměstí směrem na Hanušovice 

4.2.12 Realizovat navrhované cyklostezky. 

4.2.13 Vybudovat zpevněné parkoviště v Dolní Hedeči u kláštera 

4.2.14 Vybudovat parkoviště u navrhované plochy  pro sjezdové lyžování.  

4.2.15 Vybudovat parkoviště na jižním okraji obce u Králického rybníka  

4.2.16 Realizovat řadové garáže u pečovatelského domu 

4.2.17 Rozšířit autobusové nádraží 
 

4.3 Koncepce vodního hospodářství 
 
4.3.1  Vybudovat veřejný vodovod v Heřmanicích v souladu s jednou z předkládaných alternativ. 

4.3.2   Pro zásobování vodou v Prostřední Lipce využít nový vodní zdroj PLH-2, vybudovat čerpací 
stanici a nový vodojem.  

4.3.3 Posílit vydatnost vodního zdroje v Červeném Potoku a vybudovat nový vodojem. 

4.3.4 Propojit vodovod v západní části Dolní Hedeče s vodovodem v Králíkách. 

4.3.5 Realizovat ATS v jižní části Dolních Boříkovic pro zásobování zástavby nad kótu 635,0m. 

4.3.6 Posílit vydatnost vodního zdroje v Horní Lipce, pro zásobování zástavby nad vodojemem 
vybudovat ATS. 

4.3.7  Rozšířit vodovodní síť pro potřeby rozvojových ploch dle návrhu. 

4.3.8 Provést výměnu stávajících kapacitně nevyhovujících vodovodních řadů.  
4.3.9 Realizovat navrhovanou oddílnou kanalizaci v integrovaných obcích a napojit ji na kanalizaci 

vlastních Králík.  

4.3.10 Městskou ČOV Králíky rozšířit a modernizovat tak, aby její konečná kapacita vyhovovala 
5145 EO. Do této kapacity jsou zahrnuty také integrované obce 

4.3.11 Provést rekonstrukci a potřebné rozšíření stokové sítě vlastních Králík.  
4.3.10 V lokalitách soliterních, popř. technicky velmi obtížně napojitelných na centrální systém, 

řešit likvidaci odpadních vod v jímkách na vyvážení  s atestem nepropustnosti. Vyvážení 
smluvně zajistit na nejbližší ČOV (Králíky). U novostaveb osadit domovní ČOV. 
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4.3.11 Při budování splaškových systémů navrhovat i dešťovou kanalizaci, přičemž je nutno 
hydrotechnickým výpočtem ověřit možnost odlehčení dešťových vod z nově navrhovaných 
ploch do stávajících recipientů 

 

4.4 Koncepce zásobování el. energií 
4.4.1 Územně chránit plochy pro umístění nově navrhovaných TS a jejich přívodních vedení. 

4.4.2 Realizovat novou TR 110/22 kV Králíky včetně přívodního vedení VN a VVN. 

4.4.3 Ve vnitřní části města Králíky zajistit u systému VN přechod na zemní kabelový rozvod. 

4.4.4 V severní části řešeného území realizovat vedení VN 22kV Heřmanice – Velká Morava. 

4.4.5 Provést rekonstrukci rozvodu NN v části Králík, Prostřední Lipce, Horní Lipce, části Heřmanic a 
Dolní Hedeči. 

 
 

4.5 Koncepce zásobování teplem 
4.5.1 Objekty (stávající i navrhované) vytápět ekologickým palivem - zemní plyn, el. energie, propan, 

propan - butan, dřevní odpad, biomasa, tepelná čerpadla, ap.  Omezit využívání fosilních paliv s 
velkým obsahem síry a nespalitelných látek, které při provozu zdrojů tepla znečišťují ovzduší a 
zhoršují životní prostředí. 

4.5.2 Zajistit výstavbu nové RS VTL/STL a plynofikovat území integrovaných obcí.  

 

4.6 Koncepce veřejných prostranství  
- veřejná prostranství (náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory 
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání) nejsou v předkládaném územním 
plánu vymezeny ve speciální ploše, ale jsou součástí více ploch s rozdílným způsobem využití – viz 
regulativy těchto ploch kapitola 6 

 
 

5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, 
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, 
rekreaci, dobývání nerostů apod.  

 
- využívat jednotlivé plochy nezastavěného území obce v souladu se stanovenými podmínkami pro 

jejich využití  
- respektovat a chránit prvky územního systému ekologické stability, postupně realizovat jejich 

navrhované doplnění, zajistit patřičnou péči o jednotlivé prvky  
- v zastavěném území obce v  místech kontaktu jednotlivých funkčních ploch realizovat výsadbu 
izolační zeleně, která by omezovala vzájemný negativní vliv sousedících aktivit (např. výroba – 
bydlení, sport – bydlení, sběrná komunikace - bydlení, apod.) Výsadbu zeleně provést dle odborně 
zpracovaného projektu, způsob výsadby a druhová skladba musí zajistit ochrannou funkci této 
zeleně 
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- s cílem zapojení prvků dopravní infrastruktury do krajiny realizovat nebo doplnit doprovodnou 
zeleň podél těchto komunikací  
- pro zlepšení optického zapojení hmotově výrazných výrobních objektů provést obvodovou výsadbu 

v předmětném území. 

- realizovat navrhované plochy krajinné zeleně přírodní a sídelní zeleně přírodní  

- parkově upravit - přírodně krajinářským způsobem stávající i navrhované plochy veřejné zeleně. Pro 
ozelenění je nutné volit domácí druhy dřevin a zachovat tak přirozený charakter zeleně 
korespondující s navazující krajinou. 

- při umisťování objektů v rozvojových lokalitách sousedících s pozemky určenými k plnění 
funkcí lesa respektovat ochranné pásmo lesa a do vzdálenosti 50m od okraje lesa nové stavby 
neumisťovat 

 

 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
s určením převažujícího účelu využití, pokud je možné jej stanovit, 
přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně 
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 

 
Na území obce jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití  
 

1 Plochy bydlení  
1.A -  bydlení  - venkovského typu (Bv) 

     1.B – bydlení  – městského  typu rodinné (Bmr) 
1.C – bydlení  – městského  typu sídlištní (Bms) 

 
2  Plochy smíšené obytné  

2.A – smíšené obytné plochy – městské (Sm) 
2.B – smíšené obytné plochy – komerční (Sk) 
 

3  Plochy občanského vybavení  
3.A – občanské vybavení - veřejná infrastruktura (Ov) 
3.B - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (Om) 
3.C -  občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (Os) 
3.D – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení z toho sjezdové lyžování (Ossl) 
3.E -  občanské vybavení – hřbitovy (Oh) 
  

4  Plochy výroby a skladování  
4.A – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba (Vd) 
4.B – výroba a skladování – lehký průmysl (Vl) 
4.C – výroba a skladování – zemědělská výroba (Vz) 
 

5  Plochy technické infrastruktury  
5.A – technická infrastruktura- inženýrské sítě (Ti) 
5.B – technická infrastruktura- zařízení pro nakládání s odpady (To) 
5.C – technická infrastruktura- specifická – hráze poldrů (Tp) 
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6  Plochy rekreace             
6.A – rekreace – rodinná   (Ri)                            

 
7  Plochy dopravní infrastruktury  

7.A – dopravní infrastruktura – silniční (Ds) 
7.B – dopravní infrastruktura – drážní (Dz) 
  

 
8  Plochy sídelní zeleně  

(Doplnění tohoto druhu plochy bylo nezbytné pro vymezení systému sídelní zeleně podle 
přílohy č.7, část I, odst.1, písm. c vyhlášky č. 500/2006 Sb. ) 

 
       8.A – sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích (Zv) 
       8.B – sídelní zeleň – soukromá a vyhrazená (Zs) 
       8.C – sídelní zeleň – přírodního charakteru (Zp) 
       8.D – sídelní zeleň – ochranná a izolační (Zo) 
 

9  Plochy krajinné zeleně 
       9.A – krajinná zeleň – lesní (Nl) 
       9.B – krajinná zeleň – zemědělská – TTP (Nzt) 
       9.C – krajinná zeleň – zemědělská – orná půda (Nzo) 
       9.D – krajinná zeleň – přírodní   (Np) 
        

10  Plochy vodní a vodohospodářské 
       10.A – vodní toky a plochy (W) 
 
 
 
 
Stanovené funkční využití jednotlivých ploch je následující:  
 
Poznámka: pokud záměr není uveden v hlavním, přípustném, nepřípustném ani podmíněně 
přípustném využití, posuzuje jej stavební úřad z hlediska jeho slučitelnosti s hlavní funkcí.  
 
 

1. PLOCHY BYDLENÍ  
 
1. A -  BYDLENÍ - VENKOVSKÉHO TYPU (Bv) 
 
Hlavní využití: 
- objekty určené pro bydlení – izolované rodinné domy, dvojdomy, trojboké i čtyřboké usedlosti 

s uzavřeným dvorem  
 
Přípustné využití: 
- objekty pro chov drobného hospodářského zvířectva   
- objekty pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly  
- oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou 
- sady  
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných 

parkovacích míst 
- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území  
- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních a opravárenských služeb 
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- objekty pro individuální rekreaci pouze ve formě rekreačních domků    
- maloobchodní prodej potravin nebo smíšeného zboží, maloobchodní prodej průmyslového zboží, 

plocha musí být dopravně napojena přímo z hlavní  sběrné komunikace v území tak, aby 
nedocházelo k nárůstu dopravy v obytném území   

- zařízení veřejného ubytování  do cca 10 osob 
- veřejná prostranství  
- vodní toky a plochy 
- cyklostezky, cyklotrasy 
- parkovací místa pro návštěvníky podnikatelských zařízení  
- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště, jejich umístěním nesmí být narušena kvality 

obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat oplocení, výsadbu izolační zeleně 
 
Podmíněně přípustné využití : 
Podmínka  pro využití plochy Bv-46: 
- obytné objekty v lokalitě budou směřovány do její jihovýchodní části, prostor v sousedství 

navrhované přeložky silnice III. třídy bude využíván jako soukromá zeleň (nezastavěný pás podél 
navrhované komunikace o šíři cca 30 m) 

Podmínka  pro využití plochy Bv-19 a Bv-49: 
- k územnímu řízení bude doloženo, že realizací chráněných staveb nedojde ke střetu s požadavky 

předpisů na ochranu zdraví z hlediska dodržování limitů hluku ve venkovních chráněných 
prostorech staveb (zdroj hluku – železniční trať); v případě, že bude měřením prokázáno 
překročení hygienického limitu hluku stanoveného nařízením vládu, budou realizována 
protihluková opatření, případně zástavba nebude realizována  

Podmínka  pro využití plochy Bv-48 a Bv-50: 
- k územnímu řízení bude doloženo, že realizací chráněných staveb nedojde ke střetu s požadavky 
předpisů na ochranu zdraví z hlediska dodržování limitů hluku ve venkovních chráněných prostorech 
staveb (zdroj hluku – silnice II. třídy); v případě, že bude prokázáno překročení hygienického limitu 
hluku stanoveného nařízením vládu, ve fázi územního řízení budou navržena a následně 
realizována protihluková opatření, případně zástavba nebude realizována 
Nepřípustné využití:  
- výrobní a skladovací  objekty  
- dálnice a rychlostní silnice 
- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí  
- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem  
-  zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost  
 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – maximálně dvě nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné podkroví 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 50% 
- minimální velikost parcel – 1000 m2 

( z této minimální výměry je možná výjimka v případě souhlasu vlastníků sousedních pozemků 
s touto výjimkou) 

 
Navrhované zastavitelné plochy: 
Lokality označené Bv1 – Bv50 
 
 

1.B – BYDLENÍ – MĚSTSKÉHO TYPU RODINNÉ (Bmr) 
 
Hlavní využití: 
- objekty určené pro bydlení – izolované rodinné domy, dvojdomy, atriové a řadové domy 
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Přípustné využití : 
- oplocené zahrady s funkcí okrasnou  a  rekreační včetně vodních prvků 
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných 

parkovacích míst 
- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území  
- nízkopodlažní bytové domy, pokud splňují  podmínky prostorové regulace  
- domy s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené, pokud splňují podmínky 

prostorové regulace 
- veřejná prostranství  
- cyklostezky, cyklotrasy 
- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště  
- integrované prostory pro podnikání v oboru nevýrobních služeb, soukromé zdravotnické praxe 

(praktická, stomatologická, veterinární – pro drobná zvířata)  
- parkovací místa pro návštěvníky podnikatelských zařízení  
- zařízení veřejného ubytování  do cca 10 osob 
 
Podmíněně přípustné využití : 
 
Podmínka  pro využití plochy Bmr-4 a Bmr-9: 
- k územnímu řízení bude doloženo, že realizací chráněných staveb nedojde ke střetu s požadavky 

předpisů na ochranu zdraví z hlediska dodržování limitů hluku ve venkovních chráněných 
prostorech staveb (zdroj hluku – železniční trať); v případě, že bude měřením prokázáno 
překročení hygienického limitu hluku stanoveného nařízením vládu, ve fázi územního řízení 
budou navržena a následně realizována protihluková opatření, případně zástavba nebude 
realizována 

 
Podmínka  pro využití plochy Bmr-11: 
- k územnímu řízení bude doloženo, že realizací chráněných staveb nedojde ke střetu s požadavky 

předpisů na ochranu zdraví z hlediska dodržování limitů hluku ve venkovních chráněných 
prostorech staveb (zdroj hluku- sousední výrobní plochy); v případě, že bude prokázáno 
překročení hygienického limitu hluku stanoveného nařízením vládu, budou realizována 
protihluková opatření, případně zástavba nebude realizována 

 
     Nepřípustné využití:  
- výrobní a skladovací  objekty  
- dálnice a rychlostní silnice 
- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí  
- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem  
-  zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost  
 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – maximálně dvě nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné podkroví  
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 25% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 45% 
- minimální velikost parcel – 750 m2 

( z této minimální výměry je možná výjimka v případě souhlasu vlastníků sousedních pozemků 
s touto výjimkou) 

 
Navrhované zastavitelné plochy: 
Lokality označené Bmr1 – Bmr12, přestavbová plocha PP5 
 
 
 
2.C-BYDLENÍ-  MĚSTSKÉHO TYPU SÍDLIŠTNÍ (Bms) 
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Hlavní využití:  
- objekty určené pro bydlení – bytové domy  
 
Přípustné využití : 
- doprovodná zeleň upravená parkovým nebo přírodně krajinářským stylem, včetně vodní plochy 
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných 

parkovacích  a odstavných míst 
- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území  
- zařízení pro veřejné ubytování - penziony    
- hřiště pro rekreační tělesnou výchovu, dětská hřiště 
- veřejná prostranství  
- cyklostezky, cyklotrasy 
- je přípustná změna funkčního využití části obytného objektu pro provozování podnikatelské 

činnosti v oboru nevýrobních služeb a  maloobchodního prodeje 
- výstavba objektů izolovaných rodinných domů, dvojdomů a řadových domů v nově navrhovaných 

lokalitách je přípustná v případě, že nepřevýší svým rozsahem 25% celkové plochy řešené lokality  
 
Nepřípustné využití:  
- výrobní objekty  
- samostatné objekty pro skladování 
- velkokapacitní objekty živočišné výroby 
- dálnice a rychlostní silnice 
- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí  
- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem  
-  zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost  
 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – maximálně čtyři nadzemní podlaží a obytné podkroví 
-  intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 45% 
 
Navrhované zastavitelné plochy: 
Lokality označené Bms 1, přestavbová plocha PP4 
 

2. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  
 
2. A –SMÍŠENÉ OBYTNÉ PLOCHY – MĚSTSKÉ (Sm) 
 
Hlavní  využití: 
- objekty určené pro bydlení  
- objekty občanského vybavení – veřejná infrastruktura, komerční zařízení malá a střední  
 
Přípustné využití: 
- oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou 
- veřejná a doprovodná zeleň  
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných 

parkovacích míst 
- veřejná prostranství 
- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území  
- vodní toky a plochy 
- cyklostezky, cyklotrasy 
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Podmíněně přípustné využití: 
 
Podmínka pro využití lokality Sm-1: 
-  realizací chráněných staveb nesmí docházet ke střetu s požadavky předpisů na ochranu zdraví 

z hlediska dodržování limitů hluku ve venkovních chráněných prostorech staveb(zdroj hluku – 
komunikace I/43). V případě, že bude měřením prokázáno překročení hygienického limitu, bude 
upraveno umístění chráněné stavby tak, aby limit byl dodržen. Výsledek měření hlučnosti a návrh 
hranice lokality bude součástí územní studie, jejíž zpracování je pro danou lokalitu požadováno 
v územním plánu 

 
Nepřípustné využití:  
-     výrobní a skladovací objekty  
- dálnice a rychlostní silnice 
- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí  
- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem  
 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – maximálně tři nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné podkroví, 

v případě umístění pohledové dominanty bude prověřen její vztah k věži kostela sv. Michaela 
Gabriela v centru města 

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 
- minimální velikost parcel – 750 m2 

( z této minimální výměry je možná výjimka v případě souhlasu vlastníků sousedních pozemků 
s touto výjimkou) 

 
 
Navrhované zastavitelné plochy:  
Lokality označené Sm-1, Sm-2, přestavbová plocha PP2, PP11 
 
2. A –SMÍŠENÉ OBYTNÉ PLOCHY – KOMERČNÍ (Sk) 
 
Hlavní  využití: 
- objekty určené pro bydlení  
- objekty občanského vybavení –komerční zařízení malá a střední  
- zařízení drobné a řemeslné výroby, která nemá negativní vliv na sousední pozemky 
 
Přípustné využití: 
- oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou 
- veřejná a doprovodná zeleň  
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných 

parkovacích míst 
- veřejná prostranství 
- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území  
- vodní toky a plochy 
- cyklostezky, cyklotrasy 
 
Nepřípustné využití:  
-     výrobní a skladovací objekty, které nesplňují hygienické požadavky stanovené pro funkci bydlení  
- dálnice a rychlostní silnice 
- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí  
- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem  
 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – maximálně tři nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné podkroví 
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- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 
- minimální velikost parcel – 750 m2 

( z této minimální výměry je možná výjimka v případě souhlasu vlastníků sousedních pozemků 
s touto výjimkou) 

 
 
Navrhované zastavitelné plochy:  
Nejsou. 
 
3.PLOCHY   OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
 
3. A  OBČANSKÉ VYBAVENÍ  - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA (Ov) 
 
Hlavní  využití : 
- stavby pro vzdělávání a výchovu 
- stavby pro kulturu  
- stavby pro zdravotnictví,  sociální péči  a péči o rodinu 
- stavby pro veřejnou správu 
- stavby pro ochranu obyvatelstva  
 
Přípustné využití : 
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných 

parkovacích míst 
- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území  
- plochy veřejné a vyhrazené  zeleně  
- veřejná prostranství  
- integrované prostory pro veřejné stravování nebo maloobchod (např. v kulturních zařízeních) 
- stavby pro veřejnou administrativu (peněžní ústavy, poradenská střediska) 
- sportovní haly  
- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení  
- cyklostezky a cyklotrasy 
- stavby pro bydlení s integrovanou občanskou vybaveností  
- stavby pro nevýrobní služby  
 
Nepřípustné využití:  
- výrobní a skladovací objekty  
- stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva  
- dálnice a rychlostní silnice 
- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí  
- nové samostatné objekty pro bydlení  
- nové objekty pro  rekreaci  
 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – optimálně  dvě nadzemní podlaží + podkroví, v případě vytváření pohledové 

dominanty bude stavba prověřena zákresem v dálkových pohledech 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 
- minimální velikost parcel – 750 m2 
 
Navrhované zastavitelné plochy: 
Lokalita označená Ov-6 
 
3. B  OBČANSKÉ VYBAVENÍ  - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ (Om) 
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Hlavní  využití : 
- stavby pro veřejnou administrativu 
- stavby pro obchodní prodej 
- stavby pro nevýrobní a opravárenské služby  
- stavby pro veřejné stravování a ubytování  
 
Přípustné využití : 
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných 

parkovacích míst 
- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území  
- plochy vyhrazené a veřejné  zeleně  
- veřejná prostranství 
- stavby pro ochranu obyvatelstva  
- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení  
- sportovní haly, integrovaná sportovní zařízení , v lokalita Om-8 krytý plavecký bazén 
- u ploch sousedících s regionálními dopravními trasami (silnice I. a II. třídy) čerpací stanice PHM 
- cyklostezky a cyklotrasy 
- stavby pro bydlení s integrovanou občanskou vybaveností  
 
Podmíněně přípustné využití: 
Podmínka pro využití lokality Om-1, Om-2, Om-3, Om-8 a Om-9: 

 
- realizací chráněných staveb (např. služebních bytů či bytů majitelů provozovaných zařízení)  

v předmětných lokalitách nesmí docházet ke střetu s požadavky předpisů na ochranu zdraví 
z hlediska dodržování limitů hluku ve venkovních chráněných prostorech staveb (zdroj hluku – 
komunikace I/43). V případě, že bude měřením prokázáno překročení hygienického limitu, bude 
upraveno umístění chráněné stavby tak, aby limit byl dodržen. Výsledek měření hlučnosti a návrh 
hranic lokality bude součástí územní studie, jejíž zpracování je pro danou lokalitu požadováno 
v územním plánu, resp. bude doložen k územnímu řízení.  

 
Nepřípustné využití:  
- výrobní a skladovací objekty – průmyslová a zemědělská výroba   
- dálnice a rychlostní silnice 
- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí  
- nové samostatné objekty pro bydlení  
- nové objekty pro  rekreaci  
 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – optimálně  dvě nadzemní podlaží + podkroví, v případě vytváření pohledové 

dominanty bude prověřeno zákresem v dálkových pohledech 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 
- minimální velikost parcel – 750 m2 
Navrhované zastavitelné plochy: 
Lokality označené Om1 – Om5, Om7- Om14, přestavbová plocha PP7, PP8, PP10, PP13, PP16 
 
3.C – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ (Os) 
 
Hlavní  využití : 
- sportovní a rekreační hřiště   
- sportovní haly  
- fitnescentra  
- koupaliště    
- klubovny a šatny  
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Přípustné využití : 
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných 

parkovacích míst  
- objekty a liniové stavby  technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území  
- vyhrazená a veřejná zeleň 
- stavby pro veřejné ubytování a stravování  
- služební byty a byty majitelů provozovaných zařízení  
- stavby pro maloobchodní prodej   
- areály zdraví  
- veřejná tábořiště  
- venkovní scény, taneční parkety  
- cyklostezky a cyklotrasy 
 
 
Nepřípustné využití:  
- výrobní a skladovací objekty  
- dálnice a rychlostní silnice  
 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – optimálně  přízemní objekty, výška dle potřeb sportovního odvětví 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 
 
Navrhované zastavitelné plochy: 
Lokality označené Os1-Os6, přestavbová plocha PP8 
 
3.D – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ  
           Z TOHO SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ (Ossl) 
 
Hlavní  využití : 
- zatravněné plochy pro sjezd  
- prvky pro lyžařskou akrobacii 
- skokanské můstky 
- lyžařské vleky  
- zařízení pro zasněžování lyžařských ploch 
 
Přípustné využití : 
- letní využití areálu  
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro 

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a 
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a 
stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu 

 
Poznámka: potřebná parkovací místa a sociální zázemí bude umístěno v rámci sousedních ploch 
občanského vybavení  
 
Nepřípustné využití:  
- výrobní objekty  
- samostatné objekty pro skladování 
- velkokapacitní objekty živočišné výroby 
- dálnice a rychlostní silnice  
 
Navrhované zastavitelné plochy: 
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Lokality označené  Ossl-2/Rn-2 
 
3.E – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – HŘBITOVY  (Oh) 
 
Hlavní  využití : 
- veřejná pohřebiště     
- smuteční síně  
Přípustné využití : 
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných 

parkovacích míst  
- objekty a liniové stavby technické infrastruktury potřebné pro funkci daného území  
- doprovodná zeleň 
- maloobchodní prodej květin  
 
Nepřípustné využití:  
- výrobní  objekty  
- samostatné objekty pro skladování 
- plochy silniční dopravy s vysokou intenzitou dopravy ( rychlostní silnice, silnice I.třídy) 
 
 

4. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  

4.A VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA(Vd) 
Hlavní využití.: 
- provozovny výrobních služeb  
- provozovny opravárenských služeb 
- provozovny lehké průmyslové výroby omezeného rozsahu (25 pracovníků, max. rozsah výrobní 

haly – 1000 m2) 
 
Podmínky využití funkční plochy:  
- v případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, zápach, apod) 
bude k územnímu řízení o umístění stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice příslušné funkční 
plochy. V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu, 
jejichž účinnost bude prověřena v rámci kolaudačního řízení (vliv Vd-1 na stávající obytnou zástavbu 
a navrhovanou rozvojovou ploch Bmr-2 v Dolní Lipce)  
 
Přípustné využití : 
- skladovací objekty potřebné pro provoz předmětné výroby  
- vyhrazená a  izolační zeleň  
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb včetně potřebných 

parkovacích míst 
- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území  
- skladovací objekty pro potřeby zemědělské výroby 
- zařízení maloobchodu a veřejného stravování  
- čerpací stanice PHM 
- cyklostezky a cyklotrasy 
- byty provozovatelů zařízení  
- cyklostezky a cyklotrasy 
 
Nepřípustné využití:  
- objekty pro bydlení a rekreaci  
- objekty pro školství, zdravotnictví a kulturu  
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Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – optimálně  přízemní objekty, hmotově přizpůsobit dochovaným zemědělským 

usedlostem v území  
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 
- minimální velikost parcel – 800 m2 
 
Navrhované zastavitelné plochy: 
Lokality označené Vd1 – Vd2, přestavbová plocha PP12 
 
 

4.B – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL (Vl) 
 
Hlavní využití:  
- výrobní haly 
 
Podmínky využití funkční plochy:  
- v případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, zápach, apod) 

bude k územnímu řízení stavby doloženo,  že tento vliv nepřekročí hranice příslušné funkční 
plochy. V opačném případě budou navržena a realizována opatření k potřebnému snížení 
negativního vlivu, jejichž účinnost bude prověřena v rámci kolaudačního řízení.  

 
Přípustné využití : 
- stavby pro skladování  
- stavby pro správu a řízení podniků  
- stavby hygienického zázemí pracovníků závodu, zařízení společného stravování 
- doprovodná a izolační zeleň  
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb 
- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území  
- zdravotnická zařízení pro pracovníky 
- provozovny opravárenských služeb 
- čerpací stanice PHM 
- zařízení maloobchodu a veřejného stravování   
- cyklostezky a cyklotrasy výrobní haly 
 
Nepřípustné využití:  
- obytné objekty a objekty pro rekreaci  
- objekty pro školství, zdravotnictví a kulturu  
 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – optimálně  přízemní objekty, maximální výška 10m  
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 45% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 
- minimální velikost parcel – 4 000 m2 
 
 
Navrhované zastavitelné plochy: 
Lokality označené  Vl-1, Vl-2, Vl-3, přestavbová plocha PP1 
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4.C – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA (Vz) 
 
Hlavní využití: 
- velkokapacitní objekty živočišné výroby (kravín, teletník, odchovna mladých dojnic, vepřín, 

porodna prasnic, drůbežárna, atp.) 
- objekty pro skladování a zpracování zemědělské produkce 
- sklady zemědělských strojů    
- opravárenské dílny 
- administrativní  objekty provozovatelů zemědělské výroby  
Podmínky využití funkční plochy:  
- v případě umístění v areálu živočišné výroby bude k územnímu řízení výpočtem doloženo, že 

negativní vliv této výroby  nepřekročí hranice příslušné funkční plochy. V opačném případě budou 
navržena a realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu. Realizace těchto opatření 
bude kontrolována v procesu kolaudačního řízení.  

 
Přípustné využití : 
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných 

parkovacích míst  
- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území  
- izolační  a vyhrazená  zeleň  
- čerpací stanice pohonných hmot  
- provozovny drobné a řemeslné výroby  
- služební byty 
- objekty pro agroturistiku 
 
Nepřípustné využití:  
- obytné objekty   a objekty pro rekreaci 
- zařízení pro školství, zdravotnictví a kulturu   
 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – optimálně  přízemní objekty, hmotově přizpůsobit dochovaným zemědělským 

usedlostem v území  
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 40% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 30% 
- minimální velikost parcel – 2000 m2 
 
Navrhované zastavitelné plochy: 
Lokality označené –Vz1, Vz-2, Vz-3, Vz-4 
 

5. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
 

5. A – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ  (Ti)    
 
Hlavní využití  : 
- transformovny, rozvodny el. energie                                                                            
- čistírny odpadních vod                       
- přečerpávací stanice                            
- vodní zdroje a vodojemy                             
- základnové stanice telefonních operátorů  
- regulační stanice plynu 



80 
 

 
Přípustné využití : 
- sedimentační prostory na vodních tocích 
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb 
- sběrné dvory  
- doprovodná zeleň   
  
Nepřípustné využití:  
- objekty pro bydlení a rekreaci  
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví  
 
Navrhované zastavitelné plochy: 
Lokality označené  Ti-1 , Ti -2 
 

5. B – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (To) 
 
Hlavní využití  : 
- sběrné místo 
- sběrný dvůr  
 
Přípustné využití : 
- doprovodná zeleň   
- liniové stavby  sítí technického vybavení  
- komunikační plochy  
 
Nepřípustné využití:  
- objekty pro bydlení a rekreaci  
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví  
 
 

5. C – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – SPECIFICKÁ – HRÁZE POLDRŮ(Tp) 
 
Hlavní využití  : 
- hráze poldrů  
                                                                        
Přípustné využití : 
- technické zázemí pro správu poldru  
 
6.PLOCHY   REKREACE             
 
6. A  REKREACE – RODINNÁ  (Ri)                          
 
Hlavní  využití: 
- rekreační domky a chalupy  
 
Přípustné využití: 
- zahrada s okrasnou, rekreační či užitkovou funkcí 
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných 

parkovacích míst 
- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území  
- doplňkové stavby, které vhodně doplňují rekreační účel hlavní stavby - terasy, pergoly, otevřená 

ohniště, zahradní bazény 
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-   sady 
- soukromá otevřená tělovýchovná zařízení ( bazény, tenisové kurty) 
- zařízení pro veřejné ubytování s kapacitou maximálně 10 osob 
- stavby pro trvalé bydlení ( nové povolovat pouze v případě, že je k dispozici souhlas města 

s umístěním stavby v předmětné lokalitě)  
- stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva 
-  zařízení pro rekreační tělesnou výchovu 
 
Nepřípustné využití:  
- výrobní  objekty  
- samostatné objekty pro skladování 
- dálnice a rychlostní silnice 
- vysokotlaký plynovod a elektrické vedení velmi vysokého napětí  
- objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem  
 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – nadzemní podlaží a obytné podkroví 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 30% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 50% 
- minimální velikost parcel – 500 m2 
 
Navrhované zastavitelné plochy: 
Lokality označené  Ri1-Ri9, Ri-11, Ri13-Ri18, Ri21-Ri26 
 
 

7. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  
 

7. A – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – SILNIČNÍ  (Ds)      
 
Hlavní využití  : 
- státní a krajské silnice 
- místní a účelové komunikace  
- komunikace pro pěší  
- cyklostezky 
- veřejné odstavné a parkovací plochy                  
- zastávky autobusů a jejich točny  
 
Přípustné využití : 
- doprovodná zeleň  
- čerpací stanice pohonných hmot  
- odpočívadlo pro motoristy, občerstvení 
- objekty řadových a hromadných garáží  
- liniové stavby  sítí technického vybavení  
- zařízení služeb motoristům  
- objekty maloobchodu a veřejného stravování  
 
Podmíněně přípustné využití:  
 
- konečnému umístění a realizaci přeložky silnice I/43 ( rozvojová lokalita D-1) bude předcházet 

předložení podrobné akustické studie s uvedením počtu exponovaných obyvatel, a návrhem 
protihlukových opatření. V úvahu bude vzata i navrhovaná zástavba v územním plánu lokalita 
Bmr- 3a, Bmr-3b a Om-8 
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Nepřípustné využití:  
- objekty pro bydlení a rekreaci  
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví  
 
Navrhované zastavitelné plochy: 
Lokality označené D1 – D7, D9-D20, D22-D27, D29-D30, D32-D49, přestavbová plocha PP3, PP6, 
PP9 
 
 
 

7.B – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – ŽELEZNIČNÍ   (Dz) 
 
Hlavní využití  : 
 
- železniční stanice pro osobní a nákladní dopravu 
- železniční zastávka  
- železniční trať s veškerým vybavením  
- výhybny                   
- vlečky  s veškerým vybavením  
- železniční přechody a přejezdy, podjezdy a nadjezdy  
 
Přípustné využití : 
- liniové stavby  sítí technického vybavení  
- liniové stavby sítí  technického vybavení  
- doprovodná zeleň   
- objekty maloobchodu a veřejného stravování  
 
Podmíněně přípustné využití : 
- využití strážních domků pro rodinnou rekreaci  

|Podmínkou využití je : 
a) zajištění hygienických limitů příslušných pro funkci rekreace (protihluková opatření) 
b) zajištění přístupu ke stavbě mimo pozemky dráhy po veřejné komunikaci  

 
Nepřípustné využití:  
- objekty pro bydlení a rekreaci  
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví  
 
 

8. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ           

8. A – SÍDELNÍ ZELEŇ – NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH (Zv) 
 
Hlavní využití: 
- parky  
- plochy sadovnických úprav veřejně přístupné  
 
Přípustné využití : 
- vodní toky a plochy  
- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území  
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Podmíněně přípustné využití : 
- parkovací plochy  
- otevřená rekreační hřiště  
  
     Podmíněně přípustná plocha nesmí svým rozsahem tvořit víc jak  25% celkové plochy dotčené 
lokality . 
 
Nepřípustné využití:  
- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci  
Navrhované plochy: 
Lokality označené Zv1- Zv3, Zv-5, Zv-6 
 

8. B – SÍDELNÍ ZELEŇ –  SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ  (Zs)      
 
Hlavní využití : 
- oplocené i neoplocené zahrady 
- sady   
- vyhrazená zeleň u občanského vybavení – volně nepřístupná  
 
Přípustné využití : 
- plochy sadovnických úprav, zejména před občanským vybavením  
- ochranná zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami  
- vodní toky a plochy  
- parkovací plochy  
- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území  
- zahradnictví  
- zahrádkářské osady  
 
Nepřípustné využití:  
- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci  

 

8. C – SÍDELNÍ ZELEŇ –  PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU  (Zp)     
 
Hlavní  využití : 
- prvky ÚSES vedené zastavěným a zastavitelným územím  
- lesíky a mokřady v zastavěném území a na jeho okraji, u lesíků nutno zachovávat přirozenou 

dřevinnou skladbu 
 
Přípustné využití : 
- vodní toky a plochy  
- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území  
 
Nepřípustné využití:  
- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci  
 

8.D – SÍDELNÍ ZELEŇ –  OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ  (Zo)    

Poznámka: v grafické části jsou tyto plochy vyznačeny jako součást funkční plochy, která 
důvod ochrany nebo izolace vyvolává    
 
Hlavní využití: 
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- pás stromů a keřů mezi jednotlivými funkčními plochami  
- pás stromů a keřů podél dopravně zatížených komunikací 
Poznámka:  
- rozsah plochy v grafické části je vyznačen pouze orientačně. Přesný rozsah bude stanoven 

v závislosti na způsobu využití základní plochy a potřeby eliminace negativních vlivů konkrétního 
funkčního využití 

- projekt ochranné a izolační zeleně bude zpracován odborníkem na danou problematiku  
 
Přípustné využití : 
- liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území  
 
Nepřípustné využití:  
- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci  
 

9. PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ           
 

9. A – KRAJINNÁ ZELEŇ – LESNÍ (Nl)              
 
Hlavní  využití : 
- pozemky určené k plnění funkcí lesa (plochy pro zakládaní, obnovu a výchovu porostů v souladu 

s příslušným zákonem o lesích )  
- myslivecká  zařízení                                 
- stavby  lesnických zařízení (svážnice, lanovky)  
 
Přípustné využití : 
- úpravy pro rekreační využívání lesa – odpočivná místa, cyklotrasy, lyžařské běžecké trasy  
- stavby pro chov včelstev  
- pro nápravu stavu katastrálního operátu změna kultury  z les na trvalé travní porosty 
- účelové komunikace (pokud nebyly již vyznačeny v plochách silniční dopravy)  
-  liniové stavby  technického vybavení  
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro 

snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a 
dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace 
a cestovního ruchu 

 
Nepřípustné využití:  
- výstavba objektů příslušných  do zastavěného území obce  
- nakládání s odpady                
 

9. B – KRAJINNÁ ZELEŇ – ZEMĚDĚLSKÁ – TTP (Nzt)          
 
Hlavní  využití : 
- trvalé travní porosty  
 
Přípustné využití : 
- půda dočasně neobdělávaná                        
- zemědělské účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny v plochách 

silniční dopravy) 
- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území (silážní žlaby, 

sezónní salaše, apod.) 
- cyklotrasy a cyklostezky, lyžařské běžecké trasy  



85 
 

-    orná půda v omezeném rozsahu 
- nelesní dřevinné porosty v krajině 
- doprovodná zeleň zemědělských komunikací  
- vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň  
- stavby pro chov včelstev                                    
- liniové stavby technického vybavení území  
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro 

snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a 
dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace 
a cestovního ruchu 

 
Podmíněně přípustné využití : 
- ve vhodných lokalitách bude možná změna kultury na les  
Umístěním podmíněně přípustné plochy nesmí být vytvořen nový limit pro plochy zastavěného 
ani zastavitelného území, tzn. že lesní porosty mohou být nově vysazovány ve vzdálenosti 
minimálně 50 m od hranice zastavěného území a také minimálně 50 m od hranice zastavitelných 
ploch.  
 
Nepřípustné využití:  
- objekty příslušné do zastavěného území obce  
- odstraňování odpadů, které nemají původ v daném území  
- provádět činnosti, které nenávratně poškozují půdní povrch  

 

9. C – KRAJINNÁ ZELEŇ – ZEMĚDĚLSKÁ –ORNÁ PŮDA (Nzo)     
 
Hlavní  využití : 
- orná půda  
 
Přípustné využití : 
- půda dočasně neobdělávaná  
- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území (silážní žlaby, 

sezónní salaše, apod.) 
- zemědělské účelové komunikace a jejich doprovodná zeleň (pokud nejsou vyznačeny v plochách 

silniční dopravy) 
- zatravněné průlehy pro odvodnění povrchových vod 
- cyklotrasy a cyklostezky, lyžařské běžecké trasy  
-    trvalé travní porosty  
- nelesní dřevinné porosty v krajině 
- doprovodná zeleň zemědělských komunikací  
- vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň  
- stavby pro chov včelstev                                    
- liniové stavby technického vybavení území  
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro 

snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a 
dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace 
a cestovního ruchu 

 
Podmíněně přípustné využití : 
- ve vhodných lokalitách bude možná změna kultury na les  
Umístěním podmíněně přípustné plochy nesmí být vytvořen nový limit pro plochy zastavěného 
ani zastavitelného území, tzn. že lesní porosty mohou být nově vysazovány ve vzdálenosti 
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minimálně 50 m od hranice zastavěného území a také minimálně 50 m od hranice zastavitelných 
ploch.  
 
Nepřípustné využití:  
- objekty příslušné do zastavěného území obce  
- odstraňování odpadů, které nemají původ v daném území  
- provádět činnosti, které nenávratně poškozují půdní povrch  

 

9. D – KRAJINNÁ ZELEŇ –  PŘÍRODNÍ (Np)     
 
Hlavní  využití : 
- zeleň s převažující přírodní funkcí : 
- plochy prvků územního systému ekologické stability  
-      zeleň vyhlášených a navrhovaných prvků ochrany přírody 
 
Přípustné využití : 
- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území  
- vodní toky a plochy 
- účelové komunikace 
 
Podmíněně přípustné využití : 
- cyklotrasy a cyklostezky, lyžařské běžecké trasy  

Podmínkou umístění je souhlas příslušného orgánu ochrany přírody. 
 
Nepřípustné využití:  
- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci  

 
  

10. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ   

10. A VODNÍ TOKY A  PLOCHY (W) 
 
Hlavní  využití : 
- řeky  
- potoky  
- další bezejmenné vodoteče povrchových vod tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po 

převažující část roku  
- rybníky  ekologicky stabilizační nebo rybochovné  
- vodní nádrže s retenční funkcí  
 
Přípustné využití:  
- břehová zeleň  
- komunikační propojení – mosty, lávky pro pěší   
- hráze poldrů 
- vodní elektrárny                        
- liniové stavby  technické infrastruktury   
- související vodohospodářské stavby – hráze, jezy a zdrže 
- stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu             
 
Nepřípustné využití:  
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- neodůvodněné zpevňování břehů a napřimování trasy koryta   
Navrhované plochy: 
Lokality označené W1-W4 
 
 
Výklad pojmů použitých při vymezení funkčních ploch: 
 
nevýrobní služby – holičství, kadeřnictví, čistírna, mandlování, kosmetické provozovny, 

pedikúra, úklidové služby, sauny, zakázkové šití oděvů (výrobní služba, 
která je však charakterem provozu bližší nevýrobním službám), apod 

výrobní služby – truhlářství, tesařství, zámečnictví, klempířství, sklenářství, kamenictví,  
                             autoopravny, opravny obuvi, apod. 

 
hřiště pro rekreační tělesnou výchovu – tzn. volně přístupné, jeho dostupnost není podmíněna 

členstvím ve sportovní organizaci (tzn. organizovaná 
tělesná výchova) nebo návštěvou školského zařízení (tzn. 
školská tělovýchova) 

otevřená hřiště – hřiště, které je vybudováno ve volném prostoru, nechráněno další stavbou a tedy 
vykazující větší hlukovou zátěž na okolní prostředí   

liniová stavba technického vybavení – stavba technického vybavení, jejíž délkový rozměr 
převyšuje šířkový takovým způsobem, že bude její 
znázornění mít ve výkresové části územního plánu tvar 
ne plochy, ale přímky nebo křivky (vodovodní řady, 
kanalizační sběrače, plynovodní vedení, telekomunikační 
vedení, apod.) 

veřejné ubytování – hotely, motely, ubytovací hostince, penziony, turistické ubytovny, domovy 
mládeže (internáty), vysokoškolské koleje   

veřejné stravování – pohostinství, restaurace, bufety, veřejné jídelny, apod. 
 
stavba pro maloobchod – prodejna potravin, drogerie, prodejna obuvi a kožené galanterie, 

prodejna textilu, a galanterie, prodejna oděvů, prodejna 
elektrospotřebičů, prodejna knih a zvukových nosičů, zlatnictví a 
hodinářství, prodejna domácích potřeb 

kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem – klubová zařízení, diskotéky, letní kina a 
venkovní scény, v nichž je provozována 
produkce (především hudební), která svou 
úrovní přesahuje hygienické normy 
stanovené pro obytné území   
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7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, 
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro 
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit  

 
 
Kód  Charakteristika  
   

 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY   
WD Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury  
WD/1  -na základě projednání návrhu vypuštěna  
WD/2  - přeložka silnice III. třídy včetně nové místní 

komunikace  
WD/3  -úprava křížení státní a krajských silnic v Dolní Lipce   
WD/4  -úprava křižovatky u základní školy v Králíkách         
WD/5  -úprava již realizována  
WD/6  -komunikační napojení obytné zástavby Na Skřivánku  
WD/7  -komunikační napojení obytné zástavby za výchovným 

ústavem  
WD/8  -komunikační propojení ulic Resslova a Červenovodská 
WD/9  -komunikační napojení obytné zástavby k Hedeči   
WD/10  -komunikační propojení Králíky – D. Boříkovice (střed) 
WD/11  -komunikační propojení Králíky – D. Boříkovice (jih) 
WD/12  -komunikační napojení obytné zástavby v Dolní Lipce   
WD/13  -koridor o šířce 4m pro cyklostezku státní hranice – Dolní 

|Lipka         
WD/14  - koridor o šířce 4m pro cyklostezku Lichkov – Králíky                    
WD/15  - koridor o šířce 4m pro cyklostezku Králíky – Červená 

Voda           
WD/16  - koridor o šířce 4m pro cyklostezku Králíky – Červený 

Potok     
WD/17  -rozšíření autobusového nádraží                   
WT Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury 
WT/1  -transformovna 110/22 kV                          
  

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ  
WK Veřejně prospěšná opatření – snižovaní ohrožení 

území povodněmi  
WK/1  -záchytný příkop v D. Boříkovicích         
WK/2  -realizace poldru Červený Potok                 
  

ASANACE 
VA Asanace (ozdravění) území                                      
VA/1  -asanace objektů průmyslové výroby v sousedství obytné 

zástavby v ulici Červenovodská  
VA/2  -asanace staré ekologické zátěže – bývalá skládka 

průmyslového odpadu v západní části k.ú. 
Králíky 
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8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, 
pro které lze uplatnit předkupní právo   

 
Kód  Charakteristika   Předkupní právo se stanoví 

ve prospěch:    
   

 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY   
 

WD Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury   
WD/1  - na základě projednání návrhu vypuštěna   
WD/2  - přeložka silnice III. třídy včetně nové místní 

komunikace  
 Pardubického kraje 

WD/3  -úprava křížení státní a krajských silnic v Dolní Lipce    Pardubického kraje  
WD/4  -úprava křižovatky u základní školy v Králíkách     Města Králíky  
WD/5  -úprava již realizována                  
WD/6  -komunikační napojení obytné zástavby Na Skřivánku  Města Králíky 
WD/8  -komunikační propojení ulic Resslova a Červenovodská  Města Králíky 
WD/9  -komunikační napojení obytné zástavby k Hedeči    Města Králíky 
WD/17  -rozšíření autobusového nádraží                    Města Králíky 
WT Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury  
WT/1  -transformovna 110/22 kV                           Města Králíky 
  

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ  
 

WK Veřejně prospěšná opatření – snižovaní ohrožení 
území povodněmi  

 

WK/2  -realizace poldru Červený Potok                  Města Králíky 
PP Veřejná prostranství                                      
PP/1  -zřízení veřejného prostranství v sousedství smíšené 

zástavby za stanicí ČD 
 Města Králíky 

PK  Opatření k ochraně kulturního dědictví                    
PK/1  -úprava jihozápadní fronty Valdštejnovy ulice v městské 

památkové zóně    (ppč.787/2 v k.ú. Králíky)                 
Města Králíky  

 
Specifikace pozemků:  
 
Katastrální území Králíky 
 
– přeložka silnice III. třídy  - předkupní právo se stanoví ve prospěch Pardubického kraje, IČO 

- 70892822                                             
  
  Pozemky v katastru nemovitostí (KN)  Pozemky ve zjednodušené 

evidenci (ZE)  
WD/2a 

 3388, 3346, 3409, 3412, 3417, 3431č. 3419, 3427, 
3453, 3456, 3470, 3478                         
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– nová místní komunikace napojená na silnici III. třídy v severní části Králík  - předkupní 
právo se stanoví ve prospěch Města Králíky, IČO - 00272079                                           

 
  Pozemky v katastru nemovitostí (KN)  Pozemky ve zjednodušené 

evidenci (ZE)  
WD/2b 3456, 3467, 3466, 3451  
  
Poznámka: pozemek ppč. 3456, který je součástí navrhované zastavitelné plochy, není do 

předkupního práva zařazen vzhledem k tomu, že  v době zpracování územního plánu byl 
již ve vlastnictví Města Králíky  

 
– úprava křižovatky u základní školy v Králíkách - předkupní právo se stanoví ve prospěch 

Města Králíky, IČO - 00272079                                            
  
  Pozemky v katastru nemovitostí (KN)  Pozemky ve zjednodušené 

evidenci (ZE)  
WD/4  260/1, 267/2, 269/2, 270/2   
Poznámka: pozemky ppč.262/1, 263/1, 266/2, 2203/3, 2080/3 a stp. 519 které jsou součástí 

navrhované zastavitelné plochy, nejsou do předkupního práva zařazeny vzhledem 
k tomu, že  v době zpracování územního plánu byly  již ve vlastnictví Města Králíky  

 
– komunikační napojení obytné zástavby Na Skřivánku - předkupní právo se stanoví ve 

prospěch Města Králíky, IČO - 00272079                                            
  
  Pozemky v katastru nemovitostí (KN)  Pozemky ve zjednodušené 

evidenci (ZE)  
WD/6 3546, 3498  
Poznámka: pozemky ppč.3511, 3510 a 3547, které jsou součástí navrhované zastavitelné plochy, 

nejsou do předkupního práva zařazeny vzhledem k tomu, že v době zpracování 
územního plánu byly  již ve vlastnictví Města Králíky  

 
 
– komunikační propojení ulic Nádražní a Červenovodská   - předkupní právo se stanoví ve 

prospěch Města Králíky, IČO - 00272079                                            
  
  Pozemky v katastru nemovitostí (KN)  Pozemky ve zjednodušené 

evidenci (ZE)  
WD/8 

1069/16č, 2236/2č., 1144/2č. 
 

Poznámka: pozemky ppč. 1087/8č., 1087/9č. a 2137/5č., které jsou součástí navrhované 
zastavitelné plochy, nejsou do předkupního práva zařazeny vzhledem k tomu, že  v době 
zpracování územního plánu byly  již ve vlastnictví Města Králíky  

 
– komunikační napojení obytné zástavby k Hedeči   - předkupní právo se stanoví ve prospěch 

Města Králíky, IČO - 00272079                                            
  
  Pozemky v katastru nemovitostí (KN)  Pozemky ve zjednodušené 

evidenci (ZE)  
WD/9 3642, 3644  
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Poznámka: pozemek ppč. 3649, který je součástí navrhované zastavitelné plochy, není do 

předkupního práva zařazen vzhledem k tomu, že v době zpracování územního plánu byl 
již ve vlastnictví Města Králíky  

 
– rozšíření autobusového nádraží - předkupní právo se stanoví ve prospěch Města Králíky, 

IČO - 00272079                                            
  
  Pozemky v katastru nemovitostí (KN)  Pozemky ve zjednodušené 

evidenci (ZE)  
WD/17 327, 328  

Poznámka: pozemek ppč. 328, který je součástí navrhované zastavitelné plochy, není do 
předkupního práva zařazen vzhledem k tomu, že v době zpracování územního plánu byl 
již ve vlastnictví Města Králíky  

 
– transformovna 110/22 kV       - předkupní právo se stanoví ve prospěch Města Králíky, IČO - 

00272079                                            
  
  Pozemky v katastru nemovitostí (KN)  Pozemky ve zjednodušené 

evidenci (ZE)  
WT/1 3016  

 
– zřízení veřejného prostranství v sousedství smíšené zástavby za stanicí ČD 
    - předkupní právo se stanoví ve prospěch Města Králíky, IČO - 00272079                                            
  
  Pozemky v katastru nemovitostí (KN)  Pozemky ve zjednodušené 

evidenci (ZE)  
PP/1 1084/5, 1084/3, 1069/16, , 1069/17, 1053/4, 1069/18, 

1069/16, 1144/2, 1144/5, 1144/6, 2254/3, 2254/8, 
2254/10 

 

Poznámka: pozemky ppč. 1084/4, 1087/8, 1084/2, 1053/3, 2137/5, 1053/1, 1069/19, 3019, 
2137/11, 2137/12, 2254/7, 2254/9,  2254/11, které jsou součástí navrhované 
zastavitelné plochy, nejsou do předkupního práva zařazeny vzhledem k tomu, že  v době 
zpracování územního plánu byly  již ve vlastnictví Města Králíky  

 
– úprava jihozápadní fronty Valdštejnovy ulice v městské památkové zóně     
    - předkupní právo se stanoví ve prospěch Města Králíky, IČO - 00272079                                            
  
  Pozemky v katastru nemovitostí (KN)  Pozemky ve zjednodušené 

evidenci (ZE)  
PK/1  Stp. 787/2   

 
Katastrální území Dolní Lipka  
 
– úprava křížení státní a krajských silnic v Dolní Lipce  - předkupní právo se stanoví ve 

prospěch Pardubického kraje, IČO - 70892822                                             
  
  Pozemky v katastru nemovitostí (KN)  Pozemky ve zjednodušené 
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evidenci (ZE)  
WD/3 408/1, 375/2  
 
 
 
Katastrální území Červený Potok    
 
– realizace poldru Červený Potok  - předkupní právo se stanoví ve prospěch České republiky – 

Povodí Moravy s.p. Brno, IČO – 70890013                                             
  
  Pozemky v katastru nemovitostí (KN)  Pozemky ve zjednodušené 

evidenci (ZE)  
WK/2 488, 480, 888, 882, 485/1, 489/1, 484/2, 485/3, 12/3, 

12/4, 12/2, 12/1, 11/3, 11/2, 13/3, 25/2,21, 17,16 
 

 

 

9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití 
územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro 
pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této 
studii do evidence územně plánovací činnosti  

 
Výčet ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití území studií podmínkou pro 
rozhodování:  
 
Katastrální území Králíky:  
 
číslo 
územní 
studie  

Výčet  zastavitelných 
ploch studií 
dotčených  

Funkční využití plochy  Poznámka 

Č. 1a Vl-3 (východ), Om-
7, D-23, D-38  

- výroba a skladování – lehký průmysl 
- občanské vybavení – komerční 

zařízení malá a střední  
-  dopravní infrastruktura – místní 

komunikace  

- lokalita D-23 bude 
zařazena pouze v případě, 
že nebyla dosud řešena 
v územní studii 1c 
- hranice v lokalitě Vl-3 
(východ, západ bude 
stanovena stavebním 
úřadem podle aktuální 
situace) 

Č. 1b Vl-3(západ)  - výroba a skladování – lehký průmysl 
 

- hranice v lokalitě Vl-3 
(východ, západ bude 
stanovena stavebním 
úřadem podle aktuální 
situace) 

Č. 1c Bv – 46 , D-23 -  bydlení – venkovského  typu  
-  dopravní infrastruktura – místní 

komunikace  

- lokalita D-23 bude 
zařazena pouze v případě, 
že nebyla dosud řešena 
v územní studii 1a 
 

Č.2  Bmr – 5a, Bmr-5b, 
Zv-2, Os-5, D-14, D-

-  bydlení – městského typu rodinné  
- občanské vybavení – tělovýchovná a 

      



93 
 

15  sportovní zařízení  
- sídelní zeleň – na veřejných 

prostranstvích  
-  dopravní infrastruktura – místní    

komunikace 
Č.3a  Bmr-3b, Os-2, D-36, 

D-12 
- bydlení –  městského typu rodinné 
- občanské vybavení – tělovýchovná 

a sportovní zařízení  
- dopravní infrastruktura – místní 

komunikace, parkoviště  

 

Č.3b  Bmr-3a, D-12 - bydlení –  městského typu rodinné 
- dopravní infrastruktura – místní 

komunikace  

 

Č.4  Sm-1  - smíšené plochy obytné – městské   
Č.5  Bms-1a, Bms – 1b, 

Om-8, Om-9, D-13 
- bydlení –  městského typu sídlištní  
- občanské vybavení – komerční 

zařízení malá  a střední  
- dopravní infrastruktura – místní 

komunikace 

 

Č.6  Os- 3, Os-4 - občanské vybavení – tělovýchovná 
a sportovní zařízení  

 

 
Katastrální území Dolní Lipka:  
 
číslo 
územní 
studie  

Výčet  zastavitelných 
ploch studií 
dotčených  

Funkční využití plochy  Poznámka  

Č.8  Vd – 1  -  výroba a skladování – drobná a 
řemeslná výroba  

      

 
Katastrální území Dolní Boříkovice: 
 
číslo 
územní 
studie  

Výčet  zastavitelných 
ploch studií 
dotčených  

Funkční využití plochy  Poznámka  

Č.13 Om-4, Om-5, D-7,  - občanské vybavení – komerční 
zařízení malá a střední 

- dopravní infrastruktura- místní 
komunikace 

 

 
Katastrální území Červený Potok:  
 
číslo 
územní 
studie  

Výčet  zastavitelných 
ploch studií 
dotčených  

Funkční využití plochy  Poznámka  

Č. 20  Om-13  -  občanské vybavení – komerční 
zařízení malá a střední    

 

Č.21 Om- 14  -  občanské vybavení – komerční 
zařízení malá a střední  

 

Č.22 Bv -33, Bv-34a, Bv-
34b, Bv-34c 

- bydlení – venkovského typu    

Č. 23 Ri-17  -  rekreace – rodinná   
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   Lhůta pro pořízení územních studií, jejich schválení pořizovatelem  a vložení dat do evidence 
územně plánovací činnosti byla stanovena do 30.12.2020. 

   V rámci projednávání návrhu územního plánu byl  počet územních studií redukován, bylo 
konstatováno, že ve vypouštěných lokalitách je stavební úřad schopen vlastními silami řešit rozvoj 
daného funkčního systému v předmětném území. 

 
 

10.  Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného 
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření  

V rámci územního plánu jsou stanoveny následující plochy územních rezerv: 
  
PÚR 1 – Králíky - územní rezerva pro funkci městského bydlení na jižním okraji města 

v návaznosti na obytnou skupinu Pod Klášterem 
PÚR 2 – Horní Lipka - územní rezerva pro funkci rodinné rekreace, plochy dříve zařazeny v 

intravilánu obce  
 
PÚR 3 – Horní Lipka - územní rezerva pro funkci bydlení venkovského typu, plochy dříve 

zařazeny v intravilánu obce  
 
PÚR 4 – Králíky- územní rezerva pro funkci výroba a skladování – lehký průmysl, plochy 

projednávány v návrhu jako zastavitelné, z důvodu velkého rozsahu navrhovaných 
výrobních ploch nezískán souhlas s odnětím z půdního fondu 

 
 
Při prosazování zásad územního plánu je třeba zajistit, aby nebyla dále ztěžována možnost využití 
předmětných ploch územních rezerv pro výstavbu, např. realizací tras regionálních vedení 
technické infrastruktury; při rekonstrukci stávajících tras prověřit možnost jejich přemístění do 
okrajových částí území. 
 
KÚR 1– územní ochrana koridoru pro vedení kapacitní komunikace   
 
KÚR 2– územní ochrana koridoru pro vedení krajské silnice II/312 mimo zastavěné území Králík  
    
Při prosazování zásad územního plánu je třeba zajistit, aby nebyla dále ztěžována možnost využití 
předmětného koridoru pro realizaci liniové stavby, např. navržením nové zastavitelné plochy v její 
trase.  
 
Bez provedení změny územního plánu nelze plochy územních rezerv pro uvažované budoucí 
využití využívat.  
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11.  Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části  

 
Počet listů textové části územního plánu: 94 
Počet výkresů grafické části:  
 
1. Základní členění území  M 1: 10 000- 4 listy  
2. Hlavní výkres- urbanistická koncepce M 1: 5 000 – 17 listů  
3. Hlavní výkres - dopravní infrastruktura M 1: 10 000– 4 listy 
4. Hlavní výkres - technická infrastruktura M 1: 5 000 – 2x 17 listů  
5. Veřejně prospěšné stavby a opatření a asanace M 1: 5 000 – 17 listů  
 
Výkresy, které jsou součástí grafické části územního plánu, byly zpracovány nad mapovým 
podkladem v měřítku katastrální mapy. 
 
 

 
 

B. Grafická část územního plánu 
 
Grafickou část Územního plánu Králíky tvoří výkresy 
 

a) Výkres základního členění (A.2.1)       M 1:10 000 
b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce (A.2.2)     M 1:5 000  
c) Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství (A.2.3a) M 1:5 000  
d) Hlavní výkres - technická infrastruktura - zásobení energiemi, radio a telekomunikace         

(A.2.3b)           M 1:5 000 
e) Hlavní výkres - dopravní infrastruktura (A.2.4)     M 1:10 000  
f) Veřejně prospěšné stavby a opatření a asanace (A.2.5)    M 1:5 000  

 
a jsou nedílnou a závaznou součástí tohoto územního plánu Králíky vydaného formou opatření 
obecné povahy a tvoří jeho přílohu. 
 
 
 
 
 
 

Záznam o účinnosti otisk úředního razítka a podpis oprávněné 
úřední osoby pořizovatele: 

 

 
č. usnesení:   ……………………………. 

Územní plán vydalo:  

Zastupitelstvo města Králíky 

datum vydání:  
 
………………………. 

datum nabytí účinnosti:  
 
………………………. 

jméno, příjmení a funkce oprávněné úřední 
osoby pořizovatele: 

Dana Nosková  
vedoucí odboru územního plánování a stavební úřad, Městský úřad 
Králíky 
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O d ů v o d n ě n í 
 
A. Textová část odůvodnění 

 
 
1. Postup při pořízení územního plánu 
 
Projednávání územního plánu dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění. 
Zahájení prací: 
Návrh na pořízení územního plánu byl projednán zastupitelstvem města Králíky na zasedání dne  
9.9.2003. Během roku 2004 probíhali přípravné práce, sběr požadavků na využití území 
v jednotlivých integrovaných obcích. V listopadu a prosinci roku 2004 proběhlo výběrové řízení 
na zpracovatele územního plánu. V lednu 2005 byla podepsána smlouva se zpracovatelem ing. 
arch. Dagmar Vaníčkovou. V roce 2005 probíhalo zpracování průzkumů a rozborů území 
zpracovatelem. 
Zadání: 
Dne 6.9.2005 bylo zpracováno zadání územního plánu a předloženo k nahlédnuti radě města, které 
se k zadání vyjádřilo se svými požadavky. Toto zadání bylo předloženo veřejnosti k nahlédnutí ve 
dnech od 22.8.2005 do 10.11.2005.  Dne 21.10.2005 se uskutečnilo veřejné projednání návrhu 
zadání. Návrh zadání byl předložen jednotlivě dotčeným orgánům, nadřízenému orgánu, okolním 
obcím a subjektům působícím v řešeném území. K předloženému návrhu zadání byly doručeny 
pořizovateli podněty a požadavky občanů a dotčených orgánů. Krajského úřadu Pardubického 
kraje, odbor životního prostředí vydal k návrhu zadání své stanovisko ze dne 31.10.2005 pod čj. 
OŽPZ/19019/05/KU. V tomto stanovisku orgán posuzování vlivu na ŽP (posuzování územně 
plánovací dokumentace na životní prostředí) vydal závěr zjišťovacího řízení provedeného dle ust. 
§ 7 a 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, a to že územní plán 
Králíky nebude posuzován dle tohoto zákona. Předložený návrh zadání územního plánu 
nenavrhoval žádný ze záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. a nemá významný 
vliv na EVL nebo ptačí oblast (Natura 2000). Dále orgán ochrany přírody ve stejném stanovisku 
vydal souhlas s předloženým návrhem zadání z hlediska zvláště chráněných území, návrhových 
lokalit soustavy Natura 2000, zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a regionálního ÚSES, 
které má tento orgán v kompetenci. 
Dle požadavků vyjádřených dotčených orgánů a požadavků občanů byl návrh zadání 
pořizovatelem upraven.  Návrh zadání byl doplněn o podněty a připomínky dotčených orgánů a 
vlastníků pozemků. V období od února 2006 byl návrh zadání předložen k dohodnutí. Dne 
20.2.2006 vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí pod čj. 8892-
4/2006/OŽPZ/KU souhlas ke způsobu vypořádání vyhodnocení připomínek jejich vyjádření 
k projednávanému návrhu zadání územního plánu města Králíky. Dne 7.3.2006 bylo vydáno 
stanovisko k návrhu zadání územního plánu obce Králíky nadřízeným orgánem, Krajský úřad 
Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje, pod čj. 11557/2006/OSRK OUP. Návrh zadání 
byl dohodnut dle § 20 odst. 3 stavebního zákona. Projednaný návrh zadání byl schválen 
zastupitelstvem města Králíky dne 14.3.2006 usnesením č. ZM/2006/03/065. Dne 23.3.2006 bylo 
zadání územního plánu předáno zpracovateli k vypracování konceptu územního plánu. 
Koncept: 
Projednávání konceptu bylo zahájeno 29.8.2006. Koncept územního plánu byl vystaven 
k veřejnému nahlédnutí od 29.8.2006 do 3.10.2006. V tomto období byl koncept projednán 
s dotčenými orgány. Koncept územního plánu Králíky byl projednán s veřejností dne 3.10.2006. 
Na základě projednávání konceptu územního plánu bylo Krajským úřad Pardubického kraje, 
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odborem životního prostředí vydáno z hlediska ochrany přírody stanovisko s požadavky na 
vyloučení sporných lokalit z hlediska vlivu na plochy Natura 2000. Dne 20.12.2006 proběhlo 
dohadovací jednání o namítaných plochách na krajském úřadě. Na základě tohoto jednání byl 
pořizovatel vyzván  ke zpracování posouzení sporných lokalit z hlediska vlivu ploch na ptačí 
oblasti Kralický Sněžník. Zastupitelstvo města dne 12.2.2007 schválilo zpracování posudku na 
sporné lokality v územním plánu z důvodu dohodnutí konceptu územního plánu. Dne 9.3.2007 
byla sepsána smlouva se zhotovitelem posudku Mgr. Janou Černou, která je autorizovanou osobou 
dle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Projekt „Hodnocení vlivu 
ÚP Králíky na lokality soustavy Natura 2000, ptačí oblast Kralický Sněžník“ bylo předáno 
pořizovateli územního plánu dne 1.8.2007. Na základě posudku byly z konceptu vyloučeny plochy 
negativně ovlivňující území Natura 2000. Tím byly splněny požadavky v rámci ochrany přírody a 
požadavků dotčeného orgánu. 
 
Projednávání územního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu 
Přechod pořizování územního plánu poplatnosti nového stavebního zákona: 
Dle § 188 odst. 3 stavebního zákona se územní plány, u kterých bylo před dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona zahájeno pořizování, se podle tohoto zákona upraví, projednají a vydají. Na základě 
tohoto ustanovení a metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj pořizovatel zajistil 
pokračování projednávání územního plánu Králíky, navazující na ukončené stupně projednávání 
dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
Určený zastupitel a Rada obcí pro udržitelný rozvoj: 
Dne 14.5.2007 usnesením č. ZM/2007/05/116 byl zastupitelstvem města Králíky schválen určený 
zastupitel Ing. Ladislav Tóth. Dále byly starostové obcí spadající do správního obvodu Králíky 
informování o možnosti zřídit zvláštní orgán obce Králíky, dle § 9 stavebního zákona, Radu obcí. 
Rada obcí pro udržitelný rozvoj území, nebyla pro správní obvod obce s rozšířenou působností 
Králíky zřízena. 
Pokyny pro zpracování návrhu: 
Dne 10.9.2007 byly zastupitelstvu města předloženy pokyny pro zpracování návrhu územního 
plánu Králíky. Zastupitelstvo města Králíky vybralo a schválilo varianty projednávané v konceptu 
územního plánu a dále pak schválilo znění pokynů pro zpracování územního plánu. V pokynech 
byl schválen i další postup pořizování územního plánu a bylo schváleno vypořádání námitek a 
připomínek podaných během projednávání konceptu územního plánu. Po schválení pokynů 
v zastupitelstvu byl vznesen požadavek opakovaného projednání vypořádání požadavku jednoho 
z žadatelů. Dne 5.11.2007 bylo v zastupitelstvu města opětovně projednána připomínka žadatele, 
zastupitelstvo o ní kladně rozhodlo a schválilo upravené znění pokynů pro zpracování návrhu 
územního plánu Králíky. Dne 24.9.2007 bylo vydáno stanovisko nadřízeného orgánu. 
Základním pokynem bylo územní plán přepracovat tak, aby odpovídal požadavkům nového 
stavebního zákona platného od 1.1.2007 a aby mohl být vydán dle tohoto zákona. Tyto pokyny 
byly předány zpracovateli územního plánu. 
Návrh: 
Projednávání návrhu územního plánu bylo zahájeno dne 23.6.2008.  Společné jednání dle § 50 
stavebního zákona bylo oznámeno a svoláno na 15.7.2008. Do společného jednání nebyl podán 
požadavek o prodloužení lhůty pro podání stanoviska. Stanoviska k návrhu jednáni byly zaslány 
v písemné formě, lhůta pro podání stanovisek vyplynula k datu 15.8.2009. Návrh územního plánu 
byl zveřejněn od 30.6.2008 do 15.8.2008 a to na odboru územního plánování na městském úřadě, a 
také na webových stránkách města Králíky, umožňující dálkový přístup.   
V rámci společného jednání o návrhu územního plánu, vzneslo město Králíky v zastoupení 
odborem výstavby a technické správy města a odborem životního prostředí,  požadavek zapracovat 
do návrhu územního plánu novou koncepci odkanalizování aglomerace Králíky. Dále vzešel 
požadavek z Pozemkového úřadu, do návrhu územního plánu zapracovat koncepci cestní sítě, 
která byla schválena v pozemkových úpravách II v k.ú. Králíky. 
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Úprava návrhu po společném jednání a dohody: 
Stanoviska a požadavky ze společného jednání byly vyhodnoceny. Na základě vypořádání 
stanovisek bylo nutno návrh územního plánu pro veřejné projednávání upravit. Negativní 
stanovisko bylo vydáno Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí, které 
namítalo umístění a návrh ploch sjezdového lyžování v územním plánu. Pro dohodu a další možné 
projednávání  návrhu zastupitelstvo města, na svém zasedání dne 1.12.2008, schválilo úpravu 
návrhu územního plánu, a to vyloučení ploch pro sjezdové lyžování. Na základě tohoto 
projednávání byly v květnu 2009 předloženy zpracovateli požadavky na úpravu návrhu územního 
plánu po společném jednání. Zpracovatel připravil digitální návrh upraveného územního plánu a 
předal ho pořizovateli v červenci 2009. V období od srpna do listopadu 2009 probíhalo 
dohadování upraveného návrhu územní plánu. Upravený návrh byl zveřejněn dálkovým přístupem 
k nahlédnutí veřejnosti a dotčeným orgánům (předběžné zveřejnění). Dotčené orgány a subjekty 
působící v řešeném území územní plán zkontrolovaly a vydaly souhlasná stanoviska. Dne 
25.11.2009 byl upravený návrh po společném jednání dohodnut s dotčenými orgány. 
Stanovisko krajského úřadu: 
Návrh územního plánu byl předložen k posouzení dle § 51 stavebního zákona, před zahájením 
řízení o územním plánu, krajskému úřadu. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického 
rozvoje a evropských fondů,  vydal souhlasné stanovisko dne 18.12.2009 pod čj. KrÚ 63341/2009 
OSRKEF/OUP. Nadřízenému orgánu byl předložen i způsob dohadování návrhu územního plánu a 
souhlasná stanoviska k dohodnutému znění návrhu územního plánu. 
Souhlas s vynětím: 
V listopadu 2009 bylo zažádáno o souhlas dle § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, pro předpokládané vynětí pozemků ze zemědělského půdního 
fondu. V územním plánu musely být upraveny navrhované zábory. Tento požadavek vznesl 
dotčený orgán ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Praha (plocha průmyslové zóny). 
Úprava návrhové plochy průmyslové zóny byla projednána v zastupitelstvu města Králíky. 
Souhlas s předpokládaným záborem zemědělské půdy byl vydán Krajským úřadem Pardubického 
kraje, odborem životního prostředí dne 26.5.2010 pod čj. KrÚ 39083/2010/OŽPZ/Bo. Pozemky 
pro vynětí z PUPFL nejsou v územním plánu navrhovány. 
Veřejné jednání: 
Dne 22.1.2010 předala projektantka pořizovateli dohodnutý návrh územního plánu Králíky pro 
veřejné jednání. 
Veřejné projednání návrhu územního plánu Králíky bylo vyhlášeno na 10.03.2010. Oznámení 
veřejnou vyhláškou bylo vyvěšeno 22.01.2010 na úřední desce Města Králíky a také na 
elektronické úřední desce. Návrh územního plánu byl vystaven k nahlédnutí na odboru územního 
plánování, městského úřadu Králíky a také byl elektronicky zveřejněn na webových stránkách 
města Králíky, umožňující dálkový přístup. Veřejnost byla poučena o lhůtě pro podání připomínek 
a námitek při zveřejnění návrhu územního plánu a o nejpozdější možnosti podání připomínky a 
námitky na veřejném jednání. Veřejné jednání se konalo 10.03.2010 na městském úřadě 
v Králíkách od 17 hodin. Oznámení o zveřejnění návrhu územního plánu a termínu konání 
veřejného jednání bylo zasláno jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu 
a ostatním subjektům působícím v řešeném území.  
V řádném termínu zveřejnění územního plánu byly podány písemně dvě připomínky.  
Přezkum a odůvodnění návrhu územního plánu: 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání územního 
plánu. Dále ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách. 
Podané dvě připomínky při veřejném jednání pořizovatel dle svého obsahu vyhodnotil jako 
námitky. Na základě veřejného jednání nedošlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu, proto 
pořizovatel přistoupil k přezkumu souladu návrhu územního plánu dle stavebního zákona a ke 
zpracování odůvodnění územního plánu určené stavebním zákonem. Pořizovatel si zajistil 
stanoviska dotčených orgánu k námitkám podaným u veřejného jednání. Tato stanoviska byla 
podkladem pro zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách, předkládaných zastupitelstvu obce 
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k rozhodnutí. Návrh územního plánu není v rozporu se zákonem, a proto pořizovatel předložil 
zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu s odůvodněním.  
 
 
 

 
2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území 
z hlediska širších územních vztahů 
 

2.1.Soulad s politikou územního rozvoje  
 
Z pohledu Politiky územního rozvoje ČR 2008, vydané usnesením č.929 Vlády České republiky  
ze dne 20.7.2009 je řešené území Územního plánu Králíky situováno mimo rozvojové oblasti, 
rozvojové osy, koridory a  plochy dopravy a technické infrastruktury.  
 

- město patří do specifické oblasti  SOB3 Jeseníky – Kralický Sněžník. Specifické oblasti 
jsou vymezovány v územích, ve kterých se v porovnání s ostatním územím ČR dlouhodobě 
projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, tj. problémy se zajištěním 
vyváženého vztahu příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti 
společenství. Účelem vymezení je, aby v nich správní úřady v rámci svých působností 
vytvářely podmínky pro odstranění problémů. 

     V dané oblasti jsou politikou územního rozvoje pro územní plány stanoveny následující 
úkoly: 

a) identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvářet  zde 
územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a 
občanského vybavení 

b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních 
dopravních tahů 

c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení 
systému se sousedním Polskem  

d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího 
průmyslu a ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto 
aktivity 

e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou vyrobu podhorského a horského charakteru, 
zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství 

f) prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu horských masivů Jeseníku a Králického 
Sněžníku  

g) řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu  
 
Z návrhu územního plánu je zřejmé, že výše uvedené úkoly Územní plán Králíky řešil.  

 
2.2 Soulad s  územně plánovací dokumentací vydanou krajem  

 
Zásady územního rozvoje  Pardubického kraje byly vydány zastupitelstvem kraje dne 29.4.2010 
pod č. usnesení Z/170/10. Návrh územního plánu byl koordinován s návrhem zásad již v roce 
2009. Územní plán Králíky je v souladu se zásadami Pardubického kraje v koncepčním řešení 
území a respektování koridorů a ploch nadmístního významu, specifických oblastí republikového 
významu.  
Územní plán Králíky vymezuje ve svém území koridor pro přeložku silnice 1/43 v Dolních 
Bořikovicích (ZÚR vedeno jako VPS D24). Koridor KÚR 1 je vymezen pro územní ochranu pro 
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vedení kapacitní komunikace. Území pro koridor VPS D28 je vymezen v územním plánu 
napojením návrhové a stávající komunikace I/11 v katastru Dolní Lipka.  Dále územní plán 
Králíky vymezuje elektrické vedení trasy VVN 2x 110 kV. Jelikož byl tento záměr převzat 
z Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje, trasování bylo řešeno již 
v konceptu územního plánu. Silnice 1/11 obchvat Králíky je v zásadách veden jako územní rezerva 
kraje, i v územním plánu Králíky je tento obchvat veden jako návrhová plocha.  
Prvky vymezené jako veřejně prospěšná opatření pro prvky ÚSES územní plán Králíky rovněž 
respektuje. Veřejně prospěšné opatření U07 je přímo vymezena v území obce Králíky, a do 
katastrů obcí Dolní Boříkovice  zasahuje ochranné pásmo nadregionálního koridoru K80 a do 
katastrů Červený Potok a Dolní Hedeč zasahuje ochranné pásmo nadregionálního koridoru K84 
(VPO U11). Tyto ochranná pásma byla v územním plánu Králíky zpřesněna dle místních 
podmínek autorizovanou osobou v oblastí projektování ÚSES. Regionální biokoridor a biocentrum 
830 a U31je v územním plánu Králíky vymezeno. Suché poldry PPO1 a PPO2 jsou v územním 
plánu vymezeny a jsou i veřejně prospěšnou stavbou s předkupním právem. Tento záměr byl  
převzat z Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje. 
Jelikož byly zásady územního rozvoje vydány po ukončení projednávání návrhu územního plánu, 
které proběhlo veřejným jednáním dne 10.3.2010, není možné do územního plánu zahrnout přesné 
vymezení ploch  a koridorů veřejně prospěšných staveb, pro které je uplatněno právo vyvlastnění, 
tedy parcelové vymezení v rámci koridoru přeložky silnice 1/43 z Dolní Lipka, přes Dolní 
Boříkovice do Červené Vody. 

2.3 Umístění obce ve struktuře osídlení  
 
Město Králíky se nachází v severovýchodním výběžku Pardubického kraje a je hraničním městem, 
leží jak při státní hranici s Polskou republikou,  tak tvoří také hranici  Pardubického kraje s krajem 
Olomouckým.  
Město Králíky je obcí s rozšířenou působností (obce III. stupně), do jeho správního obvodu  
spadají vedle již dříve integrovaných obcí také  sousední obce Červená Voda   (3 246 obyvatel), 
Dolní Morava (311 obyvatel), Lichkov (563 obyvatel) a Mladkov (589 obyvatel). Takto vymezené 
území má rozlohu 15 874 ha a žije na něm 9 535 obyvatel (SLBD 2001). 
Integrace venkovských sídelních jednotek  k městu Králíky probíhala následujícím způsobem – 
jako první byla připojena v roce 1945  Dolní Hedeč, následoval  Červený Potok v roce 1960, obec 
Dolní Lipka byla připojena v roce1974, následovaly Dolní Boříkovice v roce 1975, jako poslední 
připojena v  roce 1985 Prostřední Lipka, ke které již tehdy patřily Heřmanice a Horní Lipka). 
Město Králíky je členem sdružení měst a obcí Orlicko.  
Z hlediska celkové koncepce rozvoje Pardubického kraje jsou Králíky chápány jako rekreační a 
turistické sídlo nadmístního významu. S ohledem na tuto skutečnost bylo řešení územního plánu 
podřízeno následujícím cílům:  

      1. zachování kvalitního životního prostředí 
      2. zajištění dobré dopravní dostupnosti  území  
      3. vytvoření kvalitní sítě služeb a pestré nabídky sportovních aktivit  
      4. ochraně kulturních hodnot – zejména Městské památkové zóny Králíky s klášterem a poutním 

kostelem Nanebevzetí Panny Marie 
      5. zpřístupnění historicko – technických hodnot v území – systém československého pohraničního 

opevnění z let 1935 - 38 

2.4 Navrhované řešení územního plánu z pohledu širších vztahů 
 
Funkční plochy 
 

- vzhledem k utváření zástavby nedojde realizací zastavitelných ploch  k přímému 
kontaktu zastavěného území Králík se zastavěným územím sousedních obcí 



101 
 

- v místní části Červený Potok a Horní Lipka  je rozvíjeno zázemí střediska zimní rekrace 
na Dolní Moravě (občanské vybavení komerční, plochy rodinné rekreace)  

 
Veřejná infrastruktura 
 

- návrh cyklostezek a cykloturistických tras je koordinován v rámci DSO Orlicko, 
zpracováván je návrh celé trasy ( Letohrad – Králíky – Červená Voda) a v případě 
aktualizace zapracováván do územně plánovacích dokumentací jednotlivých obcí  

 
Ochrana přírody 
           -  vedení prvků ÚSES 
V předkládané územně plánovací dokumentaci jsou prvky nadregionálního a regionálního systému 
převzaty z nadřazených územně plánovacích podkladů – ÚTP regionální a nadregionální ÚSES 
ČR, aktualizace prvků regionálního ÚSES pro Pardubický kraj. Z těchto podkladů by měly 
vycházet také zpracovatelé územně plánovací dokumentace sousedních obcí.   Koordinace 
lokálních prvků ÚSES na sousedním území byla předmětem projednávání příslušných generelů, 
v okrajových částech řešeného území nedošlo v rámci zpracování územního plánu k úpravám 
vedení těchto prvků.  
Ve zpracovaném územním plánu obce Orličky, Těchonín, Lichkov a Dolní Morava je koordinace 
prvků ÚSES zachována. Územní plány Malé Moravy a Červené Vody se v současné době 
zpracovávají.  
 
3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 
Pořizovatel prověřil územní plán z hlediska cílů a úkolů dle § 18 a §19 stavebního zákona. Územní 
plán Králíky byl navržen tak, aby řešil úkoly územního plánování a naplňoval cíle územního 
plánování.  
Základním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 
rozvoj území. Území plán Králíky tento cíl splňuje. V rámci projednávání územního plánu byl 
především řešen vyvážený vztah mezi předpoklady pro výstavbu a ochranou životního prostředí.  
Územní plán Králíky posoudil stávající stav území a na základě prognózy vývoje počtu obyvatel a 
územnímu členění navrhl nové plochy pro výstavbu. Tyto plochy byly prověřeny v řízení 
především z hlediska vlivu na hodnoty území, jak na přírodní hodnoty, tak i na hodnoty kulturní a 
civilizační. V rámci projednávání byly některé plochy, které by narušovaly tento vyvážený vztah 
z návrhu územního plánu během projednávání vyloučeny. Pro vyváženost pilířů udržitelného 
rozvoje jsou v územním plánu Králíky navrženy lokality pro rozvoj průmyslové výroby tak, aby 
navazovaly na stávající výrobní zónu a nenarušovaly kvalitu životního prostření. Dále plochy pro 
rozvoj občanského vybavení ve městě Králíky a plochy pro drobnou výrobu především 
v integrovaných obcích. Pro podporu cestovního ruchu, který je jedním ze základních prvků 
hospodářského rozvoje v území, jsou v rámci územního plánu Králíky navrženy nové plochy pro 
rekreaci, jak rodinnou tak i hromadnou, plochy pro sportovní zařízení a jedna plocha pro sjezdové 
lyžování. Všechny tyto záměry pro rozvoj ekonomického a hospodářského cíle v území byly 
koordinovány s prvky ochrany přírody, a to především s plochami ptačí oblasti, s ochranou 
pozemků lesa a ochranou krajinného rázu. S navazujícím rozvojem území je spojena i podpora 
pilíře sociálního. V územním plánu jsou řešeny i plochy pro rozvoj bydlení, jak v samotném městě 
Králíky, tak i dílčí návrhy rozvoje trvalého bydlení v integrovaných obcích, které svou rozlohou 
zaujímají převažující část území obce Králíky. Územní plán stanovuje podmínky pro rozvoj 
území, tak aby se sídelní struktura města i integrovaných obcí rozvíjela rovnoměrně a byla 
zachována kvalita bydlení. Územní plán navrhuje plochy asanace a plochy přestavby. 
Pro vyváženost rozvoje území byla v územním plánu stanovena celková urbanistická koncepce 
rozvoje území, doplněna koncepcemi rozvoje prvků ÚSES, koncepcí dopravy, vodního 
hospodářství, civilní ochrany a koncepce rozvoje technické infrastruktury. 
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Pořizovatel v rámci projednávání koordinoval veřejné i soukromé zájmy v území. Veřejné zájmy 
byly hájeny především na základě ochrany hodnot v území, řešení střetů s limity využití území a 
chránění veřejných zájmů v území dle zvláštních zákonů, doplněných stanovisky dotčených 
orgánů a pro ochranu veřejné infrastruktury dle podnětů subjektů působících v řešeném území. 
Veřejnost byla nedílnou součástí projednávání všech fází územního plánu Králíky. Územní plán 
byl zveřejňován a připomínkován z hlediska požadavků soukromých osob či subjektů. Během 
projednávání územního plánu byly tyto požadavky veřejnosti a požadavky na vyváženost pilířů 
v území koordinovány. 
 
 
 
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů 
Vzhledem k tomu, že pořizování územního plánu Králíky bylo zahájeno přede dnem 1.1.2007, 
bylo při jeho zpracování a pořizování postupováno v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích právních 
předpisů a  po 1.1.2007 byl územní plán Králíky projednáván dle stavebního zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 
právních předpisů. 
Dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
a jeho prováděcích právních předpisů bylo projednáno zadání územního plánu Králíky a koncept 
územního plánu Králíky.  
Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, bylo zahájeno 
projednání v roce 2007. Prvním krokem činnost dle tohoto zákona bylo považováno schválení 
pokynů pro zpracování návrhu územní plánu Králíky. V těchto pokynech je zastupitelstvem města 
schválen požadavek zpracovat a projednat návrh územního plánu Králíky v souladu se stavebním 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a 
jeho prováděcích předpisů, zejména s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 
vyhlášky č. 501/2006 sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů. 
Dle tohoto stavebního zákona byly projednány pokyny pro zpracování návrhu územního plánu 
Králíky, společné jednání o návrhu územního plánu Králíky, posouzení návrhu územního plánu 
krajským úřadem a řízení o územním plánu.  V rámci řízení o územním plánu proběhlo veřejné 
jednání o návrhu územního plánu Králíky, přezkum a odůvodnění návrhu územního plánu Králíky. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednávání a zpracoval 
návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu územního plánu. Návrh územního 
plánu nebyl doplňován o nové zastavitelné plochy. Na základě požadavků pro vydání souhlasu se 
záborem zemědělského půdního fondu byla v územním plánu redukována plocha průmyslové 
výroby. Dále na základě požadavků města Králíky bylo z návrhu územního plánu vyloučeno 
předkupní právu u projektů, které jsou již pozemkově zajištěny a u kterých se předkupní právo 
vztahovalo na neúměrné rozsáhlé výměry pozemků. Vlastníci pozemků dotčených předkupním 
právem by byly omezeni na pozemcích o rozlohách desítek hektarů, pro výkup pozemků o velikost 
desítek m2. Ostatní předkupní práva pro subjekty, nebyly projednáváním návrhu dotčeny a zůstaly 
v územním plánu zachovány.  
Územní plán je zpracován a obsahuje všechny náležitosti přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti. Do textové části byly doplněny podmínky pro vymezení ploch a koridorů 
územních rezerv se stanovením budoucího využití a vymezení ploch a koridorů, které se budou 
prověřovat územní studií. Charakter území a prvky ochrany přírody v území určil, že je účelné tyto 
koridory a plochy v územním plánu Králíky vymezit. Výkres etapizace není součástí územního 
plánu. V územním plánu nejsou navrhovány rozsáhlé rozvojové plochy, které by vyžadovaly 
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vymezení etapizace změn v území. Plocha pro bydlení „Skřivánek„ je rozsáhlejšího charakteru, ale 
její zástavba je podmíněna zpracováním územní studie. 
Odůvodnění územního plánu bylo zpracováno dle požadavků stavebního zákona, jeho prováděcích 
vyhlášek a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Grafická část odůvodnění územního plánu 
byla doplněna o koordinační výkres zaměřený na výřezy zastavěného území, vydaný v měřítku 1:2 
880. Rozloha správního obvodu obce Králíky je 5 270 ha. Tyto výřezy koordinačního výkresu jsou 
zpracovány pro přehlednost vymezení zastavěného území, funkčních ploch v zastavěném a 
zastavitelném území s limity využití území. Tento koordinační výkres je součásti odůvodnění. 
Všechny výkresy územního plánu Králíky byly zpracovány nad mapovým podkladem v měřítku 
katastrální mapy. Rozbor udržitelného rozvoje byl zpracován na základě územně analytických 
podkladů správního území obce s rozšířenou působností Králíky, vydané 31.12.2008. 
 
 
 
5. Vyhodnocení souladu návrhu s požadavky zvláštních právních předpisů – 
soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
 
Při pořizování návrhu územního plánu byly akceptovány požadavky dotčených orgánů, které 
uplatnily ve svých stanoviscích při společném a veřejném jednání.  
Ke společnému jednání bylo obesláno jednotlivě 52 subjektů, a to dotčené orgány, krajský úřad, 
sousední obce a orgány územního plánování a subjekty správců sítí ve správním obvodu. Během 
společného projednávání návrhu územního plánu Králíky pořizovatel obdržel 26 stanovisek, z toho 
11 stanovisek dotčených orgánů, stanovisko krajského úřadu, stanovisko sousedního krajského 
úřadu a 13 vyjádření subjektů a správců sítí působících v řešeném území. Z těchto stanovisek byly 
3 stanoviska nesouhlasná. Pořizovatel proto přistoupil k dohodnutí a úpravě územního plánu tak, 
aby vyhovoval požadavkům dotčených orgánů. Bylo vyhověno požadavkům Krajské hygienické 
stanice Pardubického kraje, která požadovala u vybraných lokalit zpřesnit přípustné využití pro 
ochranu zdraví lidu. Tomuto požadavku bylo plně vyhověno.  Dále nesouhlas vyjádřil Krajský 
úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí. Orgán ochrany přírody nesouhlasil 
s umístěním sjezdových ploch na trvale travnatých pozemcích v území ptačí oblasti.  Orgán státní 
správy lesů vydal nesouhlas s umístěním sjezdových lokalit na plochách PUPFL. Správce státních 
lesů Lesy ČR Lanškroun vydal nesouhlasné vyjádření k záměru sjezdovky v plochách PUPFL 
v jejich správním území. 
Pořizovatel proto předložil zastupitelstvu města Králíky návrh na vyloučení všech rozporovaných 
ploch sjezdového lyžování z návrhu územního plánu Králíky. Zastupitelstvo tento požadavek 
schválilo a plochy byly z územního plánu Králíky vyloučeny.  
Návrh územního plánu byl dle požadavků a podnětů ze společného jednání upraven a doplněn o 
upravenou koncepci kanalizace a pozemkové úpravy v k.ú. Králíky. Takto upravený návrh 
územního plánu byl obeslán dotčeným orgánům k vyjádření a také potvrzení upravených 
požadavků ze společného jednání. Konečné stanovisko potvrzující veškeré dohody bylo zasláno 
nadřízenému orgánu. 
K veřejnému jednání bylo obesláno 52 subjektů. Pořizovateli bylo zasláno 12 stanovisek, z toho 3 
stanoviska dotčených orgánů a 9 vyjádření dotčených subjektů v území. Všechna stanoviska 
dotčených orgánů byla souhlasná. 
Pořizovatel obeslal příslušné dotčené orgány k vyjádření k podaným námitkám při veřejném 
jednání. 
V průběhu pořizování územně plánovací dokumentace nevnikly rozpory dle § 136 odst. 6 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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6. Vyhodnocení splnění zadání, vyhodnocení splnění pokynů pro zpracování 
návrhu 
 
Zadání územního plánu Králíky bylo schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 14.03.2006, 
usnesením ZM/2006/03/065. 
Hlavním důvodem pro pořízení územního plánu města Králíky bylo vytvořit závaznou 
dokumentaci, která by řešila celé správní území města. Tento cíl byl splněn, územní plán Králíky 
řeší celé správní území města Králíky i s integrovanými obcemi Dolní Boříkovice, Dolní Lipka,  
Prostřední Lipka, Horní Lipka, Červený Potok, Dolní Hedeč a Heřmanice u Králík. 
Hlavním cílem rozvoje řešeného území je v zadání územního plánu stanoven požadavek zajistit 
rozvojové funkce bydlení, umožnění podnikatelských aktivit v oblasti průmyslové výroby, 
občanského vybavení a výrobních služeb. Dále byl stanoven požadavek na rozvoj kolektivní a 
individuální rekreace za předpokladu zachování ekologické stability v území a zajištění 
technického vybavení. Tyto požadavky územní plán Králík naplňuje v plném rozsahu. Výše 
zmíněné plochy pro rozvoj území byly v územním plánu navrženy a také koordinovány s ochranou 
životního prostření a ochranou hodnot v území. Území plán také řeší rozvoj technické 
infrastruktury v oblasti dopravy, inženýrských sítí a komunikací. 
Z důvodu zachování kontinuity rozvoje města bylo v zadání územního plánu požadováno zařadit 
do návrhových ploch dosud nezastavěné části rozvojových lokalit předchozí územně plánovací 
dokumentace města Králíky z roku 1996. Jednalo se o plochy bydlení, průmyslovou výrobu, 
občanské vybavení, technickou infrastrukturu, přeložku silnice I/43 a záměr vymístění primárního 
vedení ze zastavěného území města Králíky. Tento bod zadání byl splněn. Plochy z předchozí 
dokumentace byly převzaty a prověřeny v rámci projednávání územního plánu. Přeložka silnice 
I/43 je v územním plánu navržena a také primární elektrické vedení bylo v konceptu řešeno ve 
dvou variantách. Dále byly v územním plánu koordinovány požadavky vyplývající z nadřazené 
územně plánovací dokumentace. 
Zadání územního plánu Králíky stanovovalo požadavky a podmínky pro rozvoj města a požadavky 
na zohlednění hodnot území. Jedná se především hodnoty historické, kulturní a urbanistické.  
Především se jedná o zachování sídelní struktury lánové vesnice, zajistit vhodné využití ploch 
dříve opuštěných a respektovat dochovaný systém vojenského opevnění Kralické pevnostní 
oblasti. Tyto prvky územní plán Králíky plně respektuje. Sídelní struktura lánové vsi je 
v integrovaných obcích zachována, rozvoj opuštěných míst byl navržen tak aby nekolidoval 
s ochranou přírody (především s ochranou ptačí oblasti v příhraničním území) a pevnostní oblast 
byla doplněna o přístupové účelové komunikace a plochy rozvoje občanského vybavení v území. 
Dále bylo požadováno chránit pohledové dominanty, jako jsou kostely a poutní areál kláštera. 
Území plán tyto dominanty chrání vymezením regulativů a územní plán nenavrhuje žádné plochy 
pro výškové stavby (větrné elektrárny). 
Zadání územního plánu Králíky umožňuje prověřit územní rozvoj pro funkce trvalého bydlení, 
rekreačního bydlení, občanského vybavení, sportovišť a ploch výroby. Dále byly k zadání 
územního plánu připojeny požadavky a podněty občanů města Králíky a veřejnosti, požadavky 
dotčených orgánů z projednávání návrhu zadání. Bylo požadováno tyto podněty prověřit v procesu 
pořizování územního plánu. Podněty byly prověřeny v konceptu územního plánu. 
Požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí, zdravých životních podmínek, využitelnost 
přírodních zdrojů a ochrana krajiny byla v procesu pořizování územního plánu Králíky prověřen. 
Tyto limity využití území a hodnoty území byly doplněny i o aktuální data vzniklá v rámci 
zpracování územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Králíky. 
Zadání územního plánu stanovilo požadavky na řešení koncepce dopravy, občanského a 
technického vybavení a nakládání s odpady, dále také respektovat požadavky vyplývající z dalších 
právních předpisů. Územní plán Králíky řeší tyto koncepce jak slovně tak i graficky. Územní plán 
řeší a odůvodňuje koncepci urbanistickou, koncepci prvků ÚSES, koncepci dopravy, koncepci 
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vodního hospodářství, koncepci zásobování el. energií, koncepci zásobování plynem, koncepci 
telekomunikací a radiokomunikací, koncepci civilní ochrany. 
V rámci těchto koncepcí jsou řešeny i návaznosti infrastruktury a prvků ochrany přírody v rámci 
širších územních vztahů a návaznost na územně plánovací dokumentaci sousedních obcí a 
sousedního Olomouckého kraje. 
 
Koncept územního plánu byl zpracován  na základě pokynů obsažených v zadání územního plánu 
Králíky. Vzhledem k územní ochraně vodních nádrží Lichkov a Dolní Lipka nenavrhoval  koncept 
územního plánu zamýšlený rozvoj rozptýlené obytné zástavby v předmětném prostoru.                
Součástí zadání byly také podněty občanů ke zpracování územního plánu. Do územního plánu 
byly zapracovány pouze ty požadavky, které nebyly v rozporu s některým z limitujících prvků 
(stávajících nebo navrhovaných – poldr, regionální biokoridor) a byly v souladu s celkovou 
koncepcí města (výrobní  zóna x obytná zástavba).  
Upravena byla také trasa navrhovaného záchytného příkopu v místní části Dolní Boříkovice 
(protipovodňová opatření na Boříkovickém potoce) tak, aby byla zajištěna ochrana také 
navrhované zástavby. Na základě projednávání konceptu byly vypracovány Pokyny pro 
zpracování návrhu územního plánu města Králíky, které byly schváleny zastupitelstvem města dne 
5.11.2007 usnesením č. ZM/2007/09/209.  Základním požadavkem pokynů pro zpracování návrhu 
územního plánu Králíky bylo zpracovat návrh dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu a dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Současně se 
zpracováním návrhu byla provedena úprava obsahu a rozsahu dokumentace dle platných právních 
předpisů. Název funkčních ploch byl dán do souladu s metodickým pokynem MINIS pro 
Pardubický kraj.  
Dále zastupitelstvo města Králíky rozhodlo o výběru výsledné varianty řešení projednávané 
v konceptu územního plánu Králíky. Zastupitelstvo města vybralo variantu č. 2 - kruhový objezd 
pro dopravní řešení křižovatky v Dolní Lipce.  Jako druhé variantní řešené v konceptu bylo 
navrženo přeložení vedení VN v oblasti územní rezervy pro bydlení v Králíkách. Zastupitelstvo 
města vybralo variantu č. 2 vedení VN 264 a VN 282.  V pokynech pro zpracování návrhu 
územního plánu Králíky zastupitelstvem obce rozhodnuto o vypořádání námitek podaných 
veřejností ke konceptu územního plánu.  
 
 
 
7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

7.1 Zdůvodnění urbanistické koncepce            

 
Předkládaný územní plán je prvním územním plánem, který řeší nejen vlastní Králíky, ale také 
území sousedních sedmi integrovaných obcí. Zpracovatel územního plánu si dal za cíl začlenit tyto 
obce také z hlediska funkčního využívání území, nesoustřeďovat všechny rozvojové plochy 
regionálního významu pouze v katastrálním území Králíky, zlepšit dopravní dostupnost mezi 
jednotlivými částmi města a vytvořit tak ucelené funkční území „ velkého města Králíky“.  
Králíky 

 jádrové území města s hlavním shromažďovacím prostorem (Velké náměstí) a hlavní městskou 
třídou (průtah silnice I.třídy). Podél této komunikace jsou od 19. století umisťovány významné 
reprezentativní budovy města (dětský výchovný ústav, evangelický kostel, jehož věž byla bohužel 
odstraněna, zdravotní středisko, celní úřad, 2x základní škola, mateřská škola, market – 
architektonické řešení objektu neodpovídá danému místu, má charakter spíše skladovací budovy). 
Tato třída je v územním plánu dále rozvíjena jižním směrem (rozvojové plochy občanského 
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vybavení, doplňované ve vnitřní části obytnou zástavbou. Vlastní obytná zástavba je nově 
navrhována zejména severně od centra města (Skřivánek) a v jižní části města za výchovným 
ústavem. Sportovní plochy jsou rozvíjeny v jihovýchodní části města na svazích Mariánské hory. 
V severozápadní části města je dále rozšiřována výrobní zóna Králík s tím, že je nově řešena její 
dopravní obslužnost.  
Severovýchodně od páteřní komunikace města  se nachází chráněné historické jádro města 
s pohledovou dominantou v území – věží kostela sv. Michaela Gabriela. Tento prostor je dopravně 
zklidněný, jsou v něm umístěny zařízení občanského vybavení, které slouží správě, školství, 
veřejnému ubytování a stravování a zejména maloobchodu. Díky dopravnímu zklidnění je možno 
zachovávat v objektech také funkci bydlení. Velké náměstí zůstává hlavním shromažďovacím 
prostorem ve městě.  
Na hlavní osu historického jádra navazuje v jihovýchodním směru přímá alej směřující k poutnímu 
areálu na Mariánském kopci. Po obou stranách této aleje probíhá od počátku 20. století bytová 
výstavba ve městě, tvořená převážně izolovanými rodinnými a řadovými domy. Realizované 
bytové domy v daném prostoru zachovávají měřítko vilové zástavby, výjimku tvoří megalomanský 
bytový dům v ulici Leoše Janáčka, snad největší urbanistický omyl v řešeném území.  

Dolní Hedeč 
- nachází se východně od Králík, spojená s vlastním městem alejí na Mariánský kopec (pěší 
komunikace), v severní části pak silnicí III. třídy; zastavěné území již v současné době prakticky 
s územím Králík srostlé 

- v severní části území je navrhován rozvoj bydlení venkovského typu, v jižní části pak rekreační 
bydlení 

- vedle stávajícího kláštera by měl mít daném prostoru nadměstský význam také lyžařský vlek 
s plochami pro sjezdové lyžování navrhovaný v severní části území  

Dolní Boříkovice 
- nacházejí se jihozápadně od Králík, klidné obytné území pod masivem Suchého vrchu 

- Boříkovice by se měly stát vedle Prostřední Lipky a jižní části Horní Lipky hlavním zázemím pro 
rozvoj bydlení  venkovského typu, z tohoto důvodu je třeba udržet v obci funkční stávající 
základní občanské vybavení 
- pro zlepšení integrace území do města Králík jsou v územním plánu navrženy dvě nové místní 
komunikace, které zkracují dopravní spojení mezi oběma sídly 
- regionální význam by měly mít navrhované plochy pro sjezdové lyžování na Suchý vrch 
navrhované u hranice katastru v sousední Červené Vodě  

Dolní Lipka 

- nachází se západně od Králík 
- komunikačně dobře dostupné území (silnice I. a II. třídy, žel. stanice, hraniční přechod), územní 
rozvoj je omezen stávajícími a navrhovanými protipovodňovými opatřeními (poldr Lichkov,  poldr 
Dolní Lipka, ve výhledu vodní nádrže) 

- v návaznosti na hraniční přechod a páteřní komunikace je navrhován v předmětném území rozvoj 
občanského vybavení a podnikatelských aktivit v oboru výrobních služeb 

- ve východní části území je rozvíjena obytná zástavba, spíše však již městského charakteru  
Prostřední Lipka  

- nachází se severně od Králík, výstavbou v prostoru Skřivánku a Vojenského muzea dojde 
k optickému kontaktu zastavěného území obou částí města 
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- Prostřední Lipka je spolu s Dolními  Boříkovicemi největším zázemím pro rozvoj venkovské 
obytné zástavby (rozvojové plochy jsou situovány ve střední části obce), i zde je proto třeba udržet 
funkční základní občanské vybavení  

- regionální význam má Vojenské muzeum, jehož prostorové rozšíření je v územním plánu 
navrhováno 
Horní Lipka  

- nachází se severně od Králík, přístupná z Králík nejlépe přes Prostřední Lipku  
- v územním plánu je navrhováno přiblížení zastavěného území Prostřední a Horní Lipky  

- v jižní části území je navrhován rozvoj obytné zástavby, v severní části pak rekreačního bydlení 
Heřmanice  

- nacházejí se severně od Králík, dosud přístupné pouze přes Prostřední Lipku, část s nejméně 
příznivými podmínkami pro integraci 

- začlenění se v posledním období podařilo zlepšit provedením stavební úpravy zemědělské 
komunikace mezi Horní Lipkou a Heřmanicemi v severní části území. Z tohoto důvodu navrhuje 
v daném prostoru územní plán rozvoj rekreačního bydlení   
- v jižní části území jsou rozšiřovány plochy venkovského bydlení, z důvodu vlastnických vztahů 
jsou doplňovány další sportovní plochy 
Červený Potok 

- nachází se severovýchodně od Králík, přístupný po silnici II. třídy, leží na hranici s Olomouckým 
krajem 

- v území je rozvíjena obytná zástavba venkovského typu, v menší míře pak rekreační bydlení 
- v severní části území je navrhován rozvoj občanského vybavení – zázemí střediska zimní 
rekreace Dolní Morava  
 

7.2 Podrobnější popis zastavitelných ploch 
 

7.2.1 Bydlení -venkovského typu:  
 

LOKALITA  č. : Bv -1 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Podrobnější popis : výstavba cca 4 rodinných domů ve střední části Boříkovic,  
- při umisťování objektů v západní části je třeba respektovat provozní 
pásmo pro údržbu Boříkovického potoka                       

Výměra lokality: 1,59 ha Dotčené pozemky: 1153/1 část 

 

LOKALITA  č. : Bv -2 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Podrobnější popis : výstavba cca 6 rodinných domů ve střední části Boříkovic  

Výměra lokality: 2,24 ha Dotčené pozemky: 1178/1, 1178/6část 
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LOKALITA  č. : Bv –3a, Bv- 3b 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Podrobnější popis : výstavba cca 2 rodinných domů ve střední části Boříkovic  

Výměra lokality: 0,85 ha Dotčené pozemky: stp. 151, ppč.1176/1, 1178/2, 1202/1 část 

 

LOKALITA  č. : Bv -4 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Podrobnější popis : výstavba cca 2 rodinných domů ve střední části Boříkovic  

Výměra lokality: 0,47 ha Dotčené pozemky: 255/4, 252/1,281/3, 254část 

 

LOKALITA  č. : Bv - 5 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Podrobnější popis : výstavba cca 1 rodinného domu v severní části Boříkovic  

                               -  při umístnění objektu je třeba respektovat trasu místní telekomunikační 
sítě 

Výměra lokality: 0,54 ha Dotčené pozemky: 1296část, 1302/1 část, 1302/3 část,1302/4 

 

LOKALITA  č. : Bv - 6 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Podrobnější popis : výstavba cca 4 rodinných domů v severní části Boříkovic  
                               -  při umístnění objektu je třeba respektovat trasu místní telekomunikační 

sítě 

Výměra lokality: 1,09 ha Dotčené pozemky: 1356/1, 1335 část 

 

LOKALITA  č. :  Bv -7a, Bv -7b 

Katastrální území: Dolní Lipka      

Podrobnější popis : výstavba cca 7rodinných domů  
- v souvislosti s plánovanou výstavbou je třeba realizovat pás izolační zeleně podél 

železniční trati  
- při umisťování objektů je třeba respektovat trasu místní telekomunikační sítě 

Výměra lokality: 3,79 ha Dotčené pozemky: 334/1, 334/6, 358/2 část , 358/3č., 358/6., 
362/4č.,362/7  

 

LOKALITA  č. :  Bv -8  

Katastrální území: Dolní Lipka      

Podrobnější popis : výstavba cca 1 rodinného domu v rozptýlené zástavbě podél státních hranic 
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Výměra lokality: 0,23 ha Dotčené pozemky: 52/1 část, 74, 72, stp. 55       

 

LOKALITA  č. :  Bv -9 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Podrobnější popis : výstavba cca 1 rodinného domu  
- při umisťování objektů je třeba respektovat trasu místní telekomunikační sítě 

Výměra lokality: 0,24 ha Dotčené pozemky: 302/1, stp 158                  

 

LOKALITA  č. :  Bv -10 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Podrobnější popis : výstavba cca 1 – 2 rodinných domů  
                               -  ve východní části území je třeba respektovat ochranné pásmo el. zařízení 

Výměra lokality: 0,55 ha Dotčené pozemky: 328/5 , 347, 328/1 část, 331/1 část, 344/5 část, 
344/4 část, 344/1 část, 345/1část 

 

LOKALITA  č. :  Bv -11 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Podrobnější popis : výstavba cca 1 – 2 rodinných domů  

                                 - při umisťování objektů je třeba respektovat trasu místní telekomunikační 
sítě                               

Výměra lokality: 1,05 ha Dotčené pozemky: 160/6 část, 160/5 část, 160/1část, 160/7 část, 
stp.123 

 

LOKALITA  č. :  Bv -12 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Podrobnější popis : výstavba cca 1  rodinného domu ve stavební proluce zastavěného území na 
západním okraji Prostřední Lipky 

                                 - při umisťování objektů je třeba respektovat trasu místní telekomunikační 
sítě                               

Výměra lokality: 0,30 ha Dotčené pozemky: 360/2 část, 382/2 část, 379 část  

 

LOKALITA  č. :  Bv -13 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Podrobnější popis : výstavba cca 1 – 2 rodinných domů na severním okraji zastavěného území  

Výměra lokality: 1,21 ha Dotčené pozemky: 983část, 962/1 část, 945/6 část, 1064/3 část , 968 

 

LOKALITA  č. :  Bv -14 
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Katastrální území: Prostřední Lipka  

Podrobnější popis : výstavba cca  2 rodinných domů, doplnění zástavby v západní části území  
                                 - při umisťování objektů je třeba respektovat trasu místní telekomunikační 

sítě                               

Výměra lokality: 1,12 ha Dotčené pozemky: 411/2 část, 411/1 část, 416/2část, 419/2 část,  

 

LOKALITA  č. :  Bv -15 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Podrobnější popis : výstavba cca 1 – 2 rodinných domů, doplnění zástavby ve střední části 
území  

Výměra lokality: 0,95 ha Dotčené pozemky: stp.93, stp. 92, ppč. 904/3 část, 891, 890, 904/2 
část, 892, 888, 887, 1070, 884/2, 884/1 

 

LOKALITA  č. :  Bv -16 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Podrobnější popis : výstavba cca 1 ve stavební proluce v  zastavěném území obce  
- při umisťování objektů je třeba respektovat trasu místní telekomunikační sítě     

Výměra lokality: 0,27 ha Dotčené pozemky: 574/3, 574/5, 45/1  

 

LOKALITA  č. :  Bv -17 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Podrobnější popis : výstavba cca 4 rodinných domů v severní části Prostřední Lipky v prostoru 
za kostelem  

- při umisťování konkrétních objektů v území je třeba respektovat ochranné pásmo lesa 

Výměra lokality: 2,84 ha Dotčené pozemky: stp. 20/1, stp. 20/2, stp. 20/3, ppč. 65/1, 65/4, 64/1 
část, 64/4, 64/3, 706, 707část, 705/2, 705/1,675/4část 

 

LOKALITA  č. :  Bv -18 
Katastrální území: Prostřední Lipka  

Podrobnější popis : výstavba cca 1 – 2 rodinných domů na východním okraji zástavby obce 

Výměra lokality: 0,86 ha Dotčené pozemky: 35/1 část  

 

LOKALITA  č. :  Bv -19 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Podrobnější popis : výstavba cca 1 – 2 rodinných domů na východním okraji zástavby  
- při umisťování objektů je třeba respektovat trasu místní telekomunikační sítě   
-  při umisťování konkrétních objektů v území je třeba respektovat ochranné pásmo lesa                           
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Výměra lokality: 0,71 ha Dotčené pozemky: 15/1 část, 15/4, stp. 4/1, 15/3  

 

LOKALITA  č. :  Bv -20 

Katastrální území: Horní  Lipka  

Podrobnější popis : výstavba cca 2 rodinných domů v jižní části Horní Lipky  

Výměra lokality: 0,91 ha Dotčené pozemky: 698/2část, 698/4, 692, 691, 685/1, 685/3  

 

LOKALITA  č. :  Bv -21 

Katastrální území: Horní  Lipka  

Podrobnější popis : výstavba cca 1 rodinného domu v jižní části Horní Lipky  

Výměra lokality: 0,32 ha Dotčené pozemky: 736/1, 734/3část  

 

LOKALITA  č. :  Bv -22 

Katastrální území: Horní  Lipka  

Podrobnější popis : výstavba cca 1 rodinného domu v jižní části Horní Lipky  

Výměra lokality: 0,59 ha Dotčené pozemky: 695/2, 695/1, 695/3, 688/1, 664/2  

 

LOKALITA  č. :  Bv -23 

Katastrální území: Horní  Lipka  

Podrobnější popis : výstavba cca 5 rodinných domů v jihovýchodní  části Horní Lipky  

                                 - při umisťování objektů je třeba respektovat trasu místní telekomunikační 
sítě                               

Výměra lokality: 3,11 ha Dotčené pozemky: 250/1, 222/2, 222/1č., 184, 1398, 250/2č., 252/2 

 

LOKALITA  č. :  Bv+D -24 

Katastrální území: Horní  Lipka  

Podrobnější popis : výstavba cca 5 rodinných domů v jihovýchodní  části Horní Lipky včetně 
přístupové komunikace po východním okraji lokality  

                                 - při umisťování objektů je třeba respektovat trasu místní telekomunikační 
sítě                               

Výměra lokality: 2,27 ha Dotčené pozemky: 1399, 289/1, 290, 289/3 část, 291/2, stp.49 

 

LOKALITA  č. :  Bv -25 

Katastrální území: Horní  Lipka  

Podrobnější popis : výstavba cca 1 rodinného domu ve střední části Horní Lipky  

                                - při umisťování objektů je třeba respektovat provozní pásmo pro údržbu 
Lipkovského potoka                           
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Výměra lokality: 0,32 ha Dotčené pozemky: 313/2, 313/1, stp. 54           

 

LOKALITA  č. :  Bv -26 

Katastrální území: Horní  Lipka  

Podrobnější popis : výstavba cca 1 rodinného domu ve střední části Horní Lipky  
                                 - při umisťování objektů je třeba respektovat trasu místní telekomunikační 

sítě                               

Výměra lokality: 0,28 ha Dotčené pozemky: 315/2, 315/1 část 

 

LOKALITA  č. :  Bv -27 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Podrobnější popis : výstavba cca 3 rodinných domů na západním okraji zastavěného území  

                                 - při umisťování objektů je třeba respektovat trasu místní telekomunikační 
sítě a primerní el. vedení včetně jeho ochranného pásma  

Výměra lokality: 0,58 ha Dotčené pozemky: 1144/2, 1144/1,1142/1, 1143/1,1103/1č., 1103/2, 
155, 1104č. 

 

LOKALITA  č. :  Bv -28 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Podrobnější popis : výstavba cca 1-2  rodinných domů  na západním okraji zastavěného území  

                                 - při umisťování objektů je třeba respektovat trasu místní telekomunikační 
sítě                               

Výměra lokality: 0,68 ha Dotčené pozemky: 1102/2, 1098/2, 1091/2, 1091/1část, 1098/1, 
1105/1, 1090 část , 1106č., 1296/1č., 1102/1č. 

 

LOKALITA  č. :  Bv -29 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Podrobnější popis : dostavba hospodářského zázemí ke stávajícímu objektu bydlení   

Výměra lokality: 0,35 ha Dotčené pozemky: 1045/2, 1043  

 

LOKALITA  č. :  Bv -30 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Podrobnější popis : výstavba cca 2 rodinných domů na severozápadním okraji zastavěného 
území  

                               - při umisťování objektů je třeba respektovat provozní pásmo pro údržbu 
Heřmanického  potoka                       

Výměra lokality: 1,42 ha Dotčené pozemky: 312/3, 312/2 část, 322/1část        
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LOKALITA  č. :  Bv -31 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Podrobnější popis : výstavba cca 1-2odinných domů na severovýchodním okraji zastavěného 
území  

                               - při umisťování objektů je třeba věnovat větší pozornost zakládání staveb, 
vzhledem k tomu, že v sousedství bylo stanoveno potenciální sesuvné 
území  

Výměra lokality: 0,35 ha Dotčené pozemky: 421/3, 421/1 část       

 

LOKALITA  č. :  Bv -32 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Podrobnější popis : výstavba cca 1rodinného domu na východním okraji zastavěného území  

                                - při umisťování objektů je třeba respektovat provozní pásmo pro údržbu 
Heřmanického  potoka                       

Výměra lokality: 0,66 ha Dotčené pozemky: 892/1, 894             

 

LOKALITA  č. :  Bv -33  + Bv 34a 

Katastrální území: Červený Potok       

Podrobnější popis : výstavba cca 5 rodinných  domů  

                                 - v území je třeba respektovat ochranné pásmo dráhy  

Výměra lokality: 2,37 ha Dotčené pozemky: 89/5, 89/9, 89/8, 58/1 část ,58/3  

 

LOKALITA  č. :  Bv -34b, Bv-34c   

Katastrální území: Červený Potok       

Podrobnější popis : výstavba cca 4 rodinných domů  
- v území je třeba respektovat ochranné pásmo lesa při umisťování objektů 

v severovýchodní části lokality a trasu místního telekomunikačního kabelu ve střední 
části předmětného území 

Výměra lokality: 2,24 ha Dotčené pozemky: 35/1část, 11/1č., 882č., 10/1č., 10/2č., stp.7 

 

LOKALITA  č. :  Bv -35   

Katastrální území: Králíky      

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

Podrobnější popis : výstavba cca 1rodinného domu ve stavební proluce zastavěného území na 
Předměstí Králík  

Výměra lokality: 0,75 ha Dotčené pozemky: 3190 část 

 

LOKALITA  č. :  Bv -36   
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Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis : výstavba cca 1rodinného domu ve stavební proluce zastavěného území na 
Předměstí Králík  

- při umisťování konkrétních objektů v území je třeba respektovat ochranné pásmo lesa 

Výměra lokality: 0,20 ha Dotčené pozemky: 3127, 3126 část 

 

LOKALITA  č. :  Bv -37   

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis : výstavba cca 1rodinného domu ve stavební proluce zastavěného území na 
Předměstí Králík 

- na východním okraji lokality je třeba respektovat průběh lokálního biokoridoru podél 
Tiché Orlice 

- při umisťování konkrétních objektů v území je třeba respektovat ochranné pásmo lesa 

Výměra lokality: 0,63 ha Dotčené pozemky: 3084 část 

 

LOKALITA  č. :  Bv -38   

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis : výstavba cca 2rodinných domů ve stavební proluce zastavěného území na 
Předměstí Králík 

- na západním okraji lokality je třeba respektovat průběh lokálního biokoridoru podél 
Tiché Orlice 

-  při umisťování konkrétních objektů v území je třeba respektovat ochranné pásmo lesa 

Výměra lokality: 0,74 ha Dotčené pozemky: 3082 část 

 

LOKALITA  č. :  Bv -39   

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis : výstavba cca 3 rodinných domů na severovýchodním okraji Králík                             
- při umisťování objektů v území je třeba respektovat průběh el. vedení 
22kV a jeho ochranné pásmo                         

Výměra lokality: 1,61ha Dotčené pozemky: 3649č., 3650, 3651, 3664 

 

LOKALITA  č. :  Bv -40   

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis : výstavba cca 1 rodinného domu na severovýchodním okraji Králík u 
Dolní Hedeče 

Výměra lokality: 0,18 ha Dotčené pozemky: 586/2  

 

LOKALITA  č. :  Bv -41a, Bv-41b 
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Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis : výstavba cca 3rodinných domů na severovýchodním okraji Králík u 
Dolní Hedeče 

Výměra lokality: 1,25 ha Dotčené pozemky: 567 část, 585/1, 548,549 

 

LOKALITA  č. :  Bv -42   

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Podrobnější popis : výstavba cca 1rodinného domu ve stavební proluce zastavěného území  

Výměra lokality: 0,25 ha Dotčené pozemky: 101/1  

 

LOKALITA  č. :  Bv -43a, Bv-43b 

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Podrobnější popis : výstavba cca 2 rodinných domů v severní části území u komunikace do 
Červeného Potoka  

Výměra lokality: 0,74 ha Dotčené pozemky: 125/1, 125/4část, 125/9, 125/10,122/1 část  

 

LOKALITA  č. :  Bv -44  

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Podrobnější popis : výstavba cca 1 rodinného domu v severní části území  

Výměra lokality: 0,27 ha Dotčené pozemky: 115/3   

 

LOKALITA  č. : Bv - 45 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Podrobnější popis : výstavba cca 2 rodinných domů v jižní části Boříkovic 

Výměra lokality: 0,76 ha Dotčené pozemky: 515, 483/1, 478/1, 1494/1, 1494/2, stp. 64, stp. 65 

 

LOKALITA  č. :  Bv- 46 

Katastrální území: Králíky       

Podrobnější popis : výstavba cca 4 RD na severním okraji Králík                               -  

Výměra lokality: 2,51 ha Dotčené pozemky: 3456č., 3451č., 3465č., 3457-3464, 3466-69, 
3480č. 

 

LOKALITA  č. : Bv - 47 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Podrobnější popis : výstavba cca 1 rodinného domu v severní části Boříkovic  

Výměra lokality: 0,28 ha Dotčené pozemky: 62/1, 68/1, stp. 11/1, 1456 část 
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LOKALITA  č. :  Bv -48   

Katastrální území: Červený Potok       

Podrobnější popis : výstavba cca 1 rodinného domu 

Výměra lokality: 0,26 ha Dotčené pozemky: 6/2část, 874část, 4/1část, 4/2 část        

 

LOKALITA  č. :  Bv -49 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Podrobnější popis : výstavba cca 3 obytných domů na jižním okraji zástavby   

Výměra lokality: 0,70 ha Dotčené pozemky: 562/1 část  

 

LOKALITA  č. :  Bv -50   

Katastrální území: Červený Potok       

Podrobnější popis : výstavba cca 1 rodinného domu 

Výměra lokality: 0,16 ha Dotčené pozemky: 477č., 442/2 č. 

7.2.2 Bydlení - městského typu rodinné: 
 

LOKALITA  č. : Bmr- 1 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Podrobnější popis : výstavba cca 6 rodinných domů v severní části Boříkovic  

                                -  jediná rozvojová lokalita v obci, kde je možné uplatnit městské formy 
bydlení  

Výměra lokality: 1,60 ha Dotčené pozemky: 134/1, 163/1 část, 135/1  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 2 

Katastrální území: Dolní Lipka  

Podrobnější popis : výstavba cca 9 rodinných domů, doplnění obytné skupiny u nádraží  

                                -  při umisťování objektů je třeba respektovat průběh el. vedení východní 
částí lokality a jeho ochranné pásmo  

Výměra lokality: 2,25 ha Dotčené pozemky: 286/1část, 286/18 část, 286/24, 286/25 

 

LOKALITA  č. : Bmr- 3a, Bmr- 3b 

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis : výstavba cca 30rodinných domů na jižním okraji zastavěného území Králík 
za výchovným ústavem 

- před zahájením výstavby ve střední části území je třeba provést kabelizaci el. vedení 



117 
 

22kV tak, aby se snížil dopad tohoto vedení na zástavbu 
- podél hromadných garáži je třeba vysadit izolační pás zeleně  

- v severní části území je třeba respektovat ochranné pásmo veřejného pohřebiště 

Výměra lokality: 7,42 ha 
 Dotčené pozemky: 1295/36, 1295/35, 1295/26,  1295/33 část, 
1295/34 část, 1368č., 1366/5č., 2152/3č., 1295/41, 1295/8, 1295/38, 
1223/2, 1223/3, 1295/9, 1295/30, stp. 1080, 1295/31, 1295/29č., 
1295/37, 1295/24č., 1295/28 část                           

 

LOKALITA  č. : Bmr- 4 

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis : výstavba cca 5rodinných domů , dostavba obytného území v severozápadní 
části Králík          

- v území je třeba respektovat ochranné pásmo dráhy  
- podél trati ČD je třeba vysadit izolační pás zeleně  

Výměra lokality: 0,98 ha 
Dotčené pozemky: 1841/1 část, 126/1 část, 1869/1 část, 1869/10č., 
1841/10, 1841/11, 1841/8č. 

 

LOKALITA  č. : Bmr- 5a, Bmr- 5b, Bmr-5c 

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis : výstavba cca 90rodinných domů na severním okraji zastavěného území 
Králík v prostoru Na Skřivánku  

- před zahájením výstavby v jihozápadní části území je třeba provést kabelizaci el. vedení 
22kV tak, aby se snížil dopad tohoto vedení na zástavbu 

Výměra lokality: 17,80 
ha 

Dotčené pozemky:  
3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 1897/1, 1899, 1900/16, 2204č., 
3490, 3498-3509, 3546č., 3512-3545, 3511č., 1902/19, 1902/20, 
1902/21, 3565část, 3564 

 

LOKALITA  č. : Bmr- 6  

Na základě projednávání konceptu převedena do ploch obytných smíšených  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 7  

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis : výstavba cca 3rodinných domů na severním okraji zastavěného území 
Králík ve směru k Dolní Hedeči   

Výměra lokality: 1,07 ha Dotčené pozemky:  
stp. 514, 1943/1, 1964/1, 1962/1, 2072/24č., 3643, 3642č. 
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LOKALITA  č. : Bmr- 8  

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis : výstavba cca 2rodinných domů na jižním okraji  

- rozsah lokality bude záviset na zvolené variantě průběhu el. vedení 22kV směrem na 
Dolní Hedeč 

- při umisťování objektů je třeba respektovat ochranné pásmo lesa  

Výměra lokality: 0,44 ha Dotčené pozemky: 759/7, 759/8, 759/3, 753/2, 755/2 část  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 9 

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis : výstavba cca 1rodinného domu  

Výměra lokality: 0,19 ha Dotčené pozemky: 1168/1část, 1168/2 část, 1168/3část 

 

LOKALITA  č. : Bmr- 10 

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis : výstavba cca 1rodinného domu, dostavba stavební proluky v ulici L. 
Janáčka  

Výměra lokality: 0,10 ha Dotčené pozemky: 651/36, 651/41část, stp. 1096  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 11 

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis : výstavba cca 2rodinných domů ve stavební proluce  

Výměra lokality: 0,28 ha Dotčené pozemky: 447/1č., 447/15č., 1902/14č., 1902/13, 448/1, 
448/2, 448/3č. 

 

LOKALITA  č. : Bmr- 12 

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis : výstavba cca 3rodinných domů na okraji obytné zástavby města  

Výměra lokality: 0,33 ha Dotčené pozemky: 3741č., 3742č., 3743č. 

 

7.2.3 Rozvojové plochy - bydlení - městského typu sídlištní: 
 

LOKALITA  č. : Bms-1a, Bms-1b 

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis : výstavba cca 40 bytových jednotek v jižním sektoru města v sousedství 
navrhované veřejné zeleně podél Plynárenského potoka  

- v území je třeba respektovat průběh el. vedení 22kV a jeho ochranné pásmo, ve výhledu 
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je navrhováno jeho vymístění (po realizaci nové rozvodny) 

Výměra lokality: 2,06 ha Dotčené pozemky: 1069/16č., 1069/17č., 1087/8 část, 1069/18č.  

 

7.2.4 Plochy smíšené - obytné městské: 
 

LOKALITA  č. : Sm-1 

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis : výstavba cca 60 bytových jednotek doplněných zejména podél státní 
silnice objekty pro občanské vybavení  

                                 - p řed zahájením výstavby je třeba provést kabelizaci el. vedení 22kV tak, 
aby se snížil dopad tohoto vedení na kompozici zástavby 

Výměra lokality: 3,92 ha Dotčené pozemky: 1071/1 část, 1084/2 část, 1071/22č., 1084/3č., 
1053/1č. 

  

LOKALITA  č. : Sm- 2  

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis : výstavba cca 2rodinných domů na severním okraji zastavěného území 
Králík ve směru k Červenému Potoku s možností jejich doplnění 
podnikatelskými aktivitami 

Výměra lokality: 0,79 ha Dotčené pozemky: 3561, 3566část                        

 

7.2.5  Občanské vybavení-komerční zařízení malá a střední : 
 

LOKALITA  č. :  Om -1  

Katastrální území: Dolní Lipka      

Podrobnější popis : výstavba zařízení občanského vybavení u hraničního přechodu s Polskou 
republikou, vhodná je zejména výstavba objektů maloobchodu a objektů 
pro veřejné stravování  

                               - na okraji řešené lokality je vedena trasa dosud nefunkčního regionálního 
biokoridoru, kterou je třeba respektovat           

Výměra lokality: 0,95 ha Dotčené pozemky: 439/2, 439/7, 439/4, 439/5část 

 

LOKALITA  č. :  Om -2  

Katastrální území: Dolní Lipka      

Podrobnější popis : výstavba zařízení občanského vybavení v prostoru mezi hraničním 
přechodem a křižovatkou státních silnic, doporučována je výstavba 
zejména komerčních objektů (maloobchod i velkoobchod), zařízení 
nabízející služby motoristům, apod. 
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                                  - vzhledem k hlukové zátěži v území nelze umisťovat objekty pro školství, 
zdravotnictví, kulturu, sociální péči, apod. 

Výměra lokality: 1,53 ha Dotčené pozemky: 413/5 část, 424 část, 413/1 část 

 

LOKALITA  č. :  Om -3  

Katastrální území: Dolní Lipka      

Podrobnější popis : výstavba zařízení občanského vybavení v prostoru u křižovatky státních 
silnic, doporučována je výstavba zejména komerčních objektů 
(maloobchod i velkoobchod), zařízení nabízející služby motoristům, apod. 

- vzhledem k hlukové zátěži v území nelze umisťovat objekty pro školství, zdravotnictví, 
kulturu, sociální péči, apod. 

- při umisťování objektů v území je třeba respektovat rozhledové trojúhelníky na 
křižovatce  

Výměra lokality: 1,19 ha Dotčené pozemky: 375/2 část, 349/5 část, 375/1 část  

 

LOKALITA  č. :  Om -4 + Om - 5 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Podrobnější popis : výstavba zařízení občanského vybavení doplňujícího rekreační a sportovní 
plochy v daném území (plochy pro sjezdové lyžování), vhodná je zejména 
výstavba objektů pro veřejné ubytování a stravování, půjčovny sportovních 
vybavení, nabídka nevýrobních služeb, apod. 

                               - realizace výstavby je podmíněna provedením změny funkčního využití 
sousedních ploch zemědělské výroby na plochy pro občanské vybavení 

Výměra lokality: 4,05 ha Dotčené pozemky: 601/1 část , 620 část,584/1 část  

 

LOKALITA  č. :  Om -7  

Katastrální území: Králíky       

Podrobnější popis : návrh ploch občanského vybavení u přeložky krajské silnice v blízkosti 
nového obytného souboru Na Skřivánku a zároveň v blízkosti výrobního 
území 

                               - předpokládáno je umístění zejména komerčních zařízení, služeb pro 
motoristy, zařízení pro veřejné stravování a ubytování (jejich umístění 
v lokalitě musí splňovat příslušné hygienické limity) 

                               - při umisťování objektů v  území je třeba respektovat průběh el. vedení 
22kV a jeho ochranné pásmo  

Výměra lokality: 3,53 ha Dotčené pozemky: 1862/2 část, 1829/3 část, 1848/1 část, 2201/2č., 
3451č., 3456č. 

 

LOKALITA  č. :  Om -8  

Katastrální území: Králíky       
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Podrobnější popis : návrh ploch občanského vybavení u přeložky státní silnice a zároveň na 
okraji nového obytného souboru 

                                -  v území je uvažováno s výstavbou krytého plaveckého bazénu  
                                - v území je t řeba respektovat průběh el. vedení 22kV a jeho ochranné 

pásmo, ve výhledu je navrhováno jeho vymístění (po realizaci nové 
rozvodny) 

Výměra lokality: 4,40 ha Dotčené pozemky:  
3018část, 3017/6, 1069/15č., 1087/9, 1087/10, 1087/11, 1087/12, 
1087/13, 1087/14, 3016část 

 

LOKALITA  č. :  Om -9  

Katastrální území: Králíky       

Podrobnější popis : návrh ploch občanského vybavení u silnice I/43 a zároveň na okraji nového 
obytného souboru 

- před zahájením výstavby je třeba provést kabelizaci el.vedení 22kV, které prochází 
východním okrajem lokality   

- v území je třeba respektovat trasu místního telekomunikačního kabelu  

Výměra lokality: 0,53 ha Dotčené pozemky: 1087/8část, 1069/18 část  

 

LOKALITA  č. :  Om -10 

Katastrální území: Heřmanice u Králík 

Podrobnější popis : výstavba zařízení občanského vybavení doplňujícího rekreační a sportovní 
plochy v daném území (plochy pro sjezdové lyžování), vhodná je zejména 
výstavba objektů pro veřejné ubytování a stravování, půjčovny sportovních 
vybavení, nabídka nevýrobních služeb, apod. 

Výměra lokality: 0,14 ha Dotčené pozemky: 44část , 41/2 část, 41/4 

 

LOKALITA  č. :  Om-11   

Katastrální území: Horní Lipka         

Podrobnější popis : výstavba zařízení občanského vybavení doplňujícího rekreační a sportovní 
plochy v daném území (sportovně rekreační areál  Suchý vrch – Buková 
hora), vhodná je zejména výstavba objektů pro veřejné ubytování a 
stravování, půjčovny sportovních vybavení, nabídka nevýrobních služeb, 
zařízení pro agroturistiku, apod) 

                                -  při umisťování objektů v území je třeba respektovat průběh místní 
telekomunikační sítě jihovýchodním okrajem území  

Výměra lokality: 0,70 ha Dotčené pozemky: 933/1 část 

 

LOKALITA  č. :  Om-12   

Katastrální území: Dolní Hedeč     
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Podrobnější popis : výstavba zařízení občanského vybavení doplňujícího navrhované rekreační 
a sportovní plochy v daném území (sportovně rekreační areál  Suchý vrch 
– Buková hora), vhodná je zejména výstavba objektů pro veřejné 
ubytování a stravování, půjčovny sportovních vybavení, nabídka 
nevýrobních služeb, zařízení pro agroturistiku, apod) 

Výměra lokality: 0,38 ha Dotčené pozemky: 657část, 650část,647 část 

 

LOKALITA  č. :  Om- 13  

Katastrální území: Červený Potok       

Podrobnější popis :  
- výstavba zařízení občanského vybavení doplňujícího rekreační a sportovní plochy na 

Dolní Moravě  (plochy pro sjezdové lyžování), vhodná je zejména výstavba objektů pro 
veřejné ubytování a stravování, půjčovny sportovních vybavení, nabídka nevýrobních 
služeb, zařízení pro agroturistiku, apod) 

Výměra lokality: 2,39 ha Dotčené pozemky: 55/1 část    

 

LOKALITA  č. :  Om- 14  

Katastrální území: Červený Potok       

Podrobnější popis :  
- výstavba zařízení občanského vybavení doplňujícího rekreační a sportovní plochy na 

Dolní Moravě  (plochy pro sjezdové lyžování), vhodná je zejména výstavba objektů pro 
veřejné ubytování a stravování, půjčovny sportovních vybavení, nabídka nevýrobních 
služeb, zařízení pro agroturistiku, apod) 

Výměra lokality: 1,67 ha Dotčené pozemky: 45 část    

 

7.2.6  Občanské vybavení - veřejná infrastruktura: 
LOKALITA  č. :  Ov -6  

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Podrobnější popis : rozšíření území Vojenského muzea  Králíky o předváděcí plochu   

                               - v území je třeba respektovat ochranné pásmo el. vedení, ochranné pásmo 
vodního zdroje a ochranné pásmo lesa  

Výměra lokality: 3,67 ha Dotčené pozemky: 525/6, 525/1, 525/4 

 

7.2.7  Občanské vybavení –tělovýchovná a sportovní zařízení: 
 

LOKALITA  č. :  Os-1 

Katastrální území: Králíky        

Podrobnější popis : hřiště pro rekreační tělesnou výchovu  v sousedství nové obytné zástavby 
v západním sektoru města  
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                                    -  umístění univerzálního hřiště pro míčové hry, dětského hřiště, apod.  

Výměra lokality: 0,13 ha Dotčené pozemky: 23/24 

 

LOKALITA  č. :Os-2 

Katastrální území: Králíky        

Podrobnější popis : hřiště pro rekreační tělesnou výchovu  v sousedství nově navrhované 
obytné zástavby v jižní části  města  

                                    -  umístění univerzálního hřiště pro míčové hry, dětského hřiště, apod.  

Výměra lokality: 0,35 ha Dotčené pozemky: 1295/24část 

 

LOKALITA  č. :  Os-3 

Katastrální území: Králíky        

Podrobnější popis : rozšíření stávajícího sportovního areálu na jihovýchodním okraji Králík  

- na hranici sportovních ploch a obytné zástavby je třeba realizovat izolační zeleň 
- při umisťování konkrétních objektů v území je třeba respektovat ochranné pásmo lesa 

Výměra lokality: 2,46 ha Dotčené pozemky: 660část, 3770 část  

 

LOKALITA  č. :  Os-4 

Katastrální území: Králíky        

Podrobnější popis : rozšíření stávajícího sportovního areálu na jihovýchodním okraji Králík 
východním směrem  

- na hranici sportovních ploch a obytné zástavby je třeba realizovat izolační zeleň 

-  při umisťování konkrétních objektů v území je třeba respektovat ochranné pásmo lesa 

Výměra lokality: 
12,21ha 

Dotčené pozemky:  3744č., 3741č., 3745č., 3738č., 3770č. 
 

 

LOKALITA  č. :  Os-5 

Katastrální území: Králíky        

Podrobnější popis : hřiště pro rekreační tělesnou výchovu  v sousedství nové obytné skupiny 
Na Skřivánku   

                                    -  umístění univerzálního hřiště pro míčové hry, dětského hřiště, apod.  

Výměra lokality: 0,22 ha Dotčené pozemky: 3488č., 3489č.  

 

LOKALITA  č. :  Os-6 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Podrobnější popis : vybudování nového areálu pro rekreační tělesnou výchovu, popř. 
provozování hasičského sportu, náhrada za areál u kostela, který 
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pravděpodobně  nebude z důvodu vlastnických vztahů v budoucnosti 
využíván 

                                -  realizovat pás izolační zeleně mezi sportovním areálem a územím 
zemědělské výroby                              

Výměra lokality: 1,38 ha Dotčené pozemky: 350/1, 335/2, 351/1, 351/2 č., 1210/1č. 

 

LOKALITA  č. :  Ossl-2 (v konceptu Rn-2) 

Katastrální území: Dolní Hedeč, Králíky  

Podrobnější popis : realizace areálu pro sjezdové lyžování na severovýchodně orientovaném 
svahu v Dolní Hedeči, areál je dobře dostupný z vlastních Králík ; 
v lokalitě je možné i letní využití svažitých pozemků s vlekem 

Výměra lokality: 14,37 a Dotčené pozemky k.ú. Králíky :  567č., 555/2č.; dotčené pozemky 
v k.ú. Dolní Hedeč: 542č.,647č., 663č., 662č., 665, 715č., 717č., 
718č., 716/1č., 716/2č., stp. 18 

 

7.2.8 Výroba a skladování -drobná řemeslná výroba 
 

LOKALITA  č. :  Vd -1  

Katastrální území: Dolní Lipka      

Podrobnější popis : výstavba provozoven výrobních služeb (truhlářství, zámečnictví, 
sklenářství, tesařství, apod.)u silnice I. třídy na západním okraji současně 
zastavěného území Dolní Lipky  

- pro zmírnění dopadu na sousední obytnou zástavbu a ke zlepšení estetického vzhledu 
areálu je navrhována výsadba izolační zeleně na východním okraji řešené lokality 

Výměra lokality: 9,53 ha Dotčené pozemky: 340/1 část, 340/2 část, 340/3, 352, 372/1 část, 
372/2 část , 483/2 část 

 

LOKALITA  č. :  Vd -2  

Katastrální území:  Králíky         

Podrobnější popis : výstavba provozoven výrobních služeb (truhlářství, zámečnictví, 
sklenářství, tesařství, apod.)u přeložky silnice III. třídy v severní části 
Králík v návaznosti na průmyslovou zónu  

- při umisťování konkrétních objektů v území je třeba respektovat ochranné pásmo lesa 

Výměra lokality: 2,73 ha Dotčené pozemky:  
3476, 3475, 3474, 3472, 3471, stp. 1198 

 

7.2.9 Výroba a skladování – lehký průmysl: 
 

LOKALITA  č. :  Vl-1  
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Katastrální území: Králíky          

Podrobnější popis : rozšíření výrobní zóny na západním okraji zastavěného území Králík 
v sousedství navrhované přeložky silnice I. třídy  

Výměra lokality: 1,77 ha Dotčené pozemky:  
3236č., 3233č., 3230, 3231, 3157č.,  3159 část   

 

LOKALITA  č. :  Vl -2  

Katastrální území: Králíky          

Podrobnější popis : doplnění stávajících výrobních ploch v západní části  Králík severním 
směrem až k trati ČD   

- při umisťování objektů  je třeba respektovat ochranné pásmo dráhy 

- - při umisťování konkrétních objektů v území je třeba respektovat ochranné pásmo lesa 
- na východním okraji lokality v sousedství obytné zástavby je třeba realizovat pás 

izolační zeleně 

Výměra lokality: 1,71 ha Dotčené pozemky :  
1758/2, 1758/31-40, 1758/60, 1758/5, 1758/18, 1758/34-39, 
1758/61, 1758/4, 2188č., 2188/4č., 1758/61 

 

LOKALITA  č. :  Vl -3  

Katastrální území: Králíky          

Podrobnější popis : rozšíření výrobní zóny města v západní části území za trať ČD 
- při umisťování konkrétních objektů v území je třeba respektovat ochranné pásmo lesa 

                                - podmínkou realizace této průmyslové zóny je zajištění její dobré dopravní 
dostupnosti (přeložka silnice III. třídy 

Výměra lokality: 7,96ha Dotčené pozemky: 
3441č., 3442, 3443, 3444, 3445č., 3446, 3447, 3449č., 3450č., 3452 
č. 

 

 
7.2.10 Výroba a skladování – zemědělská výroba: 

 

LOKALITA  č. :  Vz-1 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Podrobnější popis : výstavba letní salaše na západním okraji zemědělsky obdělávaných ploch 
v Dolních Boříkovicích 

Výměra lokality: 0,32 ha Dotčené pozemky: 1041  

 

LOKALITA  č. :  Vz-2 
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Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Podrobnější popis : výstavba letní salaše na západním okraji současně zastavěného 
území Dolních Boříkovic 

Výměra lokality: 0,44 ha Dotčené pozemky: 1033/1část 

 

LOKALITA  č. :  Vz-3 

Katastrální území: Dolní Lipka  

Podrobnější popis : rozšíření ploch zemědělské výroby u stávajícího areálu společnosti ZESPO 
s.r.o.  

                                -  při umisťování jednotlivých objektů je třeba respektovat ochranné pásmo 
lesa v severní části lokality  

Výměra lokality: 0,6vv7 
ha 

Dotčené pozemky: 220/3, stp. 71 

 

LOKALITA  č. :  Vz-4 

Katastrální území: Dolní Hedeč  

Podrobnější popis : výstavba letní salaše v prostoru pod klášterem  

- vzhledem k pohledové exponovanosti prostoru je třeba klást důraz na architektonický 
výraz objektu  

- při umisťování konkrétních objektů v území je třeba respektovat ochranné pásmo lesa 

Výměra lokality: 0,36 ha Dotčené pozemky: 642 část   

 

7.2.11 Technická infrastruktura- inženýrské sítě  
 

LOKALITA  č. :  Ti-1  

Katastrální území: Králíky          

Podrobnější popis : rozvojová plocha pro umístění rozvodny 110/22 kV Králíky  

Výměra lokality: 0,46 ha Dotčené pozemky: 3016část  

 
LOKALITA  č. :  Ti-2  

Katastrální území: Červený Potok  

Podrobnější popis : rozvojová plocha pro umístění obecní ČOV v místní části Červený Potok, 
ochrannné pásmo – 50m  

Výměra lokality: 0,13 ha Dotčené pozemky: 436 část , 437část 

 
 

7.2.12 Rozvojové plochy – rekreace – rodinná: 
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LOKALITA  č. :  Ri -1a, Ri-1b, Ri-1c 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Podrobnější popis : výstavba cca 16 objektů pro individuální rekreaci formou rekreačních 
domků, doporučována je výstavba jednopodlažních objektů obdélného 
půdorysu, vycházejících z architektury původní venkovské zástavby                              
kovic 

- při umisťování objektů v území je třeba respektovat provozní pásmo pro údržbu vodního 
toku, který prochází lokalitou      

- při umisťování konkrétních objektů v území je třeba respektovat ochranné pásmo lesa                

Výměra lokality: 3,15 ha Dotčené pozemky: stp. 102, stp. 96/1, stp. 96/2, stp. 105, ppč. 730č., , 
753č.,797část, 815/2, 871/2, 812/2část, 812/3, 802/1,746/1,747, 734 

 

LOKALITA  č. :  Ri -2a, Ri-2b 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Podrobnější popis : výstavba cca 4 objektů pro individuální rekreaci formou rekreačních 
domků, doporučována je výstavba jednopodlažních objektů obdélného 
půdorysu, vycházejících z architektury původní venkovské zástavby                              
kovic 

                               -   při umisťování objektů v území je třeba respektovat trasu místního 
telekomunikačního kabelu, který prochází touto lokalitou          

Výměra lokality: 0,66 ha Dotčené pozemky: stp. 114, stp. 112, stp. 113, ppč. 878/1 část, 920, 
921/2část, 924, 876, 919 

 

LOKALITA  č. :  Ri -3 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Podrobnější popis : výstavba cca 4 objektů pro individuální rekreaci formou rekreačních 
domků, u krajské silnice možná i výstavba hmotově výraznějších objektů – 
penziony  

                               - realizace výstavby je podmín ěna provedením změny funkčního využití 
sousedních ploch zemědělské výroby na plochy pro občanské vybavení 

Výměra lokality: 0,73 ha Dotčené pozemky: 596/2, 593,594  

 

LOKALITA  č. :  Ri-4a, Ri- 4b 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Podrobnější popis : výstavba cca 3 rekreačních objektů formou rekreačních domků    
- při umisťování objektů v severovýchodní části lokality je třeba respektovat provozní 

pásmo pro údržbu Heřmanického  potoka    
 -  při umisťování objektů v území je třeba respektovat trasu místního telekomunikačního 
kabelu, který prochází touto lokalitou                              

Výměra lokality: 2,37 ha Dotčené pozemky: 888/1, 887/1, 862/2 část, 856/5 část, 856/4, 890/1, 
890/2 
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LOKALITA  č. :  Ri-5a, Ri- 5b, Ri – 5c 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Podrobnější popis : výstavba cca 5 rekreačních objektů formou rekreačních domků   v severní 
části Heřmanic  

- při umisťování konkrétních objektů v území je třeba respektovat ochranné pásmo lesa 

Výměra lokality: 3,07 ha Dotčené pozemky: 730 část, 727/1část, 735, 731č., 733, stp. 124, 
713/1,  711, stp. 128, 713/4, 713/2, 726/1, 726/2, 715, 724/1 část, 
724/2 

 

LOKALITA  č. :  Ri - 6   

Katastrální území: Horní Lipka         

Podrobnější popis : výstavba cca 1 rekreačního objektu formou rekreačního domku v severní   
části Horní Lipky  

Výměra lokality: 0,42 ha Dotčené pozemky: 991/1 část, stp. 167  

 

LOKALITA  č. :  Ri -7   

Katastrální území: Horní Lipka         

Podrobnější popis : výstavba cca 1 rekreačního objektu formou rekreačního domku v severní   
části Horní Lipky  

- při umisťování objektu je třeba respektovat  přístupovou komunikaci k objektům severně 
od lokality 

-  při umisťování konkrétních objektů v území je třeba respektovat ochranné pásmo lesa 

Výměra lokality: 0,29 ha Dotčené pozemky: 1147/1 část   

 

LOKALITA  č. :  Ri -8   

Katastrální území: Horní Lipka         

Podrobnější popis : výstavba cca 2 rekreačních objektů formou rekreačních domků v severní   
části Horní Lipky  

- při umisťování objektu je třeba respektovat  ochranné pásmo krajské silnice a pásmo pro 
údržbu vodoteče 

- při umisťování konkrétních objektů v území je třeba respektovat ochranné pásmo lesa 

Výměra lokality: 0,79 ha Dotčené pozemky: 1153/4  

 

LOKALITA  č. :  Ri -9a, Ri-9b 

Katastrální území: Horní Lipka         

Podrobnější popis : výstavba cca 5 rekreačních objektů formou rekreačních domků v severní   
části Horní Lipky  

- při umisťování objektu je třeba respektovat  ochranné pásmo lesa  a navrhovanou trasu 
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el. vední 22kV Heřmanice – Dolní Morava, včetně ochranného pásma  

Výměra lokality: 1,81 ha Dotčené pozemky: 1165/1, 1185/2 část   

 

LOKALITA  č. :  Ri -10   

Lokalita byla na základě projednání konceptu vypuštěna. 

 

LOKALITA  č. :  Ri -11   

Katastrální území: Horní Lipka         

Podrobnější popis : výstavba cca 2 rekreačních objektů formou rekreačních domků v severní   
části Horní Lipky  

- při umisťování konkrétních objektů v území je třeba respektovat ochranné pásmo lesa 

Výměra lokality: 0,85 ha Dotčené pozemky: 1185/3, 1185/1 část  

 

LOKALITA  č. :  Ri -12   

Lokalita byla na základě projednání konceptu vypuštěna. 

 

LOKALITA  č. :  Ri -13a , Ri- 13b 

Katastrální území: Horní Lipka         

Podrobnější popis : výstavba cca 3 rekreačních objektů formou rekreačních domků, v případě 
rekreačních chatek uvažovat zástavbu po vrstevnici, ne po spádnici svahu 

- při umisťování konkrétních objektů v území je třeba respektovat ochranné pásmo lesa  

Výměra lokality: 1,73 ha Dotčené pozemky: 947/5, 983/3 část   

  

LOKALITA  č. :  Ri -14   

Katastrální území: Horní Lipka         

Podrobnější popis : výstavba cca 2 rekreačních objektů formou rekreačních domků ve střední  
části Horní Lipky  

- při umisťování objektu je třeba respektovat  el. vedení 22kV a jeho ochranné pásmo  

Výměra lokality: 0,45 ha Dotčené pozemky: 548/2, 548/1část  

 

LOKALITA  č. :  Ri -15   

Katastrální území: Horní Lipka         

Podrobnější popis : výstavba cca 4 rekreačních objektů formou rekreačních domků ve střední  
části Horní Lipky  

- při umisťování objektu je třeba respektovat trasu místní telekomunikační sítě  

Výměra lokality: 2,22 ha Dotčené pozemky: 517, 1271/1, 518, 521/5 část, 521/2 část, 505/1 
část, 462/2, 462/1část, 463/1, 463/2, 465/1, 466, 467, stp. 81 
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LOKALITA  č. :  Ri -16   

Katastrální území: Horní Lipka         

Podrobnější popis : výstavba cca 1 rekreačního objektu formou rekreačního domku ve střední  
části Horní Lipky  

- při umisťování objektu je třeba respektovat provozní pásmo pro údržbu Lipkovského 
potoka 

Výměra lokality: 0,14 ha Dotčené pozemky: 578/1, stp. 99  

 

LOKALITA  č. :  Ri -17   

Katastrální území: Červený Potok       

Podrobnější popis : výstavba cca 5 rekreačních objektů formou rekreačního domku na jižním 
okraji zastavěného území 

Výměra lokality: 3,17 ha Dotčené pozemky: stp. 78, ppč. 376/5 část, 380, 379, 377/1 
část,839č., 402/2č., 419č. 

 

LOKALITA  č. :  Ri -18   

Katastrální území: Červený Potok       

Podrobnější popis : výstavba cca 1 rekreačního objektu formou rekreačního domku na jižním 
okraji zastavěného území 

Výměra lokality: 0,52 ha Dotčené pozemky: stp. 80, ppč. 392/1 část, 392/2 část, 397, 393 

 

LOKALITA  č. :  Ri -19   

Lokalita na základě projednání konceptu vypuštěna. 

 

LOKALITA  č. :  Ri -20   

Lokalita na základě projednání konceptu vypuštěna. 

 

LOKALITA  č. :  Ri – 21   

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Podrobnější popis : výstavba cca 1 rekreačního objektu ve střední části řešeného území   
                               -  při umisťování objetu je třeba respektovat průběh místního 

telekomunikačního kabelu územím  

Výměra lokality: 0,46 ha Dotčené pozemky: 267/1 

 

LOKALITA  č. :  Ri – 22   

Katastrální území: Dolní Hedeč   
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Podrobnější popis : výstavba cca 1-2 rekreačních objektů ve střední části řešeného území   

Výměra lokality: 1,10 ha Dotčené pozemky: 325/3, 321, 322/2 část, 324, 338/2 část, stp. 56, 
738/3část 

 

LOKALITA  č. :  Ri – 23   

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Podrobnější popis : výstavba cca 1 rekreačního objektu ve střední části řešeného území   

Výměra lokality: 0,24 ha Dotčené pozemky: 462/1, 463/3 

 

LOKALITA  č. :  Ri – 24   

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Podrobnější popis : výstavba cca 1 rekreačního objektu ve střední části řešeného území   

Výměra lokality: 0,57 ha Dotčené pozemky: 459/2,494, 595/3 

 

LOKALITA  č. :  Ri – 25   

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Podrobnější popis : výstavba cca 1-3 rekreačních objektů na jižním okraji řešeného území  

                              -  při umisťování objektů je třeba respektovat průběh vodovodů vedených 
danou lokalitou a místní telekomunikační sítě 

Výměra lokality: 1,12 ha Dotčené pozemky: 608/1 část, 557/1, 565/1část, 770/1 část  

 

LOKALITA  č. :  Ri – 26   

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Podrobnější popis : výstavba cca 2 rekreačních objektů v jižní  části řešeného území   

Výměra lokality: 1,03 ha Dotčené pozemky: 590/2, 609/1, 613/1, 613/2, stp. 136, 614/1část 

 

7.2.13 Dopravní infrastruktura - silniční: 
 

LOKALITA  č. :  D -1  

Katastrální území: Králíky  

Podrobnější popis : přeložka silnice I/43 po jihozápadním okraji Králík  

Výměra lokality: 2,52 ha Dotčené pozemky:  
Části parcel: 3242, 3239, 3237, 3236, 3232, 3233, 3159, 3160, 3262, 
3140, 3139, 3063, 3062 3061, 3060, 3059/3, 3059/4, 3058, 3057, 
3056, 3055, 3054, 3038, 3039, 3037, 3036, 3035, 3033, 3031, 3012, 
3018, 3017/4, 3017/5, 3016 
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LOKALITA  č. :  D -2  

Katastrální území: Králíky  

Podrobnější popis : přeložka silnice III. třídy, komunikační napojení průmyslové zóny města  

Výměra lokality: 1,60 ha Dotčené pozemky:  
3388, 3346č., 3409, 3412, 3417, 3431č. 3419č., 3427, 3453, 3456č., 
3470, 3478                         

 

LOKALITA  č. :  D -3  

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Podrobnější popis : prodloužení místní komunikace západním směrem z důvodu napojení 
rozvojové plochy Bv -6  

Výměra lokality: 0,03 ha Dotčené pozemky: 1572 část  

 

LOKALITA  č. :  D - 4 

Katastrální území: Dolní Boříkovice, Králíky 

Podrobnější popis : návrh nového komunikačního napojení mezi integrovanou obcí Dolní 
Boříkovice  (území u kostela) a Králíky (učiliště) 

Výměra lokality: 0,39 ha Dotčené pozemky: k.ú. Dolní Boříkovice – 54/8část, 57/2část, 45/5 
část, 46/1část, 106/1část, 72/2část 
k.ú. Králíky – 3137 část 

 

LOKALITA  č. :  D -5  

Katastrální území: Dolní Boříkovice, Králíky 

Podrobnější popis : návrh nového komunikačního napojení mezi integrovanou obcí Dolní 
Boříkovice  (rekreační areál pod Suchým vrchem) a Králíky (Předměstí) 

Výměra lokality: 1,91ha  Dotčené pozemky: k.ú. Dolní Boříkovice – 96část, 110/1 část, 262 
část, 328/1část, 470/2 část, 1503/1 část, 106/4, 1475, 113/1část, 263 

k.ú. Králíky - 3100 

 

LOKALITA  č. :  D -6  

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Podrobnější popis : prodloužení místní komunikace s cílem lepšího napojení navrhovaných 
ploch pro občanské vybavení v jižní části Dolních Boříkovic 

Výměra lokality: 0,04 ha Dotčené pozemky: 601/2 část 

 

LOKALITA  č. :  D -7  

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Podrobnější popis : realizace nové místní komunikace, která by měla sloužit pro napojení 
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rozvojové plochy Ov-5 a přístup na parkoviště (D8) 

Výměra lokality: 0,12 ha Dotčené pozemky: stp. 79, ppč. 1521/1část 

 

LOKALITA  č. :  D -8  

Na základě projednání návrhu vypuštěna. 

 

LOKALITA  č. :  D -9  

Katastrální území: Dolní Lipka       

Podrobnější popis : realizace nové místní komunikace pro obsluhu jednotlivých stavebních 
parcel v lokalitě Bmr – 2  

Výměra lokality: 0,11 ha Dotčené pozemky: 286/18 část, 286/1 část 

 

LOKALITA  č. :  D -10 

Katastrální území: Dolní Lipka       

Podrobnější popis : realizace účelové komunikace, zpřístupňující plochu bývalého  pohřebiště 
v Dolní Lipce                   

Technické zajištění území:  

Výměra lokality: 0,08 ha Dotčené pozemky: 44/1 část 

 

LOKALITA  č. :  D -11  

Katastrální území: Dolní Lipka       

Stávající funkční využití:  ostatní plochy  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : propojení místních komunikací u rozptýlené zástavby podél státní hranice, 
dopravní obsluha rozvojové plochy Bv-8 

Výměra lokality: 0,14 ha Dotčené pozemky: 497/1 část  

 

LOKALITA  č. :  D -12 

Katastrální území: Králíky  

Podrobnější popis : návrh místní komunikace pro dopravní napojení rozvojové lokality Bmr3 

Výměra lokality: 0,46 ha Dotčené pozemky:  
1368č, 1366/5č., 2152/3č., 1295/36č., 1295/35č., 1295/34č., 
1295/33č., 1295/29č., 1295/28č., 1306/29č. 

 

LOKALITA  č. :  D -13 

Katastrální území: Králíky  

Podrobnější popis : návrh místní komunikace pro dopravní napojení rozvojových lokalit 
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v jižním sektoru města  

Výměra lokality: 0,33 ha Dotčené pozemky:  
1069/16č, 1087/8č., 1087/9č., 2236/2č., 2137/5č., 1144/2č. 

 

LOKALITA  č. :  D -14 

Katastrální území: Králíky  

Podrobnější popis : návrh místní komunikace pro dopravní napojení rozvojové lokality Bmr5a 

Výměra lokality: 0,28 ha Dotčené pozemky: 3510část 

 

LOKALITA  č. :  D -15 

Katastrální území: Králíky  

Podrobnější popis : návrh místní komunikace pro dopravní napojení rozvojové lokality Bmr5 a 
Bmr – 5b 

Výměra lokality: 0,31 ha Dotčené pozemky: 3511č., 3546č., 3489č. 

 

LOKALITA  č. :  D -16 

Katastrální území: Králíky  

Podrobnější popis : návrh místní komunikace pro dopravní napojení rozvojové lokality Bmr5c, 
Bmr-5b  

Výměra lokality: 0,07 ha Dotčené pozemky: 3547 část  

 

LOKALITA  č. :  D -17 

Katastrální území: Králíky  

Podrobnější popis : návrh místní komunikace pro dopravní napojení rozvojové lokality Bmr7 

Výměra lokality: 0,09 ha Dotčené pozemky: 3642č., 3644č., 3649č.  

 

LOKALITA  č. :  D - 18 

Katastrální území: Dolní Hedeč  

Podrobnější popis : vybudování parkoviště pro potřeby rekreačních ploch v území – plochy pro 
sjezdové lyžování  

Výměra lokality: 0,33 ha Dotčené pozemky: 657 část, 650 část 

 

LOKALITA  č. :  D - 19 

Katastrální území: Dolní Hedeč  

Podrobnější popis : zřízení parkovacích ploch u kláštera  

Výměra lokality: 0,73 ha Dotčené pozemky: 707/1 část, 705/1 část, 784/1 část, 627/1část 
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LOKALITA  č. :  D - 20 

Katastrální území: Dolní Hedeč  

Podrobnější popis : účelová komunikace zpřístupňující rekreační plochy Re- 26a a Re- 26b   

Výměra lokality: 0,05 ha Dotčené pozemky: 773/2  

 

LOKALITA  č. :  D - 21 

Na základě projednávání konceptu vypuštěna.  

 

LOKALITA  č. :  D - 22 

Katastrální území: Dolní Hedeč  

Podrobnější popis : účelová komunikace zpřístupňující sochu „Pozorovatel“               

Výměra lokality: 0,17 ha Dotčené pozemky: 704/1 část, 689/8 část, 689/1 část 

 

LOKALITA  č. :  D - 23 

Katastrální území: Králíky     

Podrobnější popis : místní komunikace zajišťující napojení severní části zastavěného území 
Králík na novou přeložku krajské silnice  

Výměra lokality: 0,20 ha Dotčené pozemky: 3456č., 3467č., 3466č., 3451č. 

 

LOKALITA  č. :  D - 24 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Podrobnější popis : vybudování parkoviště pro potřeby návštěvníků Vojenského muzea  

Výměra lokality: 0,58 ha Dotčené pozemky: 547/1, 554/1, 1109/3 

 

LOKALITA  č. :  D - 25 

Katastrální území: Horní Lipka                   

Podrobnější popis : účelová komunikace zpřístupňující obytné území Bv-21 

Výměra lokality: 0,05 ha Dotčené pozemky: 1346 část      

 

LOKALITA  č. :  D - 26 

Katastrální území: Horní Lipka                   

Podrobnější popis : účelová komunikace zpřístupňující rekreační území Re- 14 

Výměra lokality: 0,06 ha Dotčené pozemky: 1382/2, 1382/1 

 

LOKALITA  č. :  D - 27 

Katastrální území: Horní Lipka                   
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Podrobnější popis : parkovací plochy k navrhovanému občanskému vybavení a plochám 
rekreace (sjezdové lyžování) 

Výměra lokality: 0,40 ha Dotčené pozemky: 954/1  

 

LOKALITA  č. :  D - 28 

Na základě projednávání konceptu vypuštěna.                    

 

LOKALITA  č. :  D - 29 

Katastrální území: Heřmanice u Králík            

Podrobnější popis : účelová komunikace zpřístupňující rekreační území Re- 4a a Re-4b 

Výměra lokality: 0,09 ha Dotčené pozemky: 1277část 

 

LOKALITA  č. :  D - 30 

Katastrální území: Heřmanice u Králík            

Podrobnější popis : účelová komunikace zpřístupňující rekreační území Re- 5b a Re-5c 

Výměra lokality: 0,17 ha Dotčené pozemky: 42/1část, 728, 731 část, 727 část 

 

LOKALITA  č. :  D – 31 na základě projednání zařazena do lokality Os-4 

 

LOKALITA  č. :  D - 32 

Katastrální území: Dolní Hedeč, Červený Potok  

Podrobnější popis : obnovení účelové komunikace z Dolní Hedeče do Horní Hedeče  

Výměra lokality: 0,56 ha Dotčené pozemky: k.ú. Dolní Hedeč – 743/4část 

k.ú. Červený Potok – 822, 823část 

 

LOKALITA  č. :  D – 33 

Katastrální území: Prostřední Lipka, Horní Lipka  

Podrobnější popis : účelová komunikace zpřístupňující pevnostní objekty  

Výměra lokality: 0,41 ha Dotčené pozemky: k.ú. Prostřední Lipka – 662/2, 662/1 část  

k.ú. Horní Lipka – 17/2část, 47 část, 42/2 část, 41/2 

 

LOKALITA  č. :  D -33a 

Katastrální území: Králíky     

Podrobnější popis : rozšíření autobusového nádraží                       

Výměra lokality: 0,04 ha Dotčené pozemky: 327 část, 328 
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LOKALITA  č. :  D -34 

Katastrální území: Králíky     

Podrobnější popis : výstavba řadových garáží u pečovatelského domu  

Výměra lokality: 0,16 ha Dotčené pozemky: 1822/23 

 

LOKALITA  č. :  D -35  

Katastrální území: Dolní Lipka       

Podrobnější popis : realizace kruhového objezdu na silnicí I/43 v Dolní Lipce  

Výměra lokality: 0,05 ha Dotčené pozemky: 408/1  

 

LOKALITA  č. :  D -36 

Katastrální území: Králíky     

Podrobnější popis : realizace parkoviště u sportovních ploch a rybníka 

Výměra lokality: 0,11 ha Dotčené pozemky: 1295/24část, 1306/29 

 

LOKALITA  č. :  D - 37 

Katastrální území: Horní Lipka                   

Podrobnější popis : účelová komunikace zpřístupňující rekreační území v severní části Horní 
Lipky  

Výměra lokality: 0,27 ha Dotčené pozemky: 1130/1č., 1143/2č., 1143/1č., 1146/2č., 
1147/1část 

 

LOKALITA  č. :  D-38 

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis :  plochy pro dopravu v klidu – kapacitní parkoviště  

Výměra lokality: 0,39 ha Dotčené pozemky: 3450č., 3449, 3448č.   

 

LOKALITA  č. :  D-39 

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis :  komunikační napojení zemědělských pozemků v severozápadní části 
katastru 

Výměra lokality: 0,35 ha Dotčené pozemky: 3373, 3370č., 3396 č.  

 

LOKALITA  č. :  D-40 

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis :  komunikační napojení zemědělských pozemků nad tratí ČD v západní 
části katastru 
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Výměra lokality: 0,28 ha Dotčené pozemky: 3391, 3406, 3407   

 

LOKALITA  č. :  D-41 

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis :  komunikační napojení zemědělských pozemků v severní části katastru 
v návaznosti na Prostřední Lipku 

Výměra lokality: 0,25 ha Dotčené pozemky: 3420, 3421, 3426 

 

LOKALITA  č. :  D-42 

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis :  komunikační napojení kapličky ze silnice II. třídy ve směru k Červenému 
Potoku 

Výměra lokality: 0,07 ha Dotčené pozemky: 3631, 3630 

 

LOKALITA  č. :  D-43 

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis :  komunikační napojení prvku historického opevnění v severovýchodní části 
katastru 

Výměra lokality: 0,09 ha Dotčené pozemky: 3598, 3599, 3407 

 

LOKALITA  č. :  D-44 

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis : komunikační napojení zemědělských pozemků v severovýchodní části 
katastru  

Výměra lokality: 0,24 ha Dotčené pozemky: 3639, 3635, 3638                

 

LOKALITA  č. :  D-45 

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis :  komunikační napojení zemědělských pozemků v severovýchodní části 
katastru 

Výměra lokality: 1,20 ha Dotčené pozemky: 3606, 3636část, 3611                 

 

LOKALITA  č. :  D-46 

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis : vedení cyklostezky Králíky – Červená Voda  

Výměra lokality: 1,04 ha Dotčené pozemky: 3822 
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LOKALITA  č. :  D-47 

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis :  komunikační napojení zemědělských pozemků u vodojemu v Králíkách          

Výměra lokality: 0,19 ha Dotčené pozemky: 3737 

 

LOKALITA  č. :  D-48 

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis :  komunikační napojení zemědělských pozemků v jižní části katastrálního 
území 

Výměra lokality: 0,35 ha Dotčené pozemky: 3796, 3795část, 3815   

 

LOKALITA  č. :  D-49 

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis :  komunikační napojení zemědělských pozemků v severozápadní části 
katastrálního území 

Výměra lokality: 0,01 ha Dotčené pozemky: 3434, 3435                

 

7.2.14 Sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích: 
 

LOKALITA  č. :  Zv – 1a, Zv-1b 

Katastrální území: Králíky   

Podrobnější popis :  zřízení ploch veřejné zeleně podél Plynárenského potoka v sousedství 
navrhovaných skupinových forem bydlení  

Výměra lokality: 2,13 ha Dotčené pozemky:  
1084/5, 1084/4, 1084/3část, 1069/16č., 1087/8 část, 1069/17část, 
1084/2 část, 1053/3, 1053/4, 2137/5část, 1053/1část, 1069/19, 
1069/18 část, 3019část, 1069/15část, 1144/6, 1144/2, 1144/5, 
1069/16č, 2137/11, 2137/12, 1087/8část 

 

LOKALITA  č. :  Zv - 2 

Katastrální území: Králíky      

Podrobnější popis :  zřízení ploch veřejné zeleně mezi obytnou zástavbou  Na Skřivánku a 
navrhovanými  plochami pro rekreační tělovýchovu  

Výměra lokality: 0,45 ha Dotčené pozemky: 3489 část              

 

LOKALITA  č. :  Zv - 3 

Katastrální území: Dolní Hedeč  
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Podrobnější popis :  zřízení ploch veřejné zeleně mezi obytnou zástavbou a rekreačním areálem 
(parkovacími plochami) 

Výměra lokality: 0,54 ha Dotčené pozemky: 657část, 56/2, 655, 650  část 

 

LOKALITA  č. :  Zv – 4 v návrhu provedena změna využití – viz lokalita D-38 

 

LOKALITA  č. :  Zv - 5 

Katastrální území: Králíky     

Podrobnější popis :  realizace sídelní veřejné zeleně na plochách byvalé ekologické zátěžu u 
odborného učiliště  

Výměra lokality: 1,53 ha Dotčené pozemky: 3194č., 3195, 3196, 3197, 3198 

 

LOKALITA  č. :  Zv -6 

Katastrální území: Králíky     

Podrobnější popis :  realizace sídelní veřejné zeleně v sousedství stávající skupinové bytové 
zástavby v severovýchodní části Králík 

Výměra lokality: 0,50 ha Dotčené pozemky:  3625, 3622část, 3626        

 

7.2.15 Vodní toky a plochy : 
 

LOKALITA  č. :  W- 1 

Katastrální území: Horní Lipka                  

Podrobnější popis : vodní plocha mimo zastavěném území obce v jižní části katastru  

Výměra lokality: 0,16 ha Dotčené pozemky: 127 

 

LOKALITA  č. :  W- 2 

Katastrální území: Horní Lipka                  

Podrobnější popis : vodní plocha na Lipkovském potoce u rekreační zástavby  

Výměra lokality: 0,16 ha Dotčené pozemky: 1204/3 část 

 

LOKALITA  č. :  W- 3 

Katastrální území: Heřmanice u Králík           

Podrobnější popis : vodní plocha na Heřmanickém potoce u rekreační zástavby  

Výměra lokality: 0,07 ha Dotčené pozemky: 41/2 část 

 

LOKALITA  č. :  W- 4 
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Katastrální území: Heřmanice u Králík           

Podrobnější popis : vodní plocha na Heřmanickém potoce u rekreační zástavby  

Výměra lokality: 0,06 ha Dotčené pozemky: 25 část, 21část 

 

7.3 Zdůvodnění koncepce prvků ÚSES            

 
Podle § 4 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, zajišťuje vymezení systému ekologické stability 
uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na 
vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a 
uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí 
vlastnící pozemků, obce i stát. 

Generel ÚSES na ř.ú. byl  řešen ve čtyřech samostatných generelech:  
o Lokální územní systém ekologické stability krajiny Králíky (Agroprojekt 
Pardubice, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, pobočka Hradec Králové; ing. Rukavička, 
ing. Stejskal, listopad 1993) 
o Přehodnocení Generelu ÚSES Králicko I. a II. (Agroprojekce Litomyšl , ing. 
Tmějová, prosinec 2000) 
o ÚSES „ Červená Voda“ – generel k.ú. Mlýnice, Mlýnický Dvůr, Červená Voda, 
Dolní Boříkovice, Lichkov a Mladkov (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, pobočka 
Hradec Králové, ing. Havlíček, 2000)  
o Plán ÚSES RBK 830 Těchonín – Lískovec a RBC 1809 Lískovec (Help forest 
Olomouc,  2001) 
 
V rámci ÚPD jsou tyto jednotlivé návrhy koordinovány a je zapracován aktualizovaný ÚTP 
regionální a nadregionální ÚSES  ČR (MMR,MŽP, 1996). 

V řešeném území je zastoupena hustá síť prvků vyššího - regionálního a nadregionálního významu 
- zasahují  zde dvě trasy nadregionálních biokoridorů (NRBK) a tři trasy regionálních biokoridorů 
(RBK): 
 
§ NRBK K80   - veden lesním masivem Bukové hory a Suchého vrchu, do správního území 
města Králíky zasahuje v prostoru Dolních Boříkovic , NRBK má dvě osy – v horní partii typ 
horský, níže typ mezofilně bučinný, na trase jsou v odpovídajících prostorových parametrech 
umístěna lokální biocentra lesního charakteru 
§ RBK 820, 829   - trasa obou biokoridorů je vedena podél hranice s Polskou republikou, 
většinou zemědělsky využívanými pozemky  a je tedy nefunkční, s nutností založení převážně 
formou zalesnění, v  prostoru k.ú. Heřmanice u Králík je na něm umístěno regionální biocentrum 
RBC 480 Výčnělek 
§ RBK 830  - v  jižní části řešeného území je ve směru západ – východ veden třetí 
regionální biokoridor, zasahuje k.ú. Králíky a k.ú. Dolní Boříkovice a ve sledované trase jsou na 
něm umístěna pouze lokální biocentra (RBC Dolní les umístěn za hranicí ř.ú. na k.ú. Dolní Orlice) 
Na základě aktualizace RÚSES Pardubického kraje – biocentra (EKOTOXA, ing.Servus 2006) je 
v řešeném území doplněno : 
§ RBC 9008  Králický les – izolovaný lesní komplex západně Králík, RBC doplněn v rámci 
aktualizace RÚSES Pk kraje na RBK 820  
 
Na lokální úrovni je SES  v předmětném území doplněn trasami 5 lokálních biokoridorů. Jedná se 
převážně o údolnicové biokoridory sledující hydrologickou síť v území: 
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§ LBK 23 Tichá Orlice – regulovaný tok s břehovými porosty  
§ LBK 27 Lipkovský potok – upravený tok se sporadickými břehovými porosty, část v 

intravilánu Prostřední Lipky 
§ LBK 31 Červený Potok – trasa vedená podél bezejmenné vodoteče a trati ČD severně 
obce Červený potok 
§ LBK 32 Morava – přirozeně meandrující tok s bohatými břehovými porosty a 

extenzivními loukami v údolnici, funkční   
§ LBK36 Zlatý potok  - vodní tok tvořící hranici kraje s přírodním korytem a břehovým 

porostem, potoční niva s přilehlými  svahy 
 
Na těchto biokoridorech jsou v odpovídajících vzdálenostech umístěna lokální biocentra, která 
byla vytipována z nejkvalitnějších segmentů v území (tzv. kostry ekologické stability).   
Upřesnění ÚSES (Plán ÚSES) včetně nutných záborů půdy se předpokládá v souvislosti s 
komplexními pozemkovými úpravami, na realizaci prvků lze žádat dotace se SFŽP 
K posílení stability krajiny, ale rovněž z hlediska krajinářského a jako ochrana proti větrné a půdní 
erozi, je žádoucí doplnit tzv.  interakční prvky (zejména liniové prvky v podobě polních cest, mezí 
či drobných vodotečí), které je vhodné založit či zkvalitnit zejména formou ozelenění.  
Rovněž je doporučeno obnovit tradici soliterních stromů v krajině (jako orientační body k 
rozcestím, křížkům, na hranice pozemků a pod). Pro ozelenění jsou vhodné dlouhověké dřeviny 
(buk, klen, lípa, třešeń ptačí) 
  

Příloha:  
Tabulka prvků ÚSES (biocentra a  biokoridory)   
 
 
Na základě provedené aktualizace prvků regionálního ÚSES pro Pardubický kraj byla na 
jednotlivých regionálních biokoridorech doplněna následující lokální biocentra:  
 
RBK 820 – LBC 820B05, LBC 820B08, LBC 820A05 
RBK 830 – LBC 830A03,   LBC 830B04 
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TABULKA PRVKŮ R-NR ÚSES (BC, BK) ÚPO KRÁLÍKY 

prvek 
ÚSES rozlišení název k.ú. popis 

rozloha 
(ha)  

funkční  

rozloha 
(ha) 

nefunkční  

NRBK 
K80 funkční  typ mezofilně 

bučinný 
Dolní 

Boříkovice 

S: BK veden souvislým lesním komplexem na sv svazích Suchého vrchu, Bradla a 
Boudy v jz. části ř.ú., délka cca 3,5km  

14   
N: podpora přirozené obnovy buku a dalších listná čů (především klenu), zvýšit 
zastoupení jedle (BU, SM) 

LBC 1       
na 

NRBK 
funkční  Malý kolotoč Dolní 

Boříkovice 
S: prameniště, potok, proředěná smrková kmenovina, loupání smrku 

3   
N: výběr porostů, podpora listnáčů, při obnově zavádět klen 

LBC 2     
na 

NRBK 
funkční  Boříkovský Dolní 

Boříkovice 
S: diferencovaná kmenovina, jednotlivě smrk bajonetový vzrůst 

3   
maximální podpora buku, p řirozené obnovy buku a klenu 

LBC 3       
na 

NRBK 
funkční  212D9 Dolní 

Boříkovice 
S: poměrně kvalitní stejnorodá smrková kmenovina 

2,5   
N: obnova porostu s bukem a klenem, p říměsí jedle, podpora přirozeného zmlazení 

LBC 4     
na 

NRBK 
funkční  208C10, 

209A10a 
Dolní 

Boříkovice 

S: vyspělá kmenovina  s malou příměsí buku 
3   obnova porostu bukem, podpora přirozeného zmlazení buku a smrku, udržování 

vertikálního zápoje 
LBC 5        

na 
NRBK 

funkční  209C9 Dolní 
Boříkovice 

S: vyspělá smrková kmenovina s příměsí smrku 
3   

obnova porostu s bukem, podpora přirozeného zmlazení smrku 

LBC 6       
na 

NRBK 
funkční  Sršňovy 

chaty 
Dolní 

Boříkovice 
S: prameniště, při okraji skupinka starých buků a smrků 

3   
N: mokřad bez zásahu, ponechání výstavků buku, tvarová probírka olší, podpora buku 

NRBK 
K80 funkční  typ horský  Dolní 

Boříkovice 

S: BK veden v horní partii sv. orientovaných svahů Suchého vrchu, Boudy při hranici s 
Červenou Vodou, převládající dřevinou smrk, buk a jedle, délka cca 2,8km 11   
podpora kvalitního smrku a buku, jeho p řirozeného zmlazení  

LBC 7   
na 

NRBK 
funkční  210E 10 Dolní 

Boříkovice 
S: smrková kmenovina, jednotlivě vtroušeně buk na svazích Suchého vrchu 

3   
N: podpora přirozeného zmlazení, ponechat výstavky buku 

LBC 8     
na 

NRBK 
funkční  211C12 Dolní 

Boříkovice 

S: ochranný les na prudkém svahu "Bradla" 
3   N: podpora přirozeného zmlazení smrku, podpora jednotlivých buk ů, buk předržet 

obmýtí 
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LBC 9     
na 

NRBK 
funkční  21C12 Dolní 

Boříkovice 
S: smrkové porosty vtroušeně buk  

3   
N: podpora přirozeného zmlazení smrku, podpora jednotlivých buk ů 

Plocha prvků NR-ÚSES 51,5 0 

Celkem (ha):       51,5 

 
 

 
TABULKA PRVKŮ R-ÚSES (BC, BK) ÚPO KRÁLÍKY 

prvek 
ÚSES rozlišení název k.ú. popis 

rozloha 
(ha)  

funkční  

rozloha 
(ha) 

nefunkční  

RBK 
830 

částečně 
funkční 

Těchonín - 
Výčnělek 

Dolní 
Boříkovice 
Heřmanice 

S: BK veden zemědělskými a lesními pozemky střídavě oboustranně podél  jižní 
hranice s k.ú. Dolní Orlice, délka cca 2km (mimo BC) 

7,2 0,8 
N: v úsecích na zěmědělských pozemcích jižně Boříkovic a Králík BK navržen k 
založení formou zalesnění v délce cca 1 000m, jižně Králík již realizováno  

LBC10 
na RBK funkční  Dolní les Dolní 

Boříkovice 

S: okrajová část lesního komplexu Dolní les jv. Boříkovic oboustranně potoka, poměrně 
kvalitní  stejnorodá smrková kmenovina, porost 212 D9 3   
N: obnova porostu s bukem a klenem, p říměsí jedle, podpora přirozeného mlazení  

LBC 11 
na RBK funkční  Horní les Králíky 

S: okrajová část lesního komplexu Horní les jz. Králík na hranici s k.ú. Dolní Orlice 
2   

N: obnova porostu s bukem a klenem, p říměsí jedle, podpora přirozeného mlazení  

LBC12 
na RBK funkční  Rybník Králíky 

S: rybník na Plynárenském potoce a navazující vlhké louky jižně Králík 
12   

N: doplnit ochranné zatravnění, louky převést na extenzivní 

LBC13 
na RBK funkční  U vodojemu  Králíky 

S: okraj lesa u vodojemu jižně Králík 
3   

N: zpři obnově zvýšit zastoupení listnáčů 

RBK 
820 

převážně 
nefunkční 

Hraniční 
vrch-

Výčnělek 

Heřmanice 
Prostřední 

Lipka   Dolní 
Lipka  

S: BK veden při západní hranici s Polskem přes zemědělské pozemky a izolované lesní 
porosty, délka cca 4,5km (mimo BC) 3 15 
N: BK založit zalesněním či zatravněním s doplněním zeleně dle STG 

RBC 
480 funkční Výčnělek Heřmanice u 

Králík 

S: zalesněné bývalé zemědělské pozemky na jižním svahu "Výčnělků" při státní hranici, 
Porost 701A4,B4,C4,převládají smrkové porosty, věkově i prostorově diferencované, ve 
vých. části vodojem 

32   



145 
 

N: zvýšení zastoupení listnáčů, zdravotní výběr, obnova skup. B10 a západní části C10 
- zalesnit bukem a jedlí 

RBK 
829 

částečně 
funkční 

Výčnělek - 
Kralický 
Sněžník 

Prostřední 
Lipka 

S: BK veden zemědělskými a lesními pozemky  podél  hranice s Polskem, délka cca 
1,8km (mimo BC) 7 1,5 
N: v chybějících úsecích doplnit BK  zalesněním (BU,SM) 

LBC14 
na RBK 

částečně 
funkční U celnice  Dolní Lipka 

S: vlhké louky a poje  mezi Lipkovským potokem a hranicí s Polskem 
2,5 1 

N: kontaktní BC pro RBK a LBK Lipkovský potok, doplnit zatravnění s ozeleněním 

LBC15 
na RBK nefunkční Za kapličkou  Dolní Lipka 

S: zemědělsky využívané pozemky  při hranici s Polskem  
  3 

N: BC založit formou zalesnění či zatravnění s ozeleněním dřevinami dle STG 

LBC16 
na RBK 

částečně 
funkční Vinklerův les Prostřední 

Lipka  
S: izolovaný lesní porost při hranici s Polskem 

4,5   
N: při obnově zvýšit zastoupení listnáčů 

LBC17 
na RBK 

částečně 
funkční   Prostřední 

Lipka  
S: dva izolované lesíky při hranici ,mezi zemědělsky využívané pozemky 

2 1 
N: propojit oba lesíky zalesněním dle STG 

prvek 
ÚSES rozlišení název k.ú. popis 

rozloha 
(ha)  

funkční  

rozloha 
(ha) 

nefunkční  

LBC18 
na RBK 

převážně 
nefunkční Brunův les Heřmanice u 

Králík 
S: remíz u hranice nad prameništěm drobného přítoku Lipkovského potoka 

0,5 2,5 
N: zalesnit na požadované parametry dle STG 

LBC19 
na RBK nefunkční U hranice  Heřmanice u 

Králík 
S: zemědělsky využívané pozemky při státní hranici  

  3 
N: založit BC zalesněním dle STG 

LBC20 
na RBK nefunkční  Hraničná Heřmanice u 

Králík 
S: polokulturní a extenzivní louky nad He řmanickým potokem na trase RBK 

  3 
N: zachovat extenzivní charakter luk s rozptýlenou zelení 

LBC21 
na RBK funkční  Pod Jelením 

vrchem 
Heřmanice u 

Králík 
S: lesní porost na jz. svahu Jeleního vrchu 

3   
N: zvýšit zastoupení listnáčů 

LBC22 
na RBK funkční  Jelení vrch Heřmanice u 

Králík 

S: lesní typ biocentra, pro ředěná smrková kmenovina, prameniště, potok, loupání 
smrku, do ř.ú. zasahuje okrajově  0,5   
N: návrh opatření spočívá ve výběru porostů, podpoře listnáčů, při obnově zavádět klen 
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RBC 
9008 funkční  Králický les 

Králíky               
Dolní Lipka  
Prostřední 

Lipka 

S: lesní komplex západně Králík, smíšené porosty  
57   N: RBC doplněno v rámci aktualizace RÚSES, nutné doplnit napojení na RBK, cílová 

společenstva : BK,JD,KL 

Plocha prvků R - ÚSES 139,2 30,8 

Celkem (ha):       170 

       
Poz.: minimální šířka regionálního a nadregionálního BK   
  lesní společenstva 40m   
  luční společenstva 50m   
  mokřadní společenstva 40m   
 minimální plocha regionálního biocentra    
  lesní společenstva (5.VS) 25ha (podrostní a výběrné způsoby hospodaření)   

  
lesní společenstva tvrdého 
luhu  30ha   

  
lesní společenstva olšin a 
měkkého luhu  10ha   

  
měkkého 
luhu     

 
 

TABULKA PRVKŮ L - ÚSES (BC, BK) ÚPO KRÁLÍKY 

prvek 
ÚSES rozlišení název k.ú. popis 

rozloha 
(ha)  

funkční  

rozloha 
(ha) 

nefunkční  

LBK 23 částečně 
funkční Tichá Orlice 

Dolní 
Boříkovice 
Dolní Lipka   

Králíky 

S: regulovaný tok Orlice s břehovými porosty, koryto zpevněno lomovým kamenem, v 
nivě polokulturní louky, orná, délka toku v ř.ú. 5km 8 2 
N: doplnění a údržba břehových porostů, převedení luk na extenzivní 

LBC 24 funkční  Grundův les Dolní 
Boříkovice 

S: luční a mokřadní společenstva na levém břehu Orlice sz. Boříkovic, náletové porosty, 
lada 3   
N: úprava druhhové směsi, tvarová probírka, močál bez zásahu 

LBC 25  funkční  Horní les Králíky S: okrajová část lesního komplexu Horní les jz. Králík na hranici s k.ú. Dolní Lipka 2   
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N: obnova porostu s bukem a klenem, p říměsí jedle, podpora přirozeného mlazení  

LBC 26 funkční  Rybník Králíky 
S: rybník na Plynárenském potoce a navazující vlhké louky jižně Králík 

12   
N: doplnit ochranné zatravnění, louky převést na extenzivní 

LBK 27 funkční Lipkovský 
potok 

Dolní Lipka  
Prostřední 

Lipka   Horní 
Lipka  Červený 

Potok 

S: úsek toku od BC 30 (zaústění drobného toku od Červeného potoka) po ústí do Tiché 
Orlice sz.  Boříkovic,  upravený tok se sporadickým b řehovým porostem v širké údolní 
nivě, polokulturní louky, místy orná, délka toku cca 6,5km 3   

N: revitalizace toku, doplnění břehových porostů, převedení luk na extenzivní 

LBC 28 funkční 
Pod 

Vinklerovým 
lesem 

Dolní Lipka   
Prostřední 

Lipka  

S: extenzivní louka s přirozeně rostoucími druhy, úsek  Lipkovského potoka včetně 
břehového porostu. 

4   N: výchova břehového porostu zaměřená na podporu klenu, je řábu, olše, kaliny a 
krušiny, zachovat extenzivní charakter louky, louku nehnojit, sekat 1x ročně na seno,  
podporovat přirozeně rostoucí druhy. 

LBC 29  funkční Prostřední 
Lipka 

Prostřední 
Lipka 

S: polokulturní louky s významným podílem přirozeně rostoucích druhů rostlin, břehový 
porost 

3   
N: výchova břehového porostu zaměřená na podporu klenu, jeřábu, olše, kaliny a 
krušiny, louku nehnojit, sekat 1x ročně na seno,  podporovat přirozeně rostoucí druhy 

LBC 30 funkční Dvorečky Horní Lipka 
S: remíz po obou březích Lipkovského potoka včetně příslušného úseku toku 

3,5   N: výchova  porostu zaměřená na podporu smrku, javoru, olše, p ři obnově zavádět 
řešetlák, svídu, osiku a zimolez černý 

LBK 31 částečně 
funkční 

Červený 
Potok 

Prostřední 
Lipka Červený 

Potok 

S: ve spodní třetině využívá trasa bezejmenného potůčku s břehovým porostem, který 
je prořídlý, dále je v délce cca 500 m extenzivní louka zarostlá olší a b řízou, poté se 
trasa přimyká k trati ČD s linií zeleně, podél trati orná půda, celková délka 2,5km 2 1 
N: obnova břehového porostu, zachovat  extenzivní charakter luk ve st řední části, podél 
trati vytvořit větrolam s pruhem extenzivní louky v celkové ší řce 20 m 

LBK 32 funkční Morava Červený Potok 
S: přírodní meandrující koryto Moravy tvořící hranici kraje s břehovým porostem a její 
údolní niva s extenzivními loukami, délka toku 2km 4   
N: udržet bohatou dřevinnou skladbu břehového porostu a extenzivní charakter luk 

prvek 
ÚSES rozlišení název k.ú. popis 

rozloha 
(ha)  

funkční  

rozloha 
(ha) 

nefunkční  

LBC 33  funkční  Nad tratí Červený Potok  
Velká Morava 

S: extenzivní louky v údolní nivě Moravy na hranici ř.ú., do kterého zasahuje okrajově  
1   

N: udržet bohatou dřevinnou skladbu břehového porostu a extenzivní charakter luk 
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LBC 34 částečně 
funkční Mezi mlýny Červený Potok 

Malá Morava 

S: řeka Morava s břehovým porostem, přilehlá louka a zalesněné svahy, bohaté bylinné 
patro. 

2 1 
N: v mladých lesních porostech výchova a podpora jasanu, javoru, olše, buku a jedle, 
obnovní způsob výběrný, louky možno sekat 

LBC 35 částečně 
funkční Horní Hedeč Červený Potok 

Malá Morava 

S: polokulturní louky podél pravého břehu řeky Moravy, hustý břehový porost a přilehlý 
úsek řeky 

0,5 2,5 N: louky polokulturní s významným podílem p řirozeně rostoucích druhů nehnojit, sekat 
1x ročně, postupný přechod na extenzivní louky. Výchova břehových porostů zaměřená 
na podporu javoru, jeřábu, olše, jasanu, kaliny a krušiny, u ostatních d řevin zdravotní 
výběr  

LBK 36 funkční  Zlatý potok 
Červený Potok  
Dolní Hedeč  
Zlatý Potok 

S: vodní tok tvořící hranici kraje s přírodním korytem a břehovým porostem, potoční 
niva s přilehlými zalesněnými svahy, délka cca 2km   

4   N: ve výchově břehového porostu podporovat listnaté d řeviny, při obnově zalesněných 
stání  ve spodní části vysazovat buk, jedli, jasan, olši, javor. Podél levého b řehu potoka 
zavést extenzivní louky v min šířce 20 m  

LBC 37 funkční  Pod Valem Dolní Hedeč  
Zlatý Potok 

S: údolnice Zlatého potoka pod kótou Val, svahové lesní porosty, tok s b řehovými 
porosty, do ř.ú. zasahuje částečně 2   
N: zvýšit zastoupení ekologicky cenných listnáčů 

Plocha prvků L - ÚSES 54 6,5 

Celkem (ha):       60,5 

       
Pozn.:  minimální šířka lokálního BK    
  lesní společenstva 15m   
  luční společenstva 20m   
  mokřadní společenstva 20m   
 minimální plocha lokálního biocentra    
  lesní společenstva 3ha   
  luční společenstva 3ha   
  mokřadní společenstva 1ha   
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7.4 Zdůvodnění koncepce dopravy            
 
Úvod 
Dopravní část ÚP města Králíky byla zpracována firmou VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové na 
základě kooperační objednávky architektonického atelieru Ing.arch. Dagmar Vaníčková Jablonné 
nad Orlicí. 
Do zájmového území náleží město Králíky. Řešené území zahrnuje vedle katastrálního území 
Králíky také k.ú. Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní Lipka, Heřmanice, Červený Potok, Dolní 
Hedeč a Dolní Boříkovice. 

Na řešeném území je provozována silniční, železniční doprava a letecká doprava. 
Nejdůležitější úlohu pro dostupnost a obsluhu území má doprava silniční. 
 

Podklady 
- mapové listy 1: 2 000 
- mapové listy 1:25 000 
- silniční mapa ČR 1:50 000, list č. 14-23 
- ÚPSÚ Králíky 1996 
- územní plán VÚC Pardubického kraje  
- celostátní sčítání dopravy provedené ŘS ČR a růstové koeficienty  dopravy 
- příslušné ČSN a platné podklady a předpisy 
- výpočtový program HLUK+ 
- vlastní průzkum zpracovatele 
 

Širší dopravní vztahy 
 

Řešené území se nachází z hlediska dopravy při státní silnici 1/43 (Svitavy - Lanškroun - Králíky – 
silniční hraniční přechod Dolní Lipka - Boboszów) a při krajské silnici II/312 (Žamberk - Dolní 
Lipka – Králíky - Červený Potok – Hanušovice) v severovýchodním výběžku okresu Ústí nad 
Orlicí. 
Řešeným územím prochází železniční trať 021 Týniště nad Orlicí – Štíty  a odbočka této trati č. 
025 Dolní Lipka –  Hanušovice. 
Silnice I.-III. tříd 

 
Silniční doprava má pro dostupnost a obsluhu řešeného území rozhodující úlohu. Přes řešené 
území jsou vedeny následující silnice: 

 
I/43  Svitavy - Lanškroun - Červená Voda - Králíky - silniční hraniční    přechod 

Dolní Lipka - Boboszów 
Nejdůležitější silnice pro distribuci dopravy v řešeném území, silnice I/43 zajišťuje propojení 
oblasti s vnitrozemím. V místě křížení se silnicí III/04314 (Dolní Boříkovice, odbočka na hraniční 
přechod) jsou na silnici I/43 (II/312) vybudovány samostatné pruhy pro odbočování vlevo, 
železniční trať kříží silnici I/43 mimoúrovňově. Současný stav silnice není uspokojivý při průjezdu 
městem Králíky - po stránce technické kvality, bezpečnosti i uživatelského pohodlí.  
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II/312  Žamberk - Dolní Lipka – Králíky - Červený Potok - Hanušovice 

Silnice má význam pro zpřístupnění sídel v severním příhraničí, silnice zabezpečuje potřeby 
dopravy regionálního charakteru. Z charakteru komunikace a z náročnosti konfigurace terénu 
vyplývají současné dopravní závady či omezení v zájmovém území, které jsou hlavně ve 
směrových poměrech. V úseku Dolní Lipka – Králíky tvoří silnice II/312 peáž se silnicí I/43. 

 
III/04314 Červená Voda – Dolní Boříkovice  - sil. I/43 
III/31220  Králíky - Dolní Hedeč - Horní Orlice  
III/31222 sil. II/312 – Horní Lipka 
III/31223 Dolní Lipka – Prostřední Lipka  
III/31224  Králíky - Prostřední Lipka 
III/31225 Prostřední Lipka - Heřmanice 
III/31226 sil. II/312 – žel. zast. Červený Potok 
III/31227 Červený Potok – Dolní Morava 
 

Silnice III. třídy zahušťují silniční síť, zprostředkovávají přímou dopravní obsluhu jednotlivých 
sídel a mají velmi malou dopravní zátěž. Významu těchto komunikací a náročné konfiguraci 
terénu odpovídá i jejich trasování a návrhové prvky. 

 
Další komunikace v řešeném území nejsou zařazeny do sítě státních silnic, jedná se o komunikace 
místní, resp. účelové. 
V současné době proběhla modernizace silnic v pohraniční oblasti Pardubického kraje okresu Ústí 
nad Orlicí s finanční podporou Evropské unie. Řešené území zasahuje úsek SO 102 Rekonstrukce 
silnice II/312 Mladkov – Lichkov – Dolní Lipka a SO 104 Rekonstrukce silnice III/31223 a 
III/31222 Dolní Lipka – Horní Lipka – Horní Morava. V rámci rekonstrukce byla provedena 
oprava povrchu komunikací, zlepšení šířkových parametrů komunikace, vybudování výhyben, 
oprava mostů a propustků a zajištění funkčního odvodnění komunikace (vyčištění příkopů).  
 
Intenzity dopravy 

 
Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při posuzování a navrhování 
silniční sítě, či  jejích úseků. 
Sčítání dopravy je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic ČR pravidelně jednou za pět let. 
Zahrnuje dálnice, všechny silnice  I. a II. třídy a vybrané silnice III. třídy. 

Výhledové intenzity jsou extrapolovány pomocí růstových koeficientů dle Ředitelství silnic a 
dálnic ČR Praha. Jako výchozí intenzity byly vzaty intenzity ze sčítání z roku 2005.  
Veškeré údaje jsou uváděny ve skutečných vozidlech za 24 hodin v obou směrech a představují 
celoroční průměr. 

 
Pro řešené území jsou využitelné následující sčítací úseky: 
 

Číslo silnice Úsek  Umístění 
I/43 5-0740  Dolní Orlice 
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I/43 5-0741  Červenovodská ul., za ČS PHM 

I/43 5-0742  Moravská ul. 

II/312 5-1500  Červený Potok 

II/312 5-1501  Červenovodská ul. 

I/43 5-1797  Hraniční přechod Dolní Lipka 

 
SČÍTACÍ ÚSEK  5-0740 

 

 Moto Nákladní Osobní Celkem 

1990 63 402 1215 1680 

1995 54 570 1696 2320 

2000 38 397 1814 2249 

2005 12 510 1976 2498 

2020 10 623 2530 3163 

 
SČÍTACÍ ÚSEK  5-0741 

 

 Moto Nákladní Osobní Celkem 

1990 93 426 1337 1856 

1995 45 291 1533 1869 

2000 42 288 1952 2282 

2005 21 441 1762 2224 

2020 18 538 2256 2812 

 
SČÍTACÍ ÚSEK  5-0742 

 Moto Nákladní Osobní Celkem 

1990 133 696 2242 3071 

1995 96 416 3027 3539 

2000 29 410 1847 2286 

2005 21 441 1762 2224 

2020 18 538 2256 2812 

 
SČÍTACÍ ÚSEK  5-1500 

 

 Moto Nákladní Osobní Celkem 
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1990 23 304 594 921 

1995 Nebylo sčítáno 

2000 7 261 776 1044 

2005 12 281 1027 1320 

2020 10 321 1233 1564 

 
SČÍTACÍ ÚSEK  5-1501 

 

 Moto Nákladní Osobní Celkem 

1990 122 500 1686 2308 

1995 93 375 2236 2704 

2000 90 611 3047 3748 

2005 22 593 3347 3962 

2020 19 676 4017 5050 

 
SČÍTACÍ ÚSEK  5-1797 

 

 Moto Nákladní Osobní Celkem 

1990 5 22 393 420 

1995 5 50 1101 1156 

2000 8 69 722 799 

2005 4 159 843 1006 

2020 4 194 1079 1277 

 
Na ostatních komunikacích v zájmovém území dopravní sčítání prováděno nebylo, silnice 

mají pouze místní význam a intenzity na nich jsou zanedbatelné. Lze důvodně předpokládat, že 
intenzity se pohybují kolem hodnoty 500 - 600 vozidel za 24 hodin průměrného dne v roce. 
 Místní komunikace 

Pro místní dopravu jsou využívány v zájmovém území převážně průtahy silnic I/43, 
II/312 a silnic III. tříd. V Králíkách na tyto silnice navazují místní komunikace různé délky a 
různých parametrů. V historickém jádru jsou jízdní pásy úzké, často bez chodníků.  

V okrajových částech obce mají komunikace charakter cest  se zpevněným nebo 
nezpevněným povrchem bez chodníků v šířce kolem 2,5 - 3 m, vycházející z terénních podmínek a 
fixované zástavbou.  

Kvalita krytů vozovek je rozdílná, od živičných po nezpevněné cesty. 
Síť místních komunikací doplňuje několik bývalých i současných polních cest, které 

umožňují obsluhu jednotlivých  objektů mimo souvislou zástavbu obce. 
Řešeným územím protéká několik vodotečí, které jsou překlenuty několika mosty a 
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můstky rozdílných parametrů. 
 

Dopravní závady a návrhy řešení  
 
Králíky 
Za největší dopravní závadu v Králíkách lze považovat průtah silnice I/43 (městem 

prochází částečně v peáži se silnicí II/312). Silnice narušuje a ovlivňuje životní prostředí, protože 
mimo funkci základního dopravního tahu plní i funkci hlavní páteřní komunikace města. 

Vzhledem k výše uvedenému je navržena přeložka silnice I/43 na jihozápadním okraji 
města s nadjezdem nad železniční tratí, délka přeložky je cca 2 km. Tuto novou trasu je třeba 
územně chránit. 

Kromě navrhovaného dlouhodobého opatření (přeložka silnice I/43) je navrženo pro 
zlepšení stavu rovněž opatření krátkodobé, a to dopravní zklidnění stávajícího průtahu silnice I/43 
pro potlačení dominantní dopravní funkce vlastního průtahu. Nedostatkem stávajícího průtahu je 
důraz na plynulou a rychlou jízdu motorových vozidel,  absence stavebních prvků pro přecházení 
(střední dělící ostrůvky a vysazené chodníkové plochy), úzké chodníky s překážkami 
znesnadňující chůzi a vyhýbání, velký bariérový účinek komunikace zhoršující podmínky pohybu 
pěších a zvyšující rizika při přecházení. Navržena jsou opatření pro snížení rychlosti na vjezdu do 
obce (např. směrové vychýlení jízdního pruhu, optické zúžení komunikace apod., popř. výhledový 
kruhový objezd v místě západního napojení přeložky silnice I/43) i opatření na vlastním průtahu 
(např. snížení šířky jízdních pruhů, vložení středních dělících ostrůvků, vysazené chodníkové 
plochy, změna povrchu vozovky apod.) 

Navrhovaná opatření dopravního zklidnění povedou ke snížení rychlosti projíždějících 
vozidel, vyšší bezpečnosti silničního provozu i ke zmírnění negativních vlivů z dopravy na okolní 
prostředí. Konkrétní opatření pro dopravní zklidnění budou předmětem podrobnější projektové 
dokumentace. 

Dopravně závadný je úsek silnice I/43 v místě křížení s  komunikacemi Nádražní, 
Pivovarská a komunikace k Velkému náměstí v centru města. Silnice I/43 je ve směrovém 
oblouku, nedostatečné jsou rozhledové poměry a vzdálenost a nepřehlednost křižovatek. 
V současné době je závada řešena silničním zrcadlem. Nenormová (rozhledové poměry, 
přehlednost křižovatky) je rovněž křižovatka silnic I/43 a II/312 v prostoru u ČS PHM. Uvedené 
lokální závady budou řešeny okružními křižovatkami. 

Silnice I/43 je vedena jako bývalý základní silniční tah Z-45. 
Jižně od zájmového území je veden bývalý základní silniční  tah Z-4 (silnice I/11 

Žamberk - Jablonné n. Orl. - Červená Voda  - Bukovice). Ve směru od Žamberka je silnice I/11 
vedena přes Jablonné nad Orlicí a Červenovodské sedlo do prostoru Červené Vody, kde se 
připojuje na tah silnice I/43. Její dopravní význam ve směru od západu výrazně klesá a to 
především s ohledem na konfiguraci terénu a z toho plynoucí hustotu osídlení. Dosažení 
odpovídajících parametrů v úseku od Jablonného nad Orlicí východním směrem není reálné, a 
proto bylo navrženo její přeložení do nové trasy, a to odklonem za obcí Šedivec směrem na 
Mladkov a Lichkov, tedy až k hraničnímu přechodu do Polska, kde navazuje na silnici I/43 v 
prostoru Králík.  

Vzhledem k předpokládanému rozvoji území jako vyhledávané rekreační oblasti, lze 
předpokládat nárůst především rekreační dopravy. Tím dojde i k většímu dopravnímu zatížení 
silnice II/312, která prochází centrem města a která vykazuje na průtahu městem dopravní závady 
(nevyhovující směrové a šířkové parametry). Silnice rovněž narušuje a ovlivňuje životní prostředí 
v centru města i bezpečnost silničního provozu. Navržena je proto výhledová přeložka silnice 
II/312 při severním okraji města, která je rozdělena na dvě části. První (západní část) přeložky 
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v délce cca 1,2 km je navržena v trase: sil. I/43 (při západním okraji zástavby, napojení 
prostřednictvím kruhového objezdu) – silnice III/31224, napojení na silnici III/31224 je navrženo 
v prostoru za areálem firmy NOVALAMP. Tato část přeložky, s novým železničním přejezdem, je 
zároveň navržena jako přístupová komunikace do průmyslové zóny v severní části města, včetně 
areálu firmy NOVALAMP. Tímto návrhem je zároveň řešeno stávající nevyhovující dopravní 
napojení průmyslového areálu prostřednictvím průtahu silnice III/31224. V I. fázi lze tuto přeložku 
kvalifikovat jako přeložku silnice III/31224. Druhá část přeložky silnice II/312 v délce cca 2,1 km 
je navržena v trase silnice III/31224 (napojení u areálu sběrných surovin) – stávající trasa silnice 
II/312 před Červeným Potokem. Ve střední části je navrženo pro vedení silnice II/312 mezi oběmi 
částmi přeložky využít stávající trasu silnice III/31224 v délce cca 0,5 km, kterou bude třeba 
upravit na potřebné šířkové parametry. 

Jako dopravní závady lze hodnotit stávající nechráněné přejezdy přes žel. trať ve městě, 
z důvodu rozhledových poměrů v místě přejezdů. Navrženo je osazení závor, případně silničních 
zrcadel. 

Přes Hedečský potok je vedeno několik menších mostů, které lze pro nevyhovující 
šířkové parametry považovat za bodové závady. 

Dopravně závadné jsou směrové, výškové a šířkové parametry některých místních 
komunikací, nevyhovující jsou rovněž rozhledové poměry na některých křižovatkách, především 
při napojení místních komunikací na nadřazenou silniční síť. 

  Nevyhovující rozhledové poměry jsou  v místě napojení ulice Polní na ulici 17. listopadu 
(silnice II/312) a v prostoru napojení ulice Tovární na ulici Pivovarskou, včetně výjezdu z areálu 
firmy NOVALAMP. Nenormové je napojení komunikace Hřbitovní na ulici 5. května (I/43). Na 
všech těchto křižovatkách je navrženo osazení DZ „P6“ (Stůj, dej přednost v jízdě!), pokud tomu 
tak dosud není a osazení silničního zrcadla.  

 

Dolní Boříkovice 

Obcí prochází silnice č. III/04314 od křižovatky v Dolní Lipce do Červené Vody, většina 
zástavby je dopravně napojena přímo na tuto komunikaci. 

  Nevyhovující jsou rozhledové poměry při napojení místní komunikace od kostela na 
silnici III/04314, rozhledu brání stávající zástavba. Navrženo je osazení DZ „P6“ (Stůj, dej 
přednost v jízdě!) a osazení silničního zrcadla.  

  Vzhledem k absenci dalšího propojení mezi obcí Dolní Boříkovice a Králíky jsou 
navrženy nové místní komunikace v trasách kostel v Dolních Boříkovicích – učiliště v Králíkách a 
jižní část Dolních Boříkovic (komunikace ke skládce) – Králíky. 

 

Červený Potok 

Obcí prochází krajské silnice II/312 Králíky - Hanušovice, z níž v centru odbočuje silnice 
č. III/31227 do Dolní Moravy. Křížení silnice III/31227 se železniční tratí je řešeno 
mimoúrovňově (nadjezd nad žel. tratí).  

Nevyhovující rozhledové poměry jsou na křižovatce silnic II/312 a III/31227, rozhledu 
brání stávající zástavba. Navrženo je osazení DZ „P6“ (Stůj, dej přednost v jízdě!) a osazení 
silničního zrcadla. 

Za lokální dopravní závadu lze považovat napojení místní komunikace (sjezdu) od 
bytových domů poblíž křižovatky silnic II/312 a III/31227. Nenormový je úhel napojení na silnici 
II/312, závadné jsou rozhledové poměry (výškový oblouk, přilehlé dřeviny). Navrženo je 
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ponechání pouze jednoho sjezdu (západního) a normová úprava jeho parametrů (šířka, úhel 
napojení úprava rozhledového pole). Druhý sjezd je navrženo zrušit. 

 

Dolní Hedeč 

Dopravní páteří je silnice č. III/31220, vedoucí z Králík do Horní Orlice. Z ní odbočuje na 
křižovatce u bývalé školy místní komunikace k poutnímu místu na Hoře Matky Boží, k němuž 
také vede přímo z města i pěší cesta lipovou alejí. 

Vedení silnice III/31220 je v zájmovém území nenormové (směrové, výškové i šířkové 
parametry), parametry komunikace jsou však přizpůsobeny náročné konfiguraci terénu. Dopravně 
závadné je umístění některých autobusových zastávek z hlediska rozhledových poměrů, zastávky 
nemají zastávkové pruhy. 

Lokální dopravní závada je v místě napojení komunikace od kláštera na silnici III/31220 
– nevyhovující jsou rozhledové poměry, rozhledu brání směrový a výškový oblouk státní 
komunikace a stávající objekty. Navržena je demolice stávajícího objektu, výstavba nového 
objektu ve větší vzdálenosti od komunikace a zvětšení směrového oblouku.  

 

Dolní Lipka 

Dopravní páteří obce je silnice č. I/43 z Králík k hraničnímu přechodu Dolní Lipka - 
Boboszów, z níž u žel. nádraží odbočuje silnice č. III/31223 do Prostřední Lipky. Železniční trať 
kříží silnice I/43 mimoúrovňově. 

Na křižovatce u Dolních Boříkovic se na silnici I/43 napojuje silnice II/312 ve směru na 
Mladkov a silnice III/04314 ve směru na Červenou Vodu. V místě křižovatky jsou na silnici I/43 
(II/312) vybudovány samostatné pruhy pro odbočování vlevo, parametry křižovatky jsou normové.  

Na průtahu silnice I/43 Dolní Lipkou je navrženo z důvodu zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu stejné dopravní opatření jako na průtahu silnice I/43 v Králíkách – dopravní 
zklidnění průtahu. Stávající křižovatku silnic I/43 a II/312 je navrženo dovybavit fyzickými 
stavebně upravenými ostrůvky namísto stávajícího vodorovného dopravního značení. Dále je 
nutné doplnění chodníků od stávajících autobusových zastávek při křižovatce do Dolních 
Boříkovic a k hraničnímu přechodu s přesvětleným přechodem pro chodce přes silnici I/43 
(II/312). Jako opatření ke snížení  rychlosti před vjezdem na křižovatku silnic I/43 a II/312 byla ze 
dvou variantních řešení zastupitelstvem obce vybrána varianta přebudování křižovatky silnic I/43 a 
II/312 na kruhový objezd. 

Dopravně závadné vedení komunikační propojky mezi silnici I/43 k žel. přejezdu je již 
v současné době řešeno vyloučením motorové dopravy. 

 

Heřmanice 

Heřmanice se rozkládají při silnici č. III/31223 z Prostřední Lipky. Silnice III/31223 je 
v obci ukončena, na horním konci obce je obec propojena asfaltovou polní komunikací s Horní 
Lipkou.  

Dopravně závadné jsou šířkové parametry silnice III/31223, především v extravilánovém 
úseku mezi Prostřední Lipkou a Heřmanicemi, v tomto úseku chybějí výhybny. Výhybny je 
navrženo dobudovat na vhodných místech na dohledné vzdálenosti, nejdále však na vzdálenost 
200 m. Jako výhybnu lze využít i upravené připojení polních a lesních cest a sjezdů. 
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Horní Lipka 

Horní Lipka se rozkládá při silnici č. III/31222 z Prostřední Lipky. Velkou část zástavby, 
především v horní části obce, tvoří rekreační objekty. 

 

Prostřední Lipka 

Dopravní páteří obce je silnice č. III/31223, z níž odbočují silnice č. III/31225 ve směru 
do Heřmanic a č. III/31224 do Králík. 

V obci není, s ohledem na přenášené intenzity, výraznějších dopravních závad. 
 
Další návrh místních komunikací v zájmovém území sestává z doplnění stávající sítě 

místních komunikací o obslužné komunikace, zpřístupňující rozvojové plochy v jednotlivých 
částech města i jednotlivých obcí (viz výkresová část).  

Úpravy dopravní sítě je nutno realizovat s ohledem na zajištění řádného příjezdu a 
průjezdu mobilní techniky hasičských  záchranných sborů. 

Při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet požadované 
parametry a ustanovení příslušných  platných ČSN a souvisejících předpisů. 

Navrhované úpravy a doplnění komunikační sítě jsou patrné z výkresové dokumentace. 
 
 

Trasa kapacitní dopravní cesty 
Za 2. světové války byla rozestavěna na Moravě v délce cca 60 km tehdejší dálnice D 43. 

Tzv. severojižní dálnice byla tehdy vedena z Berlína na Vratislav, Brno a Vídeň. Dálnice má 
význam ve spojení Hamburku, Berlína, Wroclawi, Brna, Vídně, Bratislavy a Budapešti. Jedná se o 
tranzitní dálnici přes naše území. V současné době je tato trasa opět oživována jako kapacitní 
dopravní cesta. 

Navrhovaná trasa  prochází řešeným územím od Červené Vody východně od Dolních 
Boříkovic, souběžně se silnicí III/04314 a míří k hraničnímu přechodu s Polskem. 

Vzhledem k tomu, že dopravní zatížení na silnici I/43 a dalších silnicích severojižního 
směru v tomto prostoru nedosahuje ani ve výhledovém období hodnot, které by opravňovaly k 
návrhu čtyřpruhové rychlostní komunikace,  jsou tyto záměry otázkou dalšího prověřování těchto 
dopravních vazeb z pohledu širších mezinárodních dopravních vztahů. Z dlouhodobého hlediska je 
však nutno tento koridor nadále chránit. 

Kategorizace silnic a funkční skupiny 
 
Dle "Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 v ČR“ (zpracovatel Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, červen 2000) jsou pro silnice v řešeném území stanoveny následující kategorie: 
silnice I/43 – úsek Králíky – hraniční přechod s Polskem  . . .  S 9,5/80 
silnice I/43 – úsek Červená Voda – Králíky   . . .  S 9,5/70 
silnice II/312       . . .  S 7,5/60 
 
Pro silnice III. třídy není kategorie stanovena, s ohledem na dopravní význam a zatížení 

však bude postačovat kategorie minimální - S 7,5/50. 

Kategorie místních komunikací jsou v závislosti na funkční skupině určeny ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací. Šířkové uspořádání dle ČSN je u některých místních 
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obslužných komunikací nedostačující, je však dostačující provozu po nich uskutečňovanému. 
Tento rozpor je nutno řešit v odůvodněných případech změnou způsobu provozu motorových 
vozidel a jejich souběhu s pěšími ve společném prostoru místní komunikace. Předpokládá se šířka 
zpevnění cca  4,5  m s oboustranným zeleným pásem. 

Funkční skupina stávajících průtahů silnic I/43 a II/312 je dle ČSN 73 6110 ve skupině B, 
u průtahů silnic III. tříd je funkční skupina B až C. Místní komunikace mají funkční skupinu C a 
D.  

 
Pěší doprava 

Doprava pěší se uplatňuje především na místních a účelových komunikacích, i na 
silnicích nižších tříd s menší intenzitou motorové dopravy, propojujících sousední sídla. Je 
charakteristická relativně krátkými docházkovými vzdálenostmi a praktickými motivy (docházka 
do školy, za nákupy, na pracoviště, někdy k lékaři apod.). Trasy této pěší dopravy není nutno 
v terénu vytyčovat či jí organizovat. 

Pěší turistická doprava má odlišnou motivaci s delšími vzdálenostmi (trasami) i potřebou 
vyznačení jednotlivých tras v terénu. Nutnost značení těchto tras v terénu vyplývá z potřeb 
ochrany přírody a krajiny, kterou se prochází (trasy jsou vedeny tak, aby nepoškodily dané 
prostředí) a zároveň z potřeby zavést turistu i na místa zajímavých krajinných výhledů. 

Chodníky jsou realizovány při části průtahů silnic I.-III. tříd a u některých místních 
komunikací. Chybějící části chodníků, především při komunikacích I.-III. tříd, je třeba dobudovat. 

Chodníky, včetně přechodů přes vozovky a přístupů na autobusové zastávky, je nutno 
budovat dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné 
technické  požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace.  

V trase ulice Dlouhé od Velkého náměstí po Malé náměstí je zřízena pěší zóna. 
Z důvodů terénních a kompaktní zástavby existuje několik pěších spojení v samostatných 

trasách, které umožňují zkrácení  cest. 
Zájmová oblast nabízí návštěvníkům výborné předpoklady pro turistiku. Výhodná je 

zeměpisná poloha pod Kralickým Sněžníkem, městská památková zóna s poutním místem na Hoře 
Matky Boží, existence linie těžkých opevnění z let 1936 – 38, blízkost horského střediska na Dolní 
Moravě apod.  

Řešeným územím je vedeno množství značených turistických tras. Síť turistických cest je 
značena tradičním pásovým značením. 
 
Cyklistická doprava 

 
Území je vhodné pro cykloturistiku, optimální je spojení  s pěší turistikou. V oblasti je 

množství silnic a zpevněných cest s minimální intenzitou automobilové dopravy, které lze pro 
účely  cykloturistiky využít. 

Cyklistická doprava může přinést oživení oblasti především  v letním období. 
Trasy místního charakteru lze vést prakticky po všech státních silnicích p řevážně III. třídy 

v oblasti a po většině zpevněných a částečně zpevněných cestách.  
Garantem cyklistického značení na území ČR je Klub českých turistů. Metodika KČT 

rozděluje cyklistické trasy na dvě základní skupiny - cyklotrasy a cykloturistické trasy. 
Cyklotrasou se rozumí cesta vedená po silnici, která je z hlediska bezpečnosti silničního 

provozu vhodná pro cyklistický provoz, nebo která využívá místní komunikaci s povrchem, 
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umožňujícím bezpečné projetím běžným kolem. Značení těchto cyklotras je prováděno jednotně 
cykloznačkami, schválenými vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb.  

Cykloturistickou trasou se rozumí cesta vedená v terénu převážně po místních 
komunikacích, polních a lesních cestách, příp. stezkách a to zpevněných i nezpevněných, které 
jsou z hlediska ochrany přírody a krajiny vhodné pro cyklistický provoz. Silnice jsou používány 
jen v případech, kdy není v požadovaném směru možno použít jinou vhodnou cestu. Značení 
cykloturistických tras je prováděno cykloturistickými značkami, kterými jsou: směrovka, pásová 
značka a směrová tabulka. 

Samostatným prvkem cyklistické dopravy jsou cyklostezky. Ty jsou tvořeny samostatnou 
komunikací, určenou pro cyklistický provoz. Často jsou vedeny v souběhu se silniční komunikací, 
zatíženou nadměrným automobilovým provozem a proto nevhodnou až nebezpečnou pro použití 
cyklistou. Po takto vybudované cyklostezce pak může být a obvykle je vedena cyklotrasa, značená 
cykloznačkami.  

 
Řešeným územím prochází následující cyklotrasy: 
č. 52     - nadregionální cyklotrasa v trase Mladkov – Lichkov – Dolní Lipka –    Králíky  
                Červený potok – Hanušovice 
č. 4068 - regionální cyklotrasa v trase Dolní Lipka – Prostřední Lipka – Horní Lipka  
               Horní Morava – Dolní Morava – Červený Potok 
č. 4069 - regionální cyklotrasa v trase Jablonné nad Orlicí – Orličky - Červená Voda  
               Horní Orlice – Horní Hedeč  
č. 4077 - regionální cyklotrasa v trase Lichkov – Horní Boříkovice – Červená Voda – 
               Dolní Orlice – Králíky – Dolní Hedeč – Pohořelec  
 
Nové cyklostezky jsou navrženy ve směrech nejčastějšího pohybu cyklistů: 
a) zastavěné území Králíky – zastavěné území Červená Voda 

- navržena je cykloturistická trasa v místě vedení stávající zpevněné, popř. částečně 
zpevněné cestě v trase jižní okraj města Králíky – Dolní Orlice – Červená Voda,   
alternativně je navržena samostatná cyklostezka podél silnice I/43 

b) zastavěné území Králíky – zastavěné území Lichkov 
- navržena je samostatná cyklostezka podél Kralického potoka a Tiché Orlice 

c) zastavěné území Králíky – Červený Potok 
- navržena je samostatná cyklostezka v souběhu se silnicí II/312 a v trase stávající 
částečně zpevněné cesty 

d) kostel v Dolních Boříkovicích – učiliště v Králíkách 
- navrženy jsou pruhy pro cyklisty jako součást nově navržené místní komunikace 

e) Horní Lipka – Dolní Morava 
- navržena je cyklostezka v trase stávajících polních cest 

f)   Dolní Lipka – hraniční přechod 
      - navržena je samostatná cyklostezka podél silnice I/43 s novým samostatným 
        podjezdem pro cyklisty (a pěší) pod železniční tratí 
 

Hraniční přechody 
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    V zájmovém území je na hranicích s Polskou republikou jeden silniční hraniční přechod v Dolní 
Lipce, nejbližší železniční přechod je v Lichkově, nejbližší turistické přechody jsou Horní Morava 
– Jodlów a Králický Sněžník – Snieźnik. 
 
   
Hraniční přechod Charakter Rozsah dopravy 
Lichkov – Miedzylesie 1 ŽOS, ŽN 
Dolní Lipka – Boboszów 1,3 P,C,M,OA,B,N1 
Horní Morava – Jodlów 4 P,C 
Králický Sněžník – Snieźnik 4 P,L 
 
Vysvětlivky k tabulce hraniční přechody:  
 
Charakter přechodu: 
1 – pro občany všech států 
2 – pro občany ČR a PR 
3 – přechod pro malý pohraniční styk dle Smlouvy mezi ČR a PR o malém pohraničním styku ze 
dne 17.1.1995  
4 – pro občany ČR a PR a občany třetích států uvedených v příloze č.4. k Dohodě mezi vládou ČR 
a PR o hraničních přechodech na turistických stezkách… ze dne 22.11.1996 
 
Rozsah provozu:  
P – pěší 
C – cyklisté 
L - lyžaři 
M - motocykly 
OA - osobní automobily 
N1- nákladní automobily evidovaná v ČR a PR s omezením tonáže 
N - nákladní doprava 
B - autobusy 
ŽOS-železniční osobní vlaky 
ŽN -železniční nákladní vlaky 
 
Doprava v klidu 

 
Parkování vozidel je uskutečňováno na soukromých pozemcích, v profilu místních 

komunikací a na veřejných parkovištích. 

Králíky 

Z větších mimouličních parkovišť je možno uvést parkoviště na Velkém náměstí, 
parkoviště na Malém náměstí, parkoviště při silnici I/43 pod Velkým náměstím, parkoviště u 
marketu COOP DISKONT při silnici I/43 a parkoviště u podniků INCOT a NOVALAMP. 

Garážovací stání jsou reprezentována řadovými garážemi nebo garážemi na vlastním 
pozemku. Větší lokalita řadových garáží je u hřbitova. 

Dolní Boříkovice 

Mimouliční parkoviště se štěrkovým krytem o kapacitě cca 20 stání je při silnici č. 
III/04314 před prodejnou Radka v centru obce. 

Garážovací stání jsou reprezentována garážemi na vlastním pozemku.  
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Červený Potok 

Parkování vozidel je uskutečňováno na soukromých pozemcích a v profilu místních 
komunikací. 

Garážovací stání jsou reprezentována garážemi na vlastním pozemku.  

Dolní Hedeč 

V obci Dolní Hedeč je zvýšená potřeba parkování u poutního místa na Hoře Matky Boží, 
cca 10 zpevněných stání je k dispozici před Poutním domem, odstavování vozidel je dále 
prováděno neorganizovaně na volné nezpevněné ploše před areálem. Zpevněné parkoviště (cca 10 
stání) je před restaurací Kačenka.  

Navrženo je vybudování zpevněného parkoviště před Klášterem, v prostoru stávajícího 
nezpevněného neorganizovaného parkoviště, včetně odstavných stání pro zájezdové autobusy. 

Garážovací stání jsou reprezentována garážemi na vlastním pozemku.  

Dolní Lipka 

Odstavné parkoviště (cca 30 osobních vozidel nebo 10 BUS) je vybudováno před 
hraničním přechodem, další plocha pro parkování (cca 20 osobních vozidel) je před železniční 
stanicí. 

Garážovací stání jsou reprezentována garážemi na vlastním pozemku.  

Heřmanice 

Zpevněná plocha pro parkování (cca 20 stání) je v centru obce před bývalým rekreačním 
střediskem. 

Garážovací stání jsou reprezentována garážemi na vlastním pozemku 

Horní Lipka 

Parkování vozidel je uskutečňováno na soukromých pozemcích a v profilu komunikací. 
Garážovací stání jsou reprezentována garážemi na vlastním pozemku.  

Prostřední Lipka 

Štěrková plocha pro parkování (cca 10 stání) je před hostincem v centru obce. 
Garážovací stání jsou reprezentována garážemi na vlastním pozemku.  
 
Odstavování nákladních vozidel musí být prováděno v jednotlivých průmyslových a 

zemědělských areálech, odstavování těchto vozidel nesmí být prováděno na místních 
komunikacích a silnicích I.-III. tříd. 

Dostatečné plochy pro parkování osobních vozidel je nutno dimenzovat zejména u 
objektů občanského vybavení a u obytné výstavby. 

 
Hromadná doprava osob 

 
Hromadná doprava osob je v řešeném území prováděna prostředky autobusové dopravy a 

železniční dopravy.  
Autobusová doprava je v zájmové oblasti provozována firmami ČSAD Ústí nad Orlicí 
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a.s., Orlobus a.s., ČSAD Střední Čechy s.r.o. a Josef Pinkas Králíky na linkách: 
 
ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. 
195101 Praha – Hradec Králové – Žamberk – Králíky - Jeseník  
700959 Žamberk - Klášterec n/O - Pastviny - Králíky - Červ. Voda 
700967 Nekoř – Králíky – Mladkov – Těchonín – Jablonné n/O – Ústí n/O 
700968 Králíky – Horní Lipka – Heřmanice - Králíky 
700969 Králíky - Boříkovice - Červ.Voda - Mor. Karlov - Bílá Voda 
 

  Orlobus a.s. 
195103 Praha – Hradec Králové – Žamberk – Králíky - Jeseník 
 
ČSAD Střední Čechy s.r.o. 
195102 Praha – Hradec Králové – Žamberk – Králíky – Jeseník 
 

   Josef Pinkas 
700025 Bílá Voda – Červená Voda – Králíky – Mladkov - Jablonné n/O 
700050 Králíky – Boříkovice – Dolní Lipka – Prostř. Lipka – Heřmanice - Králíky 
 
Autobusové nádraží v Králíkách je umístěno při silnici II/312 ve výhodné poloze poblíž 

centra města, vlastní stav nádraží však není uspokojivý.  
Neuspořádaný je provozní režim na ploše společné pro cestující i autobusy, neexistuje 

provozní zázemí nádraží, není oddělen provoz nádraží od ostatního provozu na přilehlé 
komunikaci, plochy pro cestující nejsou odděleny od komunikací a ploch pro automobilový resp. 
autobusový provoz. Tento neuspokojivý stav je navrženo odstranit, autobusové nádraží je v návrhu 
uvažováno ve stejné poloze, navrhován je jeho územní rozvoj. 

Ostatní zastávky v Králíkách jsou pouze částečně vybaveny zastávkovým pruhem a 
přístřeškem pro cestující, chybějící přístřešky je třeba doplnit.  

Autobusové zastávky v ostatních obcích, až na výjimky, zastávkovým pruhem vybaveny 
nejsou, částečně jsou vybaveny přístřeškem pro cestující. 

Chybějící čekárny pro cestující je třeba doplnit. 
Na železniční trati č. 021 Týniště n.O. - Štíty je v Králíkách zřízena žel. stanice a 

zastávka. V průběhu dne zde v současné době projíždí 25 osobních vlaků. 
 
V Dolních Boříkovicích jsou čtyři autobusové zastávky, pátá je v Horních Boříkovicích. 

Nejbližší železniční stanice je ve 2 km vzdálené Dolní Lipce. 
Červený Potok má svou vlastní železniční stanici a dvě autobusové zastávky. 
V Dolní Hedči jsou čtyři autobusové zastávky, nejbližší železniční stanice je v Králíkách. 

V místě křižovatky místní komunikace od kláštera se silnicí III/31220 je navrženo po demolici 
stávajícího objektu vybudování autobusové točny. 

V Dolní Lipce je železniční stanice a dvě autobusové zastávky. 
V Heřmanicích je jedna autobusová zastávka, nejbližší železniční zastávka je v Prostřední 

Lipce. 
V Horní Lipce je pět autobusových zastávek. Katastrem obce prochází železniční trať č. 
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025 Hanušovice – Dolní Lipka., avšak nejbližší železniční zastávky jsou až v Prostřední Lipce 
nebo Červeném Potoku.  

Prostřední Lipka má vlastní železniční zastávku a čtyři autobusové zastávky. 
 

Železniční doprava 
 
Řešeným územím prochází železniční trať 021 Týniště nad Orlicí – Štíty a odbočka této 

trati č. 025 Dolní Lipka – Hanušovice.  
Trať č. 021 je II. řádu celostátního významu, trať je jednokolejná, neelektrifikovaná. Na 

trati je provozována osobní doprava v počtu 14 spojů za den v obou směrech a nákladní doprava v 
počtu cca 4 souprav za den v obou směrech. Na trati je v řešeném území zřízena železniční stanice 
v Dolní Lipce a zastávka v Prostřední Lipce a v obci Červený Potok. 

Trať č. 025 je III. řádu celostátního významu, trať je jednokolejná, neelektrifikovaná. Na 
trati je provozována osobní doprava v počtu 25 spojů za den v obou směrech a nákladní doprava v 
počtu cca 2 souprav za den v obou směrech. Na trati je v řešeném území zřízena železniční stanice 
v Králíkách poblíž středu města, v Králíkách je rovněž na trati zastávka. 

Úpravy železničních tratí, které by měly územní nároky, se v řešeném území 
nepředpokládají, je možná pouze jejich rekonstrukce pro zachování normového stavu. 

 
 Letecká doprava 

Na řešeném území se nachází dvě polní letiště v katastru obcí Červený Potok a Dolní 
Lipka. 
 
Vlivy na životní prostředí 

 
Jedním z hledisek pro posuzování komunikační sítě je i  vliv na životní prostředí. Jako i 

další lidské činnosti, má i doprava vliv na okolí, a to nejen v kladném, ale i záporném  směru. 
Jedním ze základních vlivů je vytváření hluku při pohybu vozidla po komunikaci. Tyto 

vlivy je možno kvantifikovat pomocí výpočetních metod, které vytvářejí matematický model ze 
všech  vstupních faktorů.  
    Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, a jeho 
novely č. 274/2003 Sb. Podrobně ochranu před hlukem upravuje Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a jeho novela č. 88/2004 Sb. Dle tohoto 
nařízení vlády jsou stanoveny limitní hodnoty hluku a vibrací stanovené pro chráněný venkovní 
prostor, chráněný venkovní prostor staveb a pro chráněný vnitřní prostor staveb.   
    V následujících tabulkách jsou uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném 
venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb u pozemních komunikací a 
železnice (doplněná tabulka z přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.) pro denní a noční 
(22,oo - 6,oo hod.) dobu. 
 

Tabulka limitních hladin hluku pro venkovní prostor pro pozemní komunikace: 
 

Způsob využití území Den/noc 
Limitní hladiny hluku v dB 

1 2 3 4 
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 Chráněné venkovní prostory staveb  

 nemocnic a staveb lázní 
Den                       
Noc 

45     
35 

50    
40 

55     
45 

65      
55 

 Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní Den                       
Noc 

50     
40 

50     
40 

55     
45 

65     
55 

 Chráněné venkovní prostory ostatních staveb  

 a chráněné ostatní venkovní prostory 
Den                       
Noc 

50   
40 

55      
45 

60     
50 

70     
60 

 

 
Tabulka limitních hladin hluku pro venkovní prostor pro železnici: 
 

Způsob využití území Den/noc 
Limitní hladiny hluku v dB 

1 2 3 4 

 Chráněné venkovní prostory staveb                

  nemocnic a staveb lázní 
Den                       
Noc 

45                       
40 

50    
45 

55     
50 

65      
60 

 Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní 

 
Den                       
Noc 

50     
45 

50     
45 

55     
50 

65     
60 

 Chráněné venkovní prostory ostatních staveb 

 a chráněné ostatní venkovní prostory 
Den                       
Noc 

50     
45 

55      
50 

60     
55 

70     
65 

 
 

1)  Použije se pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a 
kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (například vzduchotechnické systémy, 
kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk působený vozidly, která se pohybují na 
neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.). 
Dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení. 
2)   Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích. 

3)  Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto 
komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.  

      Hlavní pozemní komunikace jsou dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. 
třídy. 

4)  Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato 
korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít ke 
zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé 
objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou komunikace se rozumí položení nového povrchu, 
výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo 
výškového vedení.  

 Stará hluková zátěž je stav hlučnosti ve venkovním prostoru působený hlukem z dopravy na 
veřejných komunikacích, který v tomto prostoru existoval k 1.1. 2001. 
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Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k 
rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů a 
venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo 
bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a 
sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. 

Výpočty ekvivalentních hlukových hladin od provozu na  pozemních komunikacích se 
provádějí dle platných "Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy". Vlastní 
výpočty se provádějí specializovanými výpočetními programy. Zpracovatel tohoto posouzení 
provedl výpočet v etapě zpracování průzkumů a rozborů a konceptu  s využitím výpočetního 
programu HLUK+.  Vzhledem k tomu, že na základě nové legislativy by dosažené údaje neměly 
být  obsaženy v předmětné dokumentaci, sloužily zpracovateli ÚP pouze orientačně při návrhu 
rozvojových ploch. Úroveň hluku v ohrožených lokalitách bude dokladována k územnímu řízení.  
 
Ochranná pásma 

 
Problematiku silničního ochranného pásma upravuje Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích. Silniční ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle 
zastavěné území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit 
vlastní komunikaci nebo provoz na ní. Výjimky  uděluje v odůvodněných případech příslušný 
silniční správní orgán. 

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými 
do výšky 50 m a ve vzdálenosti 50 m od osy vozovky silnice I. třídy (I/43) a 15 m od osy vozovky 
silnic II (II/312) a III. třídy. 

Železniční ochranné pásmo je stanoveno zákonem o drahách č. 266/94 Sb. a tvoří prostor 
po obou stranách dráhy do vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejméně však do vzdálenosti 30 
m od  hranic obvodu dráhy. U vlečky je ochranné  pásmo 30 m od osy krajní koleje. V ochranném 
pásmu je dovoleno stavět pouze drážní stavby,  výjimky lze povolit pro stavby pozemních 
komunikací, vodních děl,  zařízení vedení, měřičských znaků a signálů a jen v odůvodněných 
případech pro ostatní pozemní stavby. Výjimky povoluje drážní správní orgán, který přitom 
stanoví podmínky.  

Při umísťování ploch pro průmyslovou výrobu, občanské vybavení, výrobní služby, 
rekreaci sport, při křížení a souběhu komunikace, inženýrských sítí či vedení, při výsadbě zeleně 
v ochranném pásmu dráhy je nutno respektovat vyhlášku č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád 
drah, v platném znění. 

 
 

7.5 Zdůvodnění koncepce vodního hospodářství  
 
  
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU    
 
 Stávající stav 
 
 V zájmovém území je vybudován skupinový vodovod Králíky, který je propojen se 
systémem Dolní Orlice, Červená Voda, Moravský Karlov, Mlýnický Dvůr pro případ havárie. 
Dále je v území několik drobných vodovodních systémů využívajících místní vodní zdroje. 

 Vodovody jsou převážně ve správě VaK Jablonné nad Orlicí a. 
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 Skupinový vodovod Králíky 
 Skupinový vodovod zásobuje vlastní město, Dolní Hedeč, Dolní Lipku a Dolní Boříkovice. 
Z nového vodojemu je zásobována i Červená Voda (DN 200, cca 110 000 m3/r, 3,5 l/s) 

Původní vodovod byl v obci budován již v r. 1907. Tehdejším  zdrojem byly pramenní 
jímky v Hedeči a odtud byla voda  přiváděna do vodojemu obsahu 240 m3 na kótě 650,0 m n.m 
v lokalitě Amálka. V roce  1959 byly zdroje vody posíleny o pramenní jímky v Jeřábu  s 
gravitačním řadem do stáv. vodojemu. Zásobní řady do města  byly provedeny z DN 100 mm, 
rozvody po městě z DN 80, 60, ale  i DN 40 mm. 
  
 
 Vodní zdroje 
 
 Hlavními vodními zdroji skupinového vodovodu jsou zdroje v Hedeči a Jeřábu o 
vydatnosti 3 ,0 – 4,0 l/s a 4,0 – 5,0 l/s a zdroj K-1 o vydatnosti 20,0 l/s (přetok 12,0 l/s). 
 

U zdrojů Hedeč je vybudováno zařízení k odstranění radonu u zdrojů Jeřáb odkyselovací 
stanice.  Výhledově je možno provést posílení zdrojů aktivizováním vrtu  CV - 2 o předpokládané 
vydatnosti 25 l/s. 

 
  Voda ze zdrojů Hedeč je gravitačně sváděna do VDJ 240 m3. Voda z vrtu K - 1 je čerpána 
potrubím DN 200 do vodojemu  2 x 650 m3. Z čerpací stanice v vrtu K - 2 je provedeno  propojení 
DN 150 s rozvodnými řady ve městě.  
 
 Vodní zdroje mají povolením pod č.j. ŽP/10075/2000/231.8-Go/651 ze dne 28.12.2000 
stanovenu vydatnost 
 
 K1 5,0 l/s 
 Jeřáb  5,0 l/s 
 Hedeč  4,0 l/s 
 
 Tlakové poměry a akumulace 
 
 Skupinový vodovod využívá tyto vodojemy: 
 
 Původní vodojem 240 m3  dno 650,00 m n.m. 
 Nový vodojem 2x650 m3 dno 615,30 m n.m.,(max.hl. 621,0  m n.m.) 
 Dolní Hedeč  100 m3  dno 796,05 m n.m. 
 
 Celkový objem akumulace pro město činí 1640 m3. 
 

Hydrostatický tlak se v síti města pohybuje v rozmezí cca 0,65 – 0,28 MPa, což odpovídá 
platné ČSN a vyhl. č. 428/2001 Sb. 

 
Na přívodním řadu z prameniště Jeřáb je vybudována čerpací stanice dopravující vodu do 

VDJ Dolní Hedeč, který zásobuje spotřebiště Dolní Hedeč. Voda z prameniště Hedeč gravitačně 
natéká opět do starého VDJ Králíky. Nový VDJ Králíky je zásobován vodou z vrtu K-1 Králíky. 
Oba vodojemy jsou propojeny přes rozvodné řady ve spotřebišti Králíky.  

 
V současné době je realizováno propojení vodojemů Amálka 240 m3 s VDJ 2 x 650 m3 , 

které podstatným způsobem zkvalitnilo zásobování vodou. 
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Rozvodná potrubí 
 

Z vodojemu 240 m3 je voda gravitačně sváděna řadem DN 100 mm  do města, z vodojemu 
2x650 m3 řadem DN 250 mm. 

 
 Rozvodné řady po městě jsou zčásti původní DN 80, 60, 50, 40  mm, zčásti již postupně 

rekonstruované DN 110 mm. 
 

Dolní Boříkovice 
V místní části je vybudován vodovod v rámci skupinového vodovodu Králíky propojením 

z Dolní Lipky řadem DN 100. Některé lokality ve vyšších místech a soliterní objekty využívají 
individuelní zásobování vodou, tj. domovní studny. 

 

Dolní Lipka 
Lokalita je zásobována v rámci skupinového vodovodu Králíky propojením řadem DN 150.  

Prostřední Lipka 
V zájmovém území se nacházejí 3 vodní zdroje v místními vodovody. Jednotlivé zdroje 

jsou ve správě ZD Králíky a MÚ Králíky. Jednotlivé vydatnosti dosahují  

 
Vodovod I. Zdroj Zeos 0,2 – 2,0 l/s 

Vodovod II MÚ  0,3 – 0,5 l/s 
Vodovod III MÚ   0,2 l/s 

Tyto tři veřejné vodovody ze tří samostatných zdrojů nejsou vzájemně propojeny. Dva z 
nich provozuje Město Králíky, třetí Státní statek Králíky (od roku 2000 provozovatelem také MÚ 
Králíky ). Majitelem vodovodů je Město Králíky. 
 

Vodovod I. – ve správě St. statku Králíky – zásobuje provozní budovy firmy ZEOS a cca 
10-15 trvale bydlících obyvatel obce. Od roku 2000 je provozovatelem Město Králíky. U zdroje je 
vybudována sběrná studna akumulace cca 5,0 m3 na kótě 575,00 m n.m. 
 

Vodovod II. - ve správě Města Králíky – zásobuje střední část Prostřední Lipky, cca 60 
trvale bydlících obyvatel obce. 
 

Vodovod III. - ve správě Města Králíky – zásobuje MŠ, prodejnu potravin, 9 nemovitostí, 
cca 25 trvale bydlících obyvatel obce. 
  
 Množství vody ve vodním zdroji je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel 
dostatečné. 
 

Horní Lipka 
Horní Lipka má vybudován vlastní vodovod. Z vodního zdroje o vydatnosti cca 2,0 l/s je 

voda gravitačně dopravována do spotřebiště přes vodojem objemu 50 m3 (dno 670,00 m n.m.).  

Vodovodní řady jsou vybudovány cca ve 2/3 plochy obce. Ostatní objekty využívají 
k zásobování domovní studny. 
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Množství vody ve vodním zdroji je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel 
dostatečné. 

Dolní Hedeč 
Dolní Hedeč je zásobována prostřednictvím skupinového vodovodu Králíky s využitím 

vodních zdrojů na vlastním katastrálním území 

Horní Hedeč 
V místní části není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé využívají k zásobování 

domovní studny. 

Červený Potok 
V místní části je vybudován veřejný vodovod. Zdrojem vody je voda z jímacího zářezu 

s pramenní jímkou, odkud je voda dopravována do vodojemu objemu 6,0 m3 a spotřebiště. 
Vodní zdroj má silně rozkolísanou vydatnost (0,2 – 1,2 l/s), vodu s obsahem radonu  a i 

vzhledem k malé akumulaci je nedostatečný. 

Heřmanice 
V místní části není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé využívají k zásobování 

domovní studny, popř. je sdruženo více uživatelů k jednomu zdroji. Provozovatelem vodovodů 
jsou místní občané. 

 

Rozvodné řady 
 
 Rozvodné řady v jednotlivých místních částech převážně neodpovídají platným normám 
z hledisek návrhu a provozu vodovodní sítě. V převážné části území neodpovídají ČSN 730873 
Zásobování požární vodou, především nutným profilem. Jsou využity profily LT DN 60, 40 i 
menší (ocel 2“ a pod).  

   

Návrh 
 
 V současné době žije v celém správním území města Králíky 4 826 trvale bydlících 
obyvatel. Urbanistický návrh předpokládá jak rozvoj vlastního města, tak celého správního území, 
tj. i místních částí.  
 
  

Počet obyvatel 2001 návrh 
Králíky 3837 5000 
Dolní Hedeč 144 150 
Červený potok 113 150 
Boříkovice 221 250 
Dolní Lipka 164 200 
Prostřední Lipka 159 200 
Horní Lipka 120 150 
Heřmanice 68 70 

Celkem  6170 
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 V rámci urbanistického návrhu je uvažován rozvoj převážně bytové zástavby a rekreačních 
objektů, částečně občanské vybavenosti a sportovních ploch. Rozvoj podnikání a výroby je 
navrhován převážně v Králíkách (výrobní  zóna), v místních částech spíše s vazbou na 
agroprodukty a turistiku. 

Orientační výpočet potřeby vody – skupinový vodovod Králíky  

 
       Výpočet potřeby vody je zpracován dle vyhlášky č. 428/2001Sb., koeficienty 
nerovnoměrnosti spotřeby a odhad potřeb pro občanskou a technickou vybavenost je řešen dle 
směrnice Ministerstva Zemědělství z června 1993 s vazbou na směrnici č.9/73. 
 Ve výpočtu je uvažováno s občanskou vybaveností samostatně. Uvažované potřeby vody 
nebudou pravděpodobně dosaženy, neboť v řadě nemovitostí místních částí budou využívány pro 
potřeby vody užitkové vlastní studny.  
 Potřeby vody pro průmysl a zemědělství je optimisticky uvažována s mírným nárůstem. 

Procento napojení obyvatel na vodovod je pro návrh uvažováno 100% v rámci 
skupinového vodovodu, tj. Králíky, Dolní Hedeč, Boříkovice, Dolní Lipka. 
       
A. Potřeba vody pro bytový fond 
 

- dle vyhlášky č. 428/2001Sb. 
 

5 600  ob. á 153 l/ob.den    856,80 m
3
/d 

 
 

      B. Potřeba vody pro obč. a tech. vybavenost 
 

- v současné době je známa náplň navrhované občanské vybavenosti pouze ke stávajícímu 
stavu, základní vybavenost je uvažována dle směrnice č.9/73 v kategorii obec do 5 – 20 
000 obyvatel 

5 600  ob. á 70 l/ob.den     392,00 m
3
/d 

      C. Potřeba vody pro průmysl 
 

- v současné době nelze specifikovat druh navrhované výroby a podnikání, lze 
předpokládat drobnou a řemeslnou výrobu, lehký průmysl, podnikatelskou činnost 
obyvatel a popř. zemědělské druhy podnikání. Nárůst počtu pracovníků drobné výroby 
je ve vztahu k nárůstu počtu obyvatel uvažován odborným odhadem 

 
250 pracovníků á 154 l/prac. sm   38,50 m3/d 

 
- některé podniky v zájmovém území využívají pro potřeby vody technologické vlastní 

zdroj vody 
- potřeba vody je uvažována pro přírůstek pracovníků dle směrnice č. 428/2001 Sb. pro 

provozovny místního významu, položka 45, pro počet pracovních dnů 260/rok. 
 

Novolamp s.r.o., Králíky 
220 pracovníků á 154 l/prac. sm   33,88 m3/d 
 
Vydrus s.r.o., Králíky 
50 pracovníků á 154 l/prac. sm   7,70 m3/d 
 
Incot s.r.o., Králíky 
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150 pracovníků á 154 l/prac. sm   23,10 m3/d 
 
Agrostav a.s., králíky 
80 pracovníků á 154 l/prac. sm   12,32 m3/d 
 
Prexim Diesel s.r.o., Dolní Lipka 
28 pracovníků á 154 l/prac. sm   4,31 m3/d 
 
Stavofin s.r.o., Králíky 
28 pracovníků á 154 l/prac. sm   4,31 m3/d 
 
Czech-trading s.r.o. 
40 pracovníků á 154 l/prac. sm   6,16 m3/d 
 

- odhad vývoje potřeb odběrů průmyslové vody je proveden dle obdobných měst, 
v případě zájmového území doporučujeme využití odběrů průmyslové vody přímo 
z Tiché Orlice, pro potřeby rezerv návrhu je uvažován průmyslový odběr ve výši cca 10 
l/s z městského vodovodu na 2 směny, tj. 576,00 m3/d 

 
      D.Potřeba vody pro zemědělství 

- pro zájmové území jsou uvažovány stávající zemědělské areály s mírným nárůstem (cca 
10%) 

 
k.ú. Králíky 

 
 u Dolní Hedeče – J. Podzimek 
 mladý dobytek 100 ks á 25/35 l/den   2,50/3,50 m3/d 
 jalovice 100 ks á 25/35 l/den    2,50/3,50 m3/d 
 kravín 100 ks á 60/80 l/den    6,0/8,0 m3/den 
 telata 30 ks á 10/15 l/den    0,30/0,45 m3/den 
 
 Králíky- Předměstí 
 ovce 30 ks á 8/10 l/den    0,24/0,30 m3/den 
 skot 33 ks á 25/35 l/den    0,82/1,15 m3/den 
 
 Králíky – Předměstí, J.Martinec 
 dojnice 150 ks á 60/80 l/den    9,0/12,0 m3/den  
 telata 100 ks á 10/15 l/den    1,0/1,50 m3/den 
 
 k.ú. Dolní Lipka 
 
 za žel. st. – Zeos s.r.o. 
 telata 40 ks á 10/15 l/den    0,40/0,60 m3/den 
 jalovice 160 ks á 25/35 l/den    4,00/5,60 m3/d 
 dojnice 60 ks á 60/80 l/den    3,60/4,80 m3/den 
 

 
k.ú. Boříkovice 
 

jižní část – Rolnická společnost s.r.o. 

jalovice 60 ks á 25/35 l/den    1,50/2,10 m3/d 
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      Nerovnoměrnost spotřeby vody 
 
      Nerovnoměrnost spotřeby vody je uvažována dle Směrnice Ministerstva Zemědělství z 
června 1993 pro obec do 20 000 obyvatel. 
 
      součinitel denní nerovnoměrnosti         kd = 1,30 
      součinitel hodinové nerovnoměrnosti   kh = 1,80 
 
 
 Celkové bilance potřeby vody – skupinový vodovod Králíky  
 

druh spotřeby Qd Qd max Qh max 
 (m3/d) (m3/d) (l/s) (l/s) 
obyvatelstvo 856,80 1113,84 12,89 23,20 
vybavenost 392,00 509,60 5,89 10,62 
průmysl 667,78 667,78 7,72 4,63 
zemědělství 31,86 43,50 0,50 0,50 
Celkem 1948,44 2334,72 27,00 38,95 

 

Orientační výpočet potřeby vody – Prostřední Lipka  

 
       Výpočet potřeby vody je zpracován dle vyhlášky č. 428/2001Sb., koeficienty 
nerovnoměrnosti spotřeby a odhad potřeb pro občanskou a technickou vybavenost je řešen dle 
směrnice Ministerstva Zemědělství z června 1993 s vazbou na směrnici č.9/73. 
 
 Ve výpočtu je uvažováno s občanskou vybaveností samostatně. Uvažované potřeby vody 
nebudou pravděpodobně dosaženy, neboť v řadě nemovitostí místních částí budou využívány pro 
potřeby vody užitkové vlastní studny.  
 
 Potřeby vody pro průmysl a zemědělství je optimisticky uvažována s mírným nárůstem. 
Procento napojení obyvatel na vodovod je pro návrh uvažováno 100%. 
 
      A. Potřeba vody pro bytový fond 
 

- dle vyhlášky č. 428/2001Sb. 
 

200  ob. á 153 l/ob.den     30,60 m
3
/d 

 
      B. Potřeba vody pro obč. a tech. vybavenost 
 
 
- v současné době je známa náplň navrhované občanské vybavenosti pouze ke stávajícímu stavu, 
základní vybavenost je uvažována dle směrnice č.9/73 v kategorii obec do 500 obyvatel 

200  ob. á 20 l/ob.den     4,00 m
3
/d 

 
      C. Potřeba vody pro průmysl 
 

- v současné době nelze specifikovat druh navrhované výroby a podnikání, lze 
předpokládat drobnou průmyslovou výrobu, průmyslovou výrobu, podnikatelskou 
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činnost obyvatel, řemesla a popř. zemědělské druhy podnikání. Nárůst počtu pracovníků 
drobné výroby je ve vztahu k nárůstu počtu obyvatel uvažován odborným odhadem 

 
30 pracovníků á 154 l/prac. sm   4,62 m3/d  

 
      D.Potřeba vody pro zemědělství 
 

- pro zájmové území jsou uvažovány stávající zemědělské areály s mírným nárůstem (cca 
10%) 

 
k.ú. Prostřední Lipka 

 
 Zeos s.r.o., Prostřední Lipka 
 125 + 250 dojnic á 60/80 l/den   22,50/22,00 m3/den 
 telata 15 ks á 10/15 l/den    0,15/0,22 m3/den 
 
  
      Nerovnoměrnost spotřeby vody 
 
      Nerovnoměrnost spotřeby vody je uvažována dle Směrnice Ministerstva Zemědělství z 
června 1993 pro obec do 20 000 obyvatel. 
 
      součinitel denní nerovnoměrnosti         kd = 1,50 
      součinitel hodinové nerovnoměrnosti   kh = 1,80 
 
 
 Celkové bilance potřeby vody – Prostřední Lipka  
 

druh spotřeby Qd Qd max Qh max 
 (m3/d) (m3/d) (l/s) (l/s) 
obyvatelstvo 30,60 45,90 0,53 0,95 
vybavenost 4,00 6,00 0,07 0,12 
průmysl 4,62 4,62 0,05 0,32 
zemědělství 22,65 22,22 0,26 0,26 
Celkem 61,87 78,74 0,91 1,65 

 

Orientační výpočet potřeby vody – Horní Lipka  

 
       Výpočet potřeby vody je zpracován dle vyhlášky č. 428/2001Sb., koeficienty 
nerovnoměrnosti spotřeby a odhad potřeb pro občanskou a technickou vybavenost je řešen dle 
směrnice Ministerstva Zemědělství z června 1993 s vazbou na směrnici č.9/73. 
 
 Ve výpočtu je uvažováno s občanskou vybaveností samostatně. Uvažované potřeby vody 
nebudou pravděpodobně dosaženy, neboť v řadě nemovitostí místních částí budou využívány pro 
potřeby vody užitkové vlastní studny.  
 
 Potřeby vody pro průmysl a zemědělství je optimisticky uvažována s mírným nárůstem. 
Procento napojení obyvatel na vodovod je pro návrh uvažováno 100%. 
 
      A. Potřeba vody pro bytový fond 
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- dle vyhlášky č. 428/2001Sb. 

 
150  ob. á 153 l/ob.den     22,95 m

3
/d 

 
      B. Potřeba vody pro obč. a tech. vybavenost 
 

- v současné době je známa náplň navrhované občanské vybavenosti pouze ke stávajícímu 
stavu, základní vybavenost je uvažována dle směrnice č.9/73 v kategorii obec do 500 
obyvatel 

150  ob. á 20 l/ob.den     3,00 m
3
/d 

 
      C. Potřeba vody pro průmysl 
 

- v současné době nelze specifikovat druh navrhované výroby a podnikání, lze 
předpokládat drobnou průmyslovou výrobu, průmyslovou výrobu, podnikatelskou 
činnost obyvatel, řemesla a popř. zemědělské druhy podnikání. Nárůst počtu pracovníků 
drobné výroby je ve vztahu k nárůstu počtu obyvatel uvažován odborným odhadem 

 
20 pracovníků á 154 l/prac. sm   3,08 m3/d  

 
      D.Potřeba vody pro zemědělství 
 

- pro zájmové území jsou uvažovány stávající zemědělské areály s mírným nárůstem (cca 
10%) 

 
k.ú. Horní Lipka 

 
 B. Vencová 
 ovce 30 ks á 8/10 l/den    0,24/0,30 m3/den 
  
       Nerovnoměrnost spotřeby vody 
 
      Nerovnoměrnost spotřeby vody je uvažována dle Směrnice Ministerstva Zemědělství z 
června 1993 pro obec do 20 000 obyvatel. 
 
      součinitel denní nerovnoměrnosti         kd = 1,50 
      součinitel hodinové nerovnoměrnosti   kh = 1,80 
 
 Celkové bilance potřeby vody – Horní Lipka  
 

druh spotřeby Qd Qd max Qh max 
 (m3/d) (m3/d) (l/s) (l/s) 
obyvatelstvo 22,95 34,42 0,39 0,72 
vybavenost 3,00 4,50 0,05 0,09 
průmysl 3,08 3,08 0,03 0,21 
zemědělství 0,24 0,30 0,003 0,003 
Celkem 29,27 42,30 0,473 1,023 
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Orientační výpočet potřeby vody – Červený Potok  

 
       Výpočet potřeby vody je zpracován dle vyhlášky č. 428/2001Sb., koeficienty 
nerovnoměrnosti spotřeby a odhad potřeb pro občanskou a technickou vybavenost je řešen dle 
směrnice Ministerstva Zemědělství z června 1993 s vazbou na směrnici č.9/73. 
 
 Ve výpočtu je uvažováno s občanskou vybaveností samostatně. Uvažované potřeby vody 
nebudou pravděpodobně dosaženy, neboť v řadě nemovitostí místních částí budou využívány pro 
potřeby vody užitkové vlastní studny.  
 
 Potřeby vody pro průmysl a zemědělství je optimisticky uvažována s mírným nárůstem. 
Procento napojení obyvatel na vodovod je pro návrh uvažováno 100%. 
 
      A. Potřeba vody pro bytový fond 
 

- dle vyhlášky č. 428/2001 
 

150  ob. á 153 l/ob.den     22,95 m
3
/d 

 
      B. Potřeba vody pro obč. a tech. vybavenost 
 

- v současné době je známa náplň navrhované občanské vybavenosti pouze ke stávajícímu 
stavu, základní vybavenost je uvažována dle směrnice č.9/73 v kategorii obec do 500 
obyvatel 

150  ob. á 20 l/ob.den     3,00 m
3
/d 

 
      C. Potřeba vody pro průmysl 
 

- v současné době nelze specifikovat druh navrhované výroby a podnikání, lze 
předpokládat drobnou průmyslovou výrobu, průmyslovou výrobu, podnikatelskou 
činnost obyvatel, řemesla a popř. zemědělské druhy podnikání. Nárůst počtu pracovníků 
drobné výroby je ve vztahu k nárůstu počtu obyvatel uvažován odborným odhadem 

 
20 pracovníků á 154 l/prac. sm   3,08 m3/d  
 

      D.Potřeba vody pro zemědělství 
 

- pro zájmové území jsou uvažovány stávající zemědělské areály s mírným nárůstem (cca 
10%) 

 
k.ú. Červený Potok 

 
 JV území – J.Martinec 
 jalovice 100 ks á 25/35 l/den    2,50/3,50 m3/den 
 
 JZ území 
 86+96 dojnic á 60/80 l/den    10,92/14,56 m3/den 
 
 Horní Hedeč – E. Zippe 
 ovce 350 ks á 8/10 l/den    2,80/3,50 m3/den 
 skot 24 ks á 25/35 l/den    0,60/0,87 m3/den 
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 koně 12 ks 40/60 l/den    0,48/0,72 m3/den 
 
  
      Nerovnoměrnost spotřeby vody 
 
      Nerovnoměrnost spotřeby vody je uvažována dle Směrnice Ministerstva Zemědělství z 
června 1993 pro obec do 20 000 obyvatel. 
 
      součinitel denní nerovnoměrnosti         kd = 1,50 
      součinitel hodinové nerovnoměrnosti   kh = 1,80 
 
 
 Celkové bilance potřeby vody – Červený potok  
 

druh spotřeby Qd Qd max Qh max 
 (m3/d) (m3/d) (l/s) (l/s) 
obyvatelstvo 22,95 34,42 0,390,72  
vybavenost 3,00 4,50 0,05 0,09 
průmysl 3,08 3,08 0,03 0,21 
zemědělství 17,30 23,15 0,26 0,26 
Celkem 46,33 65,15 1,45 0,56 

 
 

Orientační výpočet potřeby vody – Heřmanice  

 
       Výpočet potřeby vody je zpracován dle vyhlášky č. 428/2001Sb., koeficienty 
nerovnoměrnosti spotřeby a odhad potřeb pro občanskou a technickou vybavenost je řešen dle 
směrnice Ministerstva Zemědělství z června 1993 s vazbou na směrnici č.9/73. 
 
 Ve výpočtu je uvažováno s občanskou vybaveností samostatně. Uvažované potřeby vody 
nebudou pravděpodobně dosaženy, neboť v řadě nemovitostí místních částí budou využívány pro 
potřeby vody užitkové vlastní studny.  
 Potřeby vody pro průmysl a zemědělství je optimisticky uvažována s mírným nárůstem. 
Procento napojení obyvatel na vodovod je pro návrh uvažováno 100%. 
 
      A. Potřeba vody pro bytový fond 
 

- dle vyhlášky č. 428/2001Sb. 
 

70  ob. á 153 l/ob.den     10,71 m
3
/d 

 
      B. Potřeba vody pro obč. a tech. vybavenost 
 

- v současné době je známa náplň navrhované občanské vybavenosti pouze ke stávajícímu 
stavu, základní vybavenost je uvažována dle směrnice č.9/73 v kategorii obec do 500 
obyvatel 

 

70  ob. á 20 l/ob.den      1,40 m
3
/d 
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      C. Potřeba vody pro průmysl 
 

- v současné době nelze specifikovat druh navrhované výroby a podnikání, lze 
předpokládat drobnou průmyslovou výrobu, průmyslovou výrobu, podnikatelskou 
činnost obyvatel, řemesla a popř. zemědělské druhy podnikání. Nárůst počtu pracovníků 
drobné výroby je ve vztahu k nárůstu počtu obyvatel uvažován odborným odhadem 

 
5 pracovníků á 154 l/prac. sm   0,77 m3/d  
 

      D.Potřeba vody pro zemědělství 
 

- pro zájmové území jsou uvažovány stávající zemědělské areály s mírným nárůstem (cca 
10%) 

 
k.ú. Heřmanice 

 
 Střední část ZÚ – p. Bartoníček 
 dojnice 100 ks á 60/80 l/den    6,0/8,0 m3/den 
 
   
      Nerovnoměrnost spotřeby vody 
 
      Nerovnoměrnost spotřeby vody je uvažována dle Směrnice Ministerstva Zemědělství z 
června 1993 pro obec do 20 000 obyvatel. 
 
      součinitel denní nerovnoměrnosti         kd = 1,50 
      součinitel hodinové nerovnoměrnosti   kh = 1,80 
 
 
 Celkové bilance potřeby vody – Heřmanice  
 

druh spotřeby Qd Qd max Qh max 
 (m3/d) (m3/d) (l/s) (l/s) 
obyvatelstvo 10,71 16,06 0,18 0,33 
vybavenost 1,40 2,10 0,02 0,04 
průmysl 0,77 0,77 0,01 0,05 
zemědělství 6,00 8,00 0,09 0,09 
Celkem 18,88 26,93 0,30 0,51 

 
 

Koncepční návrh 
 
 Skupinový vodovod Králíky 
 
 Systém zásobování vodou zůstane zachován, dle informací provozovatele nemá skupinový 
vodovod zásadní problémy s dodávkou vody do jednotlivých spotřebišť. 
 
 Dle orientačního výpočtu dle urbanistického návrhu je uvažováno s potřebou vody pro 
skupinový vodovod při 100% napojenosti obyvatel cca 27,00 l/s. V současně je využíváno (dle 
rozhodnutí ref. ŽP) cca 14,0 l/s. Tato disproporce je způsobena značným využitím vlastních 
vodních zdrojů u podnikatelských objektů v území. 
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 Kapacitní možnosti vodních zdrojů v místě toto rozšíření umožňují (lze i posílit ze systému 
Červené Vody), v případě takto zvýšených potřeb bude však nutno provést úpravu a rekonstrukce 
úpraven vody a objektů hygienického zabezpečení na síti. 
 
 Objem akumulace v území by měl dle ČSN 736650 dosahovat 60 – 100% maximálního 
denního množství vody. V případě skupinového vodovodu se jedná o 1400 – 2300 m3, přičemž 
současní akumulace je 1640 m3. Celkový objem akumulace lze hodnotit jako dostatečný. 
 V rámci zlepšení systémů dodávek vody je navrhováno (VaK Jablonné n.O.) propojení 
vodovodů v dolní části Dolní Hedeče s vodovodem Králíky. 
 Jednotlivé navrhované lokality lze napojit na stávající systémy, konkrétní řešení 
jednotlivých investičních záměrů bude nutno upřesnit na základě hydrotechnického výpočtu vody 
(potřeby vody), požární zabezpečenosti a potřeb pro požární zabezpečenost. Není vyloučena nutno 
rekonstrukcí a posílení stávajících okrajových vodovodů v území (profily DN 60 i nižší), které 
jsou nevyhovující z hledisek kapacitních i požárního zabezpečení. 
 

Propojením vodojemů vodojemů Amálka 240 m3 s VDJ 2 x 650 m3 došlo k podstatné 
stabilizaci tlakovým poměrů v síti po celém území města. 

 
V lokalitách navrhovaných investičních aktivit jsou navrženy zaokruhované zásobovací 

řady. V dalších stupních dokumentace budou vodovodní řady navrženy dle z.č. 274/2001Sb. § 11, 
vyhl. č. 428/2001, ČSN 755401, TNV 755402.       
 
 Navrhovaná zástavba v jednotlivých místních částech je zásobována prodloužením a 
zaokruhování stávajících vodovodních rozvodů. 
 Navrhovaná doplnění vodovodních systémů je nutno podrobněji rozpracovat samostatnou 
dokumentací při konkrétním investičním záměru. 
 Potrubí veřejného vodovodu nesmí být propojeno s  vodovodními řady soukromých zdrojů. 
 Pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby  upravit a udržovat odběrná 
místa u vodotečí, rybníků  a požárních nádrží - dle ČSN 736639. 

Dle z.č. 274/2001Sb., O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena  ochranná pásma   
vodorovnou vzdáleností od vnějšího  líce  stěny  potrubí  nebo  kanalizační  stoky na každou stranu 

a) u vodovodních  řadů  a  kanalizačních  stok  do  průměru 500 mm  včetně, - 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok  nad průměr 500 mm, - 2,5 m. 

 
Dolní Boříkovice 
Boříkovice jsou zásobovány v rámci skupinového vodovodu Králíky a jejich bilance jsou 

ve výpočtu obsaženy. 
Navrhované rozvojové lokality nad kótu cca 635,00 m n.m. bude možno zásobovat pouze 

prostřednictvím ATS stanice. 
Navrhované lokality zástavby navrhujeme zásobovat prostřednictvím napojení na stávající 

rozvody vody na základě hydrotechnického výpočtu konkrétního investičního záměru. 
Stávající stavebně-technicky nevyhovující vodovodní řady (matriál, profily DN 60 a nižší) 

navrhujeme postupně rekonstruovat na základě požadavků VaK Jablonné n.O. 

 

Dolní Lipka 
Lokalita je zásobována v rámci skupinového vodovodu Králíky a jejich bilance jsou ve 

výpočtu obsaženy. 
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Navrhované lokality zástavby navrhujeme zásobovat prostřednictvím napojení na stávající 
rozvody vody na základě hydrotechnického výpočtu konkrétního investičního záměru. 

Stávající stavebně-technicky nevyhovující vodovodní řady (matriál, profily DN 60 a nižší) 
navrhujeme postupně rekonstruovat na základě požadavků VaK Jablonné n.O. 

 

Prostřední Lipka 
Koncepčním řešením se zabývala dokumentace „Studie vodovodu Prostřední Lipka“ 

(Agrostav Ústí n.O., 04/97), která navrhuje využití vodních zdrojů zemědělského podniku 
s výstavbou vodojemu 50,0 m3. Maximální denní potřebu vody uvažuje 70,52 m3/den. 

Dle PRVKÚC je navrhováno využití vodního zdroje PLH-2 s čerpací stanicí 2,0 l/s a 
výstavba nového vodojemu 50,0 m3. 

Vlastní návrh doporučuje využití vodního zdroje PLH-2 s ČS a výstavbou vodojemu na 
kótě cca 630,00 m n.m. 

Pro potřeby zásobování obce jsou navrhovány nové vodovodní řady příslušných profilů, 
přičemž stávající nevyhovující řady budou v návrhu rekonstruovány. 

Navrhované lokality zástavby navrhujeme zásobovat na základě hydrotechnického výpočtu 
konkrétního investičního záměru. 

Stávající stavebně-technicky nevyhovující vodovodní řady (matriál, profily DN 60 a nižší) 
navrhujeme postupně rekonstruovat na základě požadavků VaK Jablonné n.O. 

Technické řešení vodovodu musí být předmětem samostatné dokumentace. V případě 
přebytků vody lze výhledově provádět přečerpání vody do místní části Heřmanice. 

 
Horní Lipka 
Horní Lipka má vybudován vlastní vodovod. Z vodního zdroje o vydatnosti cca 2,0 l/s je 

voda gravitačně dopravována do spotřebiště přes vodojem objemu 50 m3 (dno 670,00 m n.m.).  
Výpočtová potřeby vody pro návrh zástavby je cca 0,50 l/s a požadavek na objem 

akumulace cca 42,0 m3.  
Vzhledem k nestabilitě zdroje (kolísání vydatnosti v letním období) doporučujeme 

výhledově se zabývat posílením kapacity vodního zdroje. Objem akumulace ve vodojemu 50 m3 se 
jeví pro potřeby Horní Lipky jako dostatečný. 

Zástavba situovaná pod stávajícím vodojemem bude zásobována prostřednictvím 
prodloužení stávajících vodovodních řadů. Zástavba nad vodojemem musí být zásobována pouze 
přes novou ATS stanici, popř. bude zásobována individuelně, tj. domovními studnami. 

Stávající stavebně-technicky nevyhovující vodovodní řady (matriál, profily DN 60 a nižší) 
navrhujeme postupně rekonstruovat na základě požadavků VaK Jablonné n.O. 

Navrhované lokality zástavby navrhujeme zásobovat na základě hydrotechnického výpočtu 
konkrétního investičního záměru. 
 

Dolní Hedeč 
Dolní Hedeč je zásobována prostřednictvím skupinového vodovodu Králíky s vlastní 

akumulací. 
Navrhované lokality zástavby navrhujeme zásobovat prostřednictvím napojení na stávající 

rozvody vody na základě hydrotechnického výpočtu konkrétního investičního záměru. 
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Pro potřeby stabilizace sítě je navrhováno propojení vodovodu v dolní části Hedeče 
s vodovodem Králíky. 

Stávající stavebně-technicky nevyhovující vodovodní řady (matriál, profily DN 60 a nižší) 
navrhujeme postupně rekonstruovat na základě požadavků VaK Jablonné n.O. 

 

Horní Hedeč 
V místní části není vybudován veřejný vodovod. Pro navrhované lokality výstavby 

(převážně rekreačního charakteru) je navrhováno individuelní zásobování vodou, tj. místními 
zdroji vody. 
 

Červený Potok 
V místní části je vybudován veřejný vodovod. Zdrojem vody je voda z jímacího zářezu 

s pramenní jímkou, odkud je voda dopravována do vodojemu objemu 6,0 m3 a spotřebiště. 

Vodní zdroj má silně rozkolísanou vydatnost (0,2 – 1,2 l/s), vodu s obsahem radonu  a i 
vzhledem k malé akumulaci je nedostatečný. 

Pro návrh doporučujeme posílit vydatnost vodního zdroje s kapacitou cca 1,5 l/s 
s vybudováním vodojemu objemu cca 50 m3. 

Stávající stavebně-technicky nevyhovující vodovodní řady (matriál, profily DN 60 a nižší) 
navrhujeme postupně rekonstruovat na základě požadavků VaK Jablonné n.O. 

Navrhované lokality zástavby navrhujeme zásobovat prostřednictvím napojení na stávající 
rozvody vody na základě hydrotechnického výpočtu konkrétního investičního záměru. 
 

Heřmanice 
V místní části není vybudován veřejný vodovod.  

Pro návrh doporučujeme zvážit následující varianty řešení: 
 

- v případě posílení vodního zdroje v Prostřední Lipce s možností využití přebytků vody 
vybudovat čerpací stanici a přebytky vody využít pro potřeby Heřmanic, lze zvážit i 
převedení přebytků z Horní Lipky gravitačně do Prostřední Lipky a využít tak k dotaci 
do Heřmanic 

- hydrogeologickým průzkumem vyhledat vodní zdroj v Heřmanicích k využití 
k veřejnému zásobování vodou o vydatnosti cca 0,30 l/s 

 

V případě nalezení vodního zdroje doporučujeme vybudování čerpací stanice, akumulace 
v Heřmanicích objemu cca 30 m3 a rozvody veřejného vodovodu. 
 
 Navrhované lokality zástavby lze tedy zásobovat prostřednictvím navrhovaného vodovodu, 
na základě hydrotechnického výpočtu konkrétního investičního záměru. 
 
 V případě nezájmu ze strany občanů, popř. z jiných důvodů (finanční důvody, kapacitní 
důvody) bude navrhovaná zástavby řešena individuelním zásobováním vodou, tj. domovnímu 
studnami. 
 
 Požární zabezpečenost 
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 V intravilánu města  Králíky a místních částí jsou vodovodní řady místně navrhovány i dle 
ČSN 730873 – zásobování požární vodou. Dle konkrétního investičního záměru bude volena i 
dimenze zásobovacího potrubí. 
 
 V intravilánu místních částí je možno navrhovat zásobovací řady dle ČSN 730873, ve 
vyjimečných případech a u soliterních objektů lze využít stávající způsob požární zabezpečenosti 
(přev. požární nádrže). 

Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže 

 
 

Typ zástavby 
 

potrubí 
DN mm 

 
odběr Q l/s 

pro v =0,8m/s 

 
odběr Q l/s 

pro v =1,5m/s 

 
obsah nádrže 

m3 
1. Rod. domy a 
nevýrobní  
    objekty do 120 m2 

 
80 

 
4 

 
7,5 

 
14 

2. Nevýrobní objekty 
    120 – 1500m2 

výr. objekty a sklady 
do 500 m2 

 
100 

 
6 

 
12 

 
22 

3. Nevýrobní objekty 
    větší než 1500m2 

výr. objekty a sklady 
500 – 1500 m2 

otevř. tech. zařízení 
do 1500 m2 

 
 

125 

 
 

9,5 

 
 

18 

 
 

35 

4. Výrobní objekty, 
sklady 
    a otevř. tech. 
zařízení 

do 1500 m2 

 
150 

 
14 

 
25 

 
45 

5.Výrobní objekty a 
sklady 
    s vys. pož. 
zatížením 
    větší než 2500 m2 

 
200 

 
25 

 
40 

 
72 

 

Největší vzdálenosti vnějších odběrných míst (m)  - od objektu / mezi sebou 

 
 

Typ zástavby 
 

hydrant 
 

výtokový 
stojan 

 
plnící místa 

 
vodní tok 

nebo nádrž 
1. Rod. domy a 
nevýrobní  
    objekty do 120 m2 

200/400 600/1200 3000/5000 600 

2. Nevýrobní objekty 
    120 – 1500m2 

výr. objekty a sklady 

150/300 400/800 2500/5000 400 
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do 500 m2 
3. Nevýrobní objekty 
    větší než 1500m2 

výr. objekty a sklady 
500 – 1500 m2 

otevř. tech. zařízení 
do 1500 m2 

120/240 300/600 2000/4000 300 

4. Výrobní objekty, 
sklady 
    a otevř. tech. 
zařízení 

do 1500 m2 

100/200 200/400 1500/3000 200 

5.Výrobní objekty a 
sklady 
    s vys. pož. 
zatížením 

    větší než 2500 m2 

80/160 120/240 1000/2000 150 

 
       Pozn.: u položek 1 až 4 se nemusí k požárnímu zatížení p řihlížet 
 
 Při budováních nových vodovodních systémů doporučujeme zvážit použití jejich dimenzí i 
pro potřeby dodávek vody požární, tzn. navrhování dimenzí dle uvedených tabulek ČSN 730873 
s min. úrovní hydrodynamického tlaku v síti v odběrném místě 0,20 MPa. 
 
KANALIZACE 
 
Stávající stav 
 
 Králíky 
 

Město Králíky má vybudován vlastní jednotnou stokovou  síť. Spádově je rozděleno ke 
dvěma recipientům.  
 

Severní část  města v povodí kmenové stoky B je převážně odkanalizována k Hedečskému 
potoku stávajícími  stokami DN 300, 400, 600 mm.  

Jižní část města spádově náleží k  Kralickému potoku a je odkanalizována kmenovou 
stokou A. 

Obě kmenové stoky svádějí převážnou část odpadních vod k centrální ČOV Králíky. Na 
kanalizaci je nyní napojeno 3 660 trvale bydlících obyvatel, ostatních 131 využívá pouze septiky 
s přepadem do kanalizace. 

Převážná část sítě je z potrubí betonového mladší úseky (PVC) kolem r. 1998. Kanalizační 
řád je schválen pod č.j. 976/2005/ŽP/DG/233/20 ze dne 31.3.2005. 
  
Centrální ČOV Králíky 
 
 Centrální ČOV Králíky je situována v nivě Tiché Orlice, pod soutokem s Kralickým 
potokem. ČOV tvoří dvě nezávislé linky, Jedná se o mechanicko – biologickou nádrž 
s jemnobublinovou areací a denitrifikací s kalovým hospodářstvím. Jako recipient slouží řeka T. 
Orlice. 
 Povolení k vypouštění odpadních vod platí dle rozhodnutí z 12.11.1998 pod č.j. 
Vod/2184/98/231-/Fr-603. Kolaudační rozhodnutí je uvedeno pod č.j. VOD/1953//98/231-8/Fr-
578. Povolení ČOV k uvedení do trvalého provozu je pod. č.j. VOD/1953/98/231-8/Fr-578. 
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 ČOV je projektována na 202,5 kg BSK5/den a 4 700 EO, v současné době dodávka 
znečištění odpovídá cca 3 750 EO. 
 
 Kapacitní návrhové parametry ČOV: 
 
 
 
 
 
 
 Při navrhovaných parametrech hydraulického zatížení 1012,50 m3/d v současné době 
přitéká na ČOV 1250 m3/d. 
 
 Výstupní parametry na odtoku z ČOV: 
 

parametr průměrná hodnota povolení VHO 
 mg/l „p“ - mg/l 

CHSKCCr
 15,45 60 

NL 3,86 15 
N-NH4 0,7 10 
BSK5 2,86 15 

Pc 1,5 4 
 
 Limity koncentrací vypouštěných do vodního toku (Povodí Labe s.p.): 
 

parametr „p“ „m“ maximálně 
 mg/l mg/l t/rok 

CHSKCCr
 60 120 4 

NL 15 30 4 
N-NH4 10 15 2,5 
BSK5 15 30 4 

Pc 4 6 1,5 
 
 Uvedené hodnoty jsou platné pro průtoky Ø 13,56 l/s, max 30,0 l/s, 1 630 m3/den. 
 V současné době pro přepočet přísunu znečištění je ČOV využita na cca 97% pro přísun 
82,2 kg BSK5/den. 
 
 Technologie ČOV je nadměrně zatížena nátokem balastních čistých vod do systému. 
Technologie je navržena k intenzifikaci (240 kg BSK5/den) v r. 2008. 
 Mezi největší znečišťovatele v území patří průmyslové závody, které se nacházejí na 
západním okraji města,  SOU Zemědělské, školní jídelna, Pekárna Falta a středisko stomatologů. 
 Ochranné pásmo ČOV je vymezeno dle projektových podkladů a není v kolizi se stávající 
zástavbou. 
 

Dolní Boříkovice 
V místní části Boříkovice je  místně vybudována dešťová kanalizace účelově vyústěná do 

Boříkovického potoka. 

parametr množství 
Qd 1012,50 m3/d 
Qh 22,56 l/s 

Qdešť (4Q24) 25,78 l/s 
BSK5 202,50 kg/den 
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Odpadní vody od obyvatelstva jsou čištěny individuelně v žumpách a septicích s přepadem 
do dešťové kanalizace, drenážních systémů, místních vodotečí a příkopů, místy i do podmoku 
(okrajové části). Jímky jsou vyváženy na pole, popř. na ČOV Králíky. 

 

Dolní Lipka 
V Dolní Lipce je vybudována pouze dešťová kanalizace. Vzhledem k roztříštěnosti 

zástavby si každý subjekt řeší likvidaci odpadních vod individuelně, tj. jímkami a domovními 
ČOV s přepadem do Lipkovského potoka. Kanalizační sběrače jsou betonové z 50. let. 

 

Prostřední Lipka 
V Prostřední Lipce není vybudována kanalizace. Odpadní vody ze septiků jsou společně 

s dešťovými vodami sváděny prostřednictvím místních drobných vodotečí. 

Horní Lipka 
V Horní Lipce není vybudována kanalizace. Odpadní vody ze septiků jsou společně 

s dešťovými vodami sváděny prostřednictvím místních drobných vodotečí. 
 

Dolní Hedeč 
V Dolní Hedči není vybudována kanalizace. Odpadní vody ze septiků jsou společně 

s dešťovými vodami sváděny prostřednictvím místních drobných vodotečí. 
 

Horní Hedeč 
V Horní Hedči není vybudována kanalizace. Odpadní vody ze septiků jsou společně 

s dešťovými vodami sváděny prostřednictvím místních drobných vodotečí. 

Červený Potok 
V místní části Červený potok není vybudována kanalizace. Odpadní vody ze septiků jsou 

společně s dešťovými vodami sváděny prostřednictvím místních drobných vodotečí. 

 

Heřmanice 
V místní části není vybudována kanalizace. Odpadní vody ze septiků jsou společně 

s dešťovými vodami sváděny prostřednictvím místních drobných vodotečí. 

 
Návrh 
   V průběhu projednávání územního plánu došlo ke změně koncepce odvádění a čištění 
odpadních vod v řešeném území, změna se týkala zejména integrovaných obcí. Do upraveného 
návrhu byla zapracována koncepce zpracovaná EVČ Pardubice. Návrh kanalizace je koncepčně 
v souladu s dokumentem – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. 

Králíky 
      Vzhledem k uvedeným rozborovým faktům je patrná značná přetíženost ČOV 
v hydraulickém zatížení. Vzhledem k této skutečnosti doporučujeme v první řadě pasport a 
prohlídku stávajícího stavu kanalizační sítě s vytipováním možností zamezení balastních nátoků 
do stok s vytipováním možností odvedení povrchových vodotečí mimo kanalizaci přímo 
povrchovým způsobem do jednotlivých recipientů (silniční příkopy, drenážní systémy a pod). 
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   Pro zlepšení technických parametrů na síti doporučujeme po prohlídce rekonstrukci 
potřebných úseků . Stoková síť města bude rozšířena tak, aby umožňovala odvedení veškeré 
produkce splaškových vod na městskou ČOV.  

    U lokalit soustředěné navrhované zástavby doporučujeme realizaci oddílných systémů. 

      Okrajové části zástavby doporučujeme i za cenu přečerpání splaškových vod napojit na 
centrální systém. 

   V případě nutnosti svodu velkého množství dešťových vod do málo kapacitních nadřazených 
systémů doporučujeme využití retardace odtoku v retenčních nádržích (povrchové a  podzemní 
nádrže, akumulační stoky). 
   Vzhledem k velké náročnosti hydraulického návrhu odvodňovacích systémů s retardací 
odtoku, bude nutno rozpracovat tuto problematiku samostatnou studií při upřesněných 
investičních záměrech na jednotlivých lokalitách (zejména průmyslová zóna ve směru na Dolní 
Lipku). Součástí záměru svodu dešťových vod Kralickým potokem v intravilánu města musí 
být i přepočet koryta potoka, s vyhodnocením objemového a časového souběhu kulminačních 
průtoků z vlastního povodí potoka, tak i z dílčích navrhovaných ploch. 
Technický návrh a doporučení 

   V současné době lze na základě projednání stávajícího stavu s provozovatelem kanalizace 
konstatovat, že je kanalizační systém v Králíkách po některých stavebních úpravách pro 
stávající stav stabilizovaný a plně funkční.  
   Místně bude třeba zajistit postupné zkapacitnění a rekonstrukce profilů stok, místně jsou 
stoky ve špatném stavebně – technickém stavu.  
   Doporučujeme se zabývat rekonstrukcemi stokových úseků s netěsnostmi a ve špatném 
technickém stavu k zamezení nátoku vod balastních. 

   Navrhované rozvojové plochy jsou napojeny do samostatnými stokami do stávajících stok dle 
uvedené koncepce. Každá dílčí plocha musí být odvodněna na základě hydrotechnického 
výpočtu odtoku  s posouzením kapacity napojovacího potrubí. 

Centrální ČOV  
    Stávající ČOV bude rozšířena a modernizována tak, aby její konečná kapacita vyhovovala 
5145 EO. Do této kapacity jsou zahrnuty také integrované obce. 
 

Ostatní  integrované  obce: 

Dolní Boříkovice 
V místní části Boříkovice je  místně vybudována dešťová kanalizace účelově vyústěná do 

Boříkovického potoka. 

Odpadní vody od stávající zástavby a nově navrhovaných lokalit je doporučováno řešit 
vybudováním oddílné kanalizace. Gravitační splašková kanalizace bude napojena do plánované 
tlakové splaškové kanalizace v Dolní Lipce a následně na kanalizaci vlastních Králík s odvedením 
odpadních vod na ČOV Králíky. Přitížení  ČOV Králíky z místní části D. Boříkovice bude 
odpovídat znečištění od cca 275 EO.  

V ostatních objektech doporučujeme využití stávajících septiků doplněných o zemní filtr, 
popř. s jímkou na vyvážení s atestem nepropustnosti dle ČSN 750905. V lokalitě vhodného 
recipientu doporučujeme výstavbu lokální ČOV (domovní). 

Vypouštění čištěných odpadních vod musí splňovat ustanovení z.č. 61/2003 Sb. Vyvážení 
obsahu jímek doporučujeme na ČOV Králíky. 
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Dolní Lipka 
V Dolní Lipce je vybudována pouze dešťová kanalizace. 

 Odvádění odpadních vod z jižní části zastavěného území Dolní Lipky je navrhováno řešit 
vybudováním splaškové kanalizace svedené od přečerpávací stanice s výtlakem na ČOV Králíky. 
Do této přečerpávací stanice je navrhováno svedení tlakové splaškové kanalizace, budované 
v rozptýlené zástavbě v severní části Dolní Lipky.  Přitížení  ČOV Králíky z místní části D. Lipka  
bude odpovídat znečištění od cca 170 EO.  

 V ostatních objektech doporučujeme využití stávajících septiků doplněných o zemní filtr, 
popř. s jímkou na vyvážení s atestem nepropustnosti dle ČSN 750905. V lokalitě vhodného 
recipientu doporučujeme výstavbu lokální ČOV (domovní). 

Vypouštění čištěných odpadních vod musí splňovat ustanovení z.č. 61/2003 Sb. Vyvážení 
obsahu jímek doporučujeme na ČOV Králíky. 

 

Prostřední Lipka 
V Prostřední Lipce není vybudována kanalizace.  

V zastavěného území této místní části je navržena realizace splaškové kanalizace napojené 
do tlakové kanalizace Dolní Lipky s výsledným napojením na ČOV Králíky. Přitížení  ČOV 
Králíky z místní části Prostřední Lipka  bude odpovídat znečištění od cca 190 EO.  

V ostatních objektech doporučujeme využití stávajících septiků doplněných o zemní filtr, 
popř. s jímkou na vyvážení s atestem nepropustnosti dle ČSN 750905. V lokalitě vhodného 
recipientu doporučujeme výstavbu lokální ČOV (domovní). 

Vypouštění čištěných odpadních vod musí splňovat ustanovení z.č. 61/2003 Sb. Vyvážení 
obsahu jímek doporučujeme na ČOV Králíky. 

Horní Lipka 
V Horní Lipce není vybudována kanalizace. Ve střední a jižní části zastavěného území této 

místní části je navržena realizace splaškové kanalizace napojené do kanalizace Prostřední Lipky a 
následně Dolní Lipky s výsledným napojením na ČOV Králíky. Přitížení  ČOV Králíky z místní 
části Horní Lipka bude odpovídat znečištění od cca 140 EO.   

V ostatních objektech doporučujeme využití stávajících septiků doplněných o zemní filtr, 
popř. s jímkou na vyvážení s atestem nepropustnosti dle ČSN 750905. V lokalitě vhodného 
recipientu doporučujeme výstavbu lokální ČOV (domovní). 

Vypouštění čištěných odpadních vod musí splňovat ustanovení z.č. 61/2003 Sb. Vyvážení 
obsahu jímek doporučujeme na ČOV Králíky. 

Dolní Hedeč 
Navrženo je vybudování novéoddílné kanalizace. Splašková kanalizace bude napojena do 

stávající stokové sítě vlastních Králík, rekonstrukce této sítě včetně rekonstrukce městské ČOV 
Králíky je v rámci koncepce také uvažována. Přitížení  ČOV Králíky z místní části H. Hedeč bude 
odpovídat znečištění od cca 165 EO.  

V nenapojených ostatních objektech zástavby doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod 
využitím stávajících septiků doplněných o zemní filtr, popř. s jímkou na vyvážení s atestem 
nepropustnosti dle ČSN 750905. V lokalitě vhodného recipientu doporučujeme výstavbu lokální 
ČOV (domovní). 
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Vypouštění čištěných odpadních vod musí splňovat ustanovení z.č. 61/2003 Sb. Vyvážení 
obsahu jímek doporučujeme na ČOV Králíky. 

 

Horní Hedeč 
Vzhledem k odloučenosti stávající a navrhované zástavby doporučujeme řešit likvidaci 

odpadních vod využitím stávajících septiků doplněných o zemní filtr, popř. s jímkou na vyvážení 
s atestem nepropustnosti dle ČSN 750905. V lokalitě vhodného recipientu doporučujeme výstavbu 
lokální ČOV (domovní). 

Vypouštění čištěných odpadních vod musí splňovat ustanovení z.č. 61/2003 Sb. Vyvážení 
obsahu jímek doporučujeme na ČOV Králíky. 

 

Červený Potok 
V místní části Červený Potok není vybudována kanalizace. Navrhováno je vybudování 

oddílné kanalizace, zakončené novou obecní ČOV pro 140 EO situované na východním okraji 
zastavěného území této místní části. Obecní ČOV bude zaústěna do místní svodnice, která po cca 
350 m ústí do řeky Moravy.  

V ostatních objektech nenapojených na veřejnou kanalizaci doporučujeme využití 
stávajících septiků doplněných o zemní filtr, popř. s jímkou na vyvážení s atestem nepropustnosti 
dle ČSN 750905. V lokalitě vhodného recipientu doporučujeme výstavbu lokální ČOV (domovní). 

Vypouštění čištěných odpadních vod musí splňovat ustanovení z.č. 61/2003 Sb. Vyvážení 
obsahu jímek doporučujeme na ČOV Králíky. 
 

Heřmanice 
V místní části není vybudována kanalizace. Ve střední a jižní části zastavěného území této 

místní části je navržena realizace splaškové kanalizace napojené do kanalizace Prostřední Lipky a 
následně Dolní Lipky s výsledným napojením na ČOV Králíky. Přitížení  ČOV Králíky z místní 
části Heřmanice  bude odpovídat znečištění od cca 100 EO.  

V ostatních objektech doporučujeme využití stávajících septiků doplněných o zemní filtr, 
popř. s jímkou na vyvážení s atestem nepropustnosti dle ČSN 750905. V lokalitě vhodného 
recipientu doporučujeme výstavbu lokální ČOV (domovní). 

Vypouštění čištěných odpadních vod musí splňovat ustanovení z.č. 61/2003 Sb. Vyvážení 
obsahu jímek doporučujeme na ČOV Králíky. 

 

Celková doporučení 

-  potřeby územně plánovací dokumentace doporučujeme územně hájit prostor pro výstavbu 
sídlištních  ČOV, popř. ČS  a trasy hlavních kanalizačních sběračů a výtlačných řadů. 

- v lokalitách soliterních, popř. technicky velmi obtížně napojitelných na centrální systémy, 
doporučujeme likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem, tj. převážně v jímkách na 
vyvážení  s atestem nepropustnosti dle ČSN 750905 a domovních ČOV. Jejich vyvážení je 
možno smluvně zajistit na nejbližší ČOV (Králíky). U novostaveb doporučujeme osazení 
domovních ČOV. 
- při budování splaškových systémů je nutno navrhovat i dešťovou kanalizace, přičemž je nutno 
hydrotechnickým výpočtem ověřit možnost odlehčení dešťových vod z nově navrhovaných 
ploch do stávajících recipientů 
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 Dle z.č. 274/2001 O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena  ochranná pásma   
vodorovnou vzdáleností od vnějšího  líce  stěny  potrubí  nebo  kanalizační  stoky na každou stranu 

a) u vodovodních  řadů  a  kanalizačních  stok  do  průměru 500 mm  včetně, - 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok  nad průměr 500 mm, - 2,5 m. 

 
 
VODNÍ TOKY A PLOCHY 
 
 Stávající stav 
 
 Zájmové území se nachází v základním povodí řeky Tiché Orlice (1 – 02 – 02). Centrální a 
jižní část je odvodňována touto řekou a jejími přítoky, severní část zájmového území odvodňuje 
Heřmanický a Lipkovský potok. V údolí situované Dolní Boříkovice odvodňuje Boříkovický 
potok. Malá část ve východní části (Červený potok) se nachází již v povodí Moravy a je 
odvodňována meliorační svodnicí. 
 

Základní povodí : 
 
tok č. hydrolog. pořadí plocha povodí správce toku 
Lipkovský potok 1 - 02 – 02 - 008 22,887 km2 PL 
Boříkovický potok 1 - 02 – 02 - 006 4,702 km2 ZVS 
Tichá Orlice 1 - 02 – 02 - 005 4,312 km2 PL 
Hedečský 
(Plynárenský) potok 

1 - 02 – 02 - 004 10,260 km2 ZVS 

Morava 4 - 10 – 01 - 001 43,054 km2 ZVS 

 Tichá Orlice má v profilu Sobkovice - vodočet průměrný roční průtok 1,18 m3/s, náleží jí 
povodí 96,82 km2  s průměrnou srážkou 835 mm, specifickým odtokem 12,19 l/s.km2 a 
odtokovým součinitelem 0,46. Velké vody a M - denní průtok: 

 
  Q1 =  29   m3/s       Q20 =  85   m3/s 
  Q2 =  40   m3/s      Q50 =  106    m3/s   
  Q5 =  57   m3/s      Q100 = 122    m3/s   
  Q10 = 72  m3/s      Q355 = 0,27 m3/s   
 Koryto Tiché Orlice má v území přirozený, krajinářsky velmi hodnotný charakter. Tvoří 
nadregionální biokoridor a je chráněno vyhlášeným chráněným krajinným územím – Park Orlice. 
Převážně neupravené koryto má kapacitu cca Q10 – Q20.  

 V území Tichá Orlice vytváří záplavové území, které je v mapových podkladech dle 
vyhlášení respektováno. 

Kralický potok odvodňující severní části města, pramení na  Mariánském kopci. Má mělké 
koryto (šířky cca 1,0 m),  zpevněné pouze zatravněním. V dolní části je upraven na cca  Q5. Je 
pravostranným přítokem Hedečského potoka v prostoru  západně města. 
  Hedečský potok (ve VH mapách pod názvem Plynárenský potok) odvodňuje jižní části 
města. Pramení na jižním okraji obce  Dolní Hedeč a ve své části protékající intravilánem města je  
regulován na Q50 nábřežní zdí. Hedečský potok v dolní části inunduje (zejména po soutoku s  
Kralickým potokem). Velké vody: 
            

Q1 =  5,0   m3/s       Q20 =  22,8   m3/s 
Q2 =  9,7   m3/s      Q50 =  24,8   m3/s 
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Q5 =  12,6   m3/s      Q100 = 35,9    m3/s  
  Q10 = 16,7  m3/s      Q355 = 0,04 m3/s   

 
Čistota toků je velmi dobrá. Tento jev je podmíněn faktem,  že většina toků v této oblasti 

pramení v lesních komplexech  a nestačila ještě akumulovat antropogenní odpadní vody. Průměrná 
hodnota BSK5 v Tiché Orlici je 2,5 mg/l. Dle ČSN 757221 lze charakterizovat kvalitu vody v T. 
Orlici stupněm II, v ostatních vodních tocích stupněm II.-III. 

Na jihozápadním okraji města je zrealizována na Kralickém  potoce víceúčelová vodní 
nádrž. Nádrž má stálou akumulaci 35  tis. m3, retenční objem 15 tis. m3 , celkovou zatopenou 
plochu  cca 8 ha. Nádrž má toto využití: 
  - akumulace povodňové vlny na Q = 20 m3/s 
  - rybochovný 
  - nádrž pro užitkovou vodu 
  - akumulace vody s infiltrací horní pramenní oblasti Tiché  Orlice 

 
Záplavové území  

Na západním a východním okraji řešeného území je vyhlášeno záplavové území Tiché Orlice, 
resp. řeky Moravy: 

- záplavové území Tiché Orlice ( Rozhodnutí OkÚ  v Ústí nad Orlicí, č.j. ŽP/9351/2001/231-Go 
ze dne 21.1.2002) 

   - záplavové území  a vymezení aktivní záplavové zóny vodního toku Morava (Pardubický kraj, 
Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 14.3.2006 č.j. OŽPZ/8508/05/VT 

Návrh 
 
 S podstatnými úpravami vodního režimu v krajině se neuvažuje. Vzhledem ke krajinářské 
hodnotě území doporučujeme spíše vegetativní způsoby obhospodařování povodí s posílením 
retardace odtoku.  

          Dle platného SVP č.34 je v severozápadní části řešeného území uvažována výstavba dvou 
výhledových vodních nádrží – Lichkov na Tiché Orlici a Dolní Lipka na Lipkovském potoce. 
Jedná se o lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod určené k územnímu hájení.  

Pro návrhové období bude uvažováno s výstavbou kanalizace tak, aby se zamezil přísun 
komunálně znečištěných odpadních vod do vodních toků 

Rozsáhlé stavební úpravy koryt nebudou navrhovány. Stavební úpravy je možno 
akceptovat v souvislosti s výstavbou nových objektů (mostky, retenční nádrže, odlehčovací stoky), 
popř. v rámci oprav stávajícího  opevnění.  

Ve volných plochách a v extravilánu doporučujeme zejména vegetační opevnění koryta v 
souvislosti s prvky ÚSES. 

Z důvodu krajinářských a pro zvýšení akumulační schopnosti krajina a z důvodu snížení 
kulminačních průtoků jsou v území realizovány  suché poldry (Lichkov, Dolní Lipka, Pod 
soutokem pod Suchým potokem, Červený Potok na řece Moravě). 

 Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat  po obou stranách toku 
Tiché Orlice a Lipkovského potoka  pro možnost užívání volný nezastavěný  manipulační pruh 
nejvýše o šířce 8,0 m, u ostatních vodních toků 6,0 m  od  břehové čáry dle z.č. 254/2001Sb. ve 
znění z.č. 20/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a seznam celostátně platných limitů využití 
území vydaném  Ústavem územního rozvoje Brno v r. 1995 , (část 1.7.801.). 
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  Podle z.č. 114/92, resp. 132/2001 Sb. " O ochraně přírody a krajiny" jsou  i vodní toky a 
břehové porosty významnými krajinnými prvky,  které jsou chráněny před poškozováním. 
Případné zásahy do nich  je třeba omezit na nejnutnější míru. 

  Veškeré stavby a činnost v inundačním území podléhají  vodohospodářskému souhlasu dle 
z.č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších a doplňujících předpisů.  
  Navrhované stavby v rámci ÚSES nesmí výrazně omezovat či  znemožňovat povinnosti 
správce toku dle z.č. 254/2001 Sb. a vyhl. 470/2001 Sb., ve znění pozdějších a doplňujících 
předpisů. 

 Povrchový odtok a jeho retardaci doporučujeme řešit krajinotvornými prvky a úpravou 
hospodaření na zemědělských pozemcích. Doporučujeme obnovy a opravy stávajících funkčních i 
nefunkčních vodních ploch z důvodu využití jejich retenčních schopností k retardaci povrchového 
odtoku. 

  Území určené k výstavbě je nutno zabezpečit takovým způsobem,  aby odtokové poměry z 
povrchu urbanizovaného území byly  srovnatelné se stavem po výstavbě jako před ní (tzn. odtok 
ve  stejném množství a ve stejném časovém úseku), aby nedocházelo  ke zhoršování odtokových 
poměrů níže na tocích. Doporučujeme  možnost hydrogeologického posouzení likvidace 
neznečištěných  dešťových vod vsakem do podloží. 
  Konkrétní zásahy do toků, břehových porostů, rušení cest u  toků a pod. doporučujeme 
projednávat přímo s patřičným závodem  správce toku. 
 
 
 

7.6 Zdůvodnění koncepce zásobování el. energií  
 

Řešené území:              k.ú. Králíky 
Provozovatel el. sítě:    ČEZ a.s., Distribuce Praha  
 
 Současný stav zásobování el. energií 
 

   V současné době je řešený prostor města Králíky a přilehlých obcí zásobován systémem 22 kV 
výkonově orientovaným na TR 110/22 kV Jablonné n.Orl. Zásobovací podmínky pro dodávku el. 
energie, byly v průběhu roku 1999 – 2000 zlepšeny realizací vedení 2x22 kV (VN 260 -1) z TR 
Jablonné n.Orl. do rozpínací stanice  Králíky. Přestože předmětné  vedení výrazně posílilo 
napěťové i výkonové zajištění řešeného území, není výhledově konečné. Definitivní zajištění 
vyřeší realizace TR 110/22 kV Králíky, která převezme zásobování předmětného území a ve 
spolupráci s TR Jablonné n.Orl. a TR Lanškroun zajistí i širší okolí.        V současné době 
v případě mimořádné situace lze využít omezeného el. výkonu z TR Lanškroun, případně 
rozvodného systému VN ze Severomoravského kraje (VN 264).  
    Rozvod VN systému v celém sídelním útvaru řešeného území je proveden nadzemním vedením. 
Tento stav je především v městské aglomeraci Králík nevýhodný. Výjimkou je připojení TS 553 
(Králíky - U Benziny), na systém VN pomocí zemního kabelového vedení. S ohledem na rozvoj 
především ve střední části města, lze předpokládat prosazení kabelizace systému VN. Ostatní 
lokality řešeného území, budou ponechány na zásobování z nadzemního vedení 22 kV. S ohledem 
na současný rozvod systému VN, jsou z technického i ekonomického hlediska v maximální  míře 
uplatněny stožárové stanice. Zděné typy jsou použity zcela ojediněle, především u větších 
podnikatelských odběrů. Jmenný seznam stanic řešeného území je uveden v následující přehledu. 
 
Město Králíky 
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Číslo 
TS 

Název stanice Typ 
TS 

Rok 
výstavby 

Transformátor (kVA) Majitel 
instalovaný výhledový 

35 Králíky - U Nádraží zděná 1985 400 400 ČEZ 
127 Králíky -  Pod 

Náměstím 
3sl.-bet 1958 630 630 ČEZ 

158 Králíky - Hurka zděná 1943 100 400 ČEZ 
159 Králíky - Střelnice 2sl.-bet. 1973 630 630 ČEZ 
160 Králíky - U Školy 2sl.-bet. 1985 400 630 ČEZ 
163 Králíka – U Hedvy zděná 1960 160 400 ČEZ 
505 Králíky - 

Červenovodská 
příhradová 1985 400 400 ČEZ 

553 Králíky – U Benziny 2sl.-bet. 1979 630 630 ČEZ 
581 Králíky – ČSS bytovky příhradová 1978 400 630 ČEZ 
648 Králíky příhradová 1982 250 630 ČEZ 
657 Králíky – Pod Javorem l 2sl.-bet. 1981 250 630 ČEZ 
680 Králíky – U Tesly příhradová 1982 160 630 ČEZ 
689 Králíky – Pod Javorem 

ll 
2sl.-bet. 1983 400 630 ČEZ 

775 Králíky - SDK zděná 1952 160 400 cizí 
776 Králíky - Hedva zděná 1963 2x630 2x630 cizí 
777 Králíky - Tesla zděná 1963 3x630 3x630 cizí 
866 Králíky –dolní kravín  příhradová 1983 250 630 ČEZ 
871 Králíky - Mlékárna 2sl.-bet. 1976 400 630 ČEZ 
876 Králíky - ZSS 2sl.-bet. 1973 160 630 ČEZ 
907 Králíky – horní kravín 2sl.-bet. 1969 250 630 ČEZ 
942 Králíky – vl. spotřeba 

Ro 
vestavěná 1989 100 400 ČEZ 

951 Králíky - ČMPK příhradová 1992 100 630 cizí 
1024 Králíky - OSP příhradová 1976 100 630 cizí 
1026 Králíky - OVAK příhradová 1976 50 630 ČEZ 
1068 Králíky - Vodojem příhradová 1996 160 630 cizí 
1108 Králíky – Plynárenská  příhradová 1999 250 400 ČEZ 
1318 Králíky 2sl.-bet. 1999 160 630 ČEZ 
Instalovaný transformační výkon v kVA 6430/3670 11850/544

0 
ČEZ/ciz
í 

 
Dolní Lipka 
Číslo 
TS 

Název stanice Typ 
TS 

Rok 
výstavby 

Transformátor  ( kVA) Majitel 
instalovaný výhledový 

72 Dolní Lipka 2sl.-bet. 1986 100 630 ČEZ 
73 Dolní Lipka – ZD + 

obec 
příhradová 1960 100 250 ČEZ 

519 Dolní Lipka - ČD příhradová 1976 160 630 cizí 
747 Dolní Lipka – zem. 

škola 
příhradová 1979 400 630 ČEZ 

749 Dolní Lipka - ACHP příhradová 1974 160 630 cizí 
1104 Dolní Lipka - celnice 2sl.-bet 1987 400 630 ČEZ 
Instalovaný transformační výkon v kVA 1000/320 2140/1260 ČEZ/ciz

í 
 
Prostřední Lipka 
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Číslo 
TS 

Název stanice Typ TS Rok 
Výstavby 

Transformátor (kVA) Majitel 
instalovaný výhledov

ý 
258 Prostřední Lipka 2sl.-bet. 1982 400 630 ČEZ 
961 Prostřední Lipka - ČSSS 2sl.-bet. 1971 400 630 ČEZ 
1009 Prostřední Lipka - dílny příhradová 1973 250 630 cizí 
1362 Prostřední Lipka - Dolní příhradová 2005 160 400 ČEZ 
Instalovaný transformační výkon v kVA 960/250 1660/630 ČEZ/ciz

í 
 
Horní Lipka 
Číslo 
TS 

Název stanice Typ 
TS 

Rok 
výstavby 

Transformátor (kVA) Majitel 
instalovaný výhledov

ý 
109 Horní Lipka l zděná 1948 160 400 ČEZ 
110 Horní Lipka ll zděná 1948 160 400 ČEZ 
111 Horní Lipka - ZD, obec 4sl.-bet. 1962 200 400 ČEZ 
Instalovaný transformační výkon v kVA 520 1200 ČEZ 
 
Heřmanice 
Číslo 
TS 

Název stanice Typ 
TS 

Rok 
výstavby 

Transformátor (kVA) Majitel 
instalovaný výhledov

ý 
92 Heřmanice zděná 1946 250 400 ČEZ 
642 Heřmanice příhradová 1982 250 630 ČEZ 
Instalovaný transformační výkon v kVA 500 1030 ČEZ 
 
Dolní Boříkovice 
Číslo 
TS 

Název stanice Typ TS Rok 
výstavby 

Transformátor (kVA) Majitel 
instalovaný výhledov

ý 
60 Dolní Boříkovice - ZD 4sl.-bet. 1961 100 400 ČEZ 
61 Dolní Boříkovice zděná 1955 160 400 ČEZ 
1012 Dolní Boříkovice - ČSSS příhradová 1974 160 630 ČEZ 
1158 Dolní Boříkovice -koupaliště 2sl.-bet. 1997 250 630 ČEZ 
Instalovaný transformační výkon v kVA 670 2060 ČEZ 
 
Červený Potok 
Číslo 
TS 

Název stanice Typ 
TS 

Rok 
výstavby 

Transformátor (kVA) Majitel 
instalovaný výhledov

ý 
49 Červený Potok zděná 1983 250 400 ČEZ 
730 Červený Potok - ČSSS 2sl.-bet. 1968 160 400 cizí 
1023 Červený Potok - Lesy příhradová 1975 160 630 ČEZ 
Instalovaný transformační výkon v kVA 410/160 1030/400 ČEZ/cizí 
 
Dolní Hedeč 
Číslo 
TS 

Název stanice Typ 
TS 

Rok 
výstavby 

Transformátor (kVA) Majitel 
instalovaný výhledov

ý 
67 Dolní Hedeč - obec zděná 1942 250 400 ČEZ 
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533 Dolní Hedeč příhradová 1983 160 630 ČEZ 
Instalovaný transformační výkon v kVA 410 1030  ČEZ 
 
 
Souhrnný přehled o počtu a instalovaném transformačním výkonu je uveden v následující tabulce. 
 

Řešené území 
Počet TS a instalovaný transformační výkon  Celkem kVA 
ČEZ a.s kVA cizí kVA 

Králíky - město 21 6430 6 3670 10100 
Dolní Lipka 4 1000 2 320 1320 
Prostřední Lipka 3 960 1 250 1210 
Horní Lipka 3 520 - - 520 
Heřmanice 2 500 - - 500 
Dolní Boříkovice 4 670 - - 670 
Červený Potok 2 410 1 160 570 
Dolní Hedeč 2 410 - - 410 
celkem 41 TS 10900 kVA 10 4400 kVA 15300 kVA 
 
Rozvod systému NN 
 
   Rozvod nízkého napětí je proveden normalizovanou soustavou (TN – C), 400/230 V, 50 Hz 
s ochranou nulováním. U podstatné části řešeného území převažuje nadzemní vedení NN. V 
městské aglomeraci Králík především ve střední části města a v prostoru  nové výstavby   je 
uplatněn zemní kabelový rozvod NN. 
   V řadě odběrových míst jsou místní rozvody případně úseky sítě NN mechanicky i přenosově 
nevyhovující. Přestože provozovatel energetického systému,   provádí posilování výkonu i obnovu 
sítí, bude konečné vyřešení tohoto problému  dlouhodobou záležitostí. Na základě technického 
stavu rozvodné sítě NN, lze zásobování obcí el. energií soustředěných v řešeném území hodnotit 
následovně.  
 
 
Město Králíky 
  Zásobování městské aglomerace el. energií je pro současný odběr zajištěno   bez výrazných 
problémů. Stávající rozvodná síť NN odpovídá současným požadavkům odběru el. energie.        
Některé lokality vyžádají si v budoucnu obnovu rozvodné sítě NN. Zlepšení v zásobování el. 
energií bude zajištěno po vybudování TR 110/22 kV a propojení stávajícího systému VN na výše 
uvedenou TR.  
      
Dolní Lipka       
   Zásobování předmětného území el. energií je vyhovující. Výrazné požadavky na výkonové 
zajištění, které by mohly ovlivnit stav zásobování nejsou uplatněny.  
 
 
Prostřední Lipka   

     Vzhledem k nevyhovujícímu rozvodu místní sítě NN je další rozvoj obce omezen. Místní síť 
NN vyžaduje celkovou rekonstrukci, včetně zvětšení transformačního výkonu. 

 
Horní Lipka       
  Špatný stav rozvodné sítě NN neumožňuje rozvoj obce. Z hlediska existence této  lokality je 
nezbytně nutná její celková obnova. 
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Heřmanice             
   Byla provedena  generální oprava části místní sítě NN. Z hlediska zásobování obyvatelstva je 
nutné dokončit celkovou obnovu. S ohledem na případný nárůst odběrů nelze vyloučit ani posílení 
transformačního výkonu. 
 
Dolní Boříkovice   
   V průběhu posledních let byla prováděna obnova rozvodné sítě NN, která plně zajišťuje 
požadavky odběru. Ve výhledu se nevylučuje posílení transformačního výkonu i za cenu zvýšení 
počtu transformačních stanic. 
 
Červený Potok  
   Obnova rozvodné sítě NN byla provedena. Zároveň bylo provedeno posílení transformačního 
výkonu. 
 
Dolní Hedeč      
   Rozvoj obce nelze provést bez úplné rekonstrukce místní sítě NN, která je celkově dožitá. 
S obnovou sítě NN bude nutné provést zvětšení transformačního výkonu. 
 
      Stav zásobování u některých odběrných míst je možno označit za vyhovující s perspektivou 
výhledového zlepšení. Řešení obnovy sítě NN spočívá na provozovateli rozvodného systému, 
který určuje na základě výkonových požadavků pořadí obnovy rozvodného zařízení u jednotlivých 
lokalit.   Místní části, u kterých rozvodný systém vyžaduje obnovu a výkonové posílení, by měly 
vyvíjet tlak na provozovatele energetického systému podložený nejen rozvojem obcí   v oblasti 
bytové výstavby, ale i případných podnikatelských aktivit.     
 
 
 
Současný příkon území 
   Celkový příkon řešeného území nelze přesně stanovit vzhledem k tomu, že ČEZ a.s. neposkytuje 
údaje o maximální zatížení napájecích vedení VN 260 -1. Z tohoto důvodu je současný příkon 
řešeného území stanoven odhadem z instalovaného transformačního výkonu v TS. Odhad velikosti 
el. příkonu je ovlivněn charakterem odběru. Řešené území zahrnuje mimo město Králíky, sedm 
lokalit venkovského odběru. U  stanic zásobujících obyvatelstvo a služby městské aglomerace je 
předpokládáno výkonové využití instalovaného transformačního výkonu ve výši 70% a cosϕ = 0,9. 
U průmyslových trafostanic ve výši 60% a cosϕ = 0,95. Odhadovaný maximální odběr 
venkovských lokalit je předpokládán ve výši 60% využití instalovaného transformačního výkonu a 
cos ϕ = 0,9. Vzájemná soudobost odběrů 0,7.   
 

řešené území odhadovaný nesoudobý příkon v kW celkem 
obyvatelstvo a služby podnikatelský 

Králíky - město 4050 1100 5150 
Dolní Lipka 540 180 720 
Prostřední Lipka 430 140 570 
Horní Lipka 280 - 280 
Heřmanice 270 - 270 
Dolní Boříkovice 360 - 360 
Červený Potok 220 90 310 
Dolní Hedeč 220 - 220 
celkem 6370 kW 1510 kW 7880 kW 
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Předpokládaný soudobý příkon řešeného území je odhadován na 5500 kW. 
 
Posouzení současného stavu zásobování el. energií. 
   
   Současná koncepce zásobování systémem 22 kV zůstane i ve výhledu zachována. Orientace na 
napájecí bod 110/22 kV Jablonné nad Orlicí je z hlediska zásobování el. energií do doby realizace 
TR 110/22 kV Králíky nejvýhodnějším možným řešením. V případě krizové provozní situace, lze 
zásobování řešeného území zajistit omezeným výkonem z propojeného systému VN. Rozvod VN 
systému, který je v okrajových lokalitách území proveden nadzemním vedením, bude dále 
rozšiřován a upravován, dle potřeby rozvoje. Vnitřní část města Králíky vyžádá si u systému VN 
přechod na zemní kabelový rozvod. Krytí současných výkonových požadavků obyvatelstva a 
drobných služeb, lze zajistit s ohledem na technické parametry  stávajících stanic zvětšením 
transformačního výkonu.  
 
Návrh 
 
     Pro návrhové období územního plánu je uvažováno s rozvojem obytné zástavby, rekreačního 
bydlení, posílením  občanské vybavenosti a realizací výrazné výrobní  zóny v prostoru města 
Králík. Orientační kapacita rozvojových lokalit v jednotlivých místních částech je následující:  
 
lokalita obytná 

zástavba 
občanská 
vybavenost 

výrobní služby průmysl rekreace 

Město Králíky 152 RD + 
100 b.j.  

3 lokality 1 lokalita 3 lokality - 

Dolní Lipka 15 RD 3 lokality 1 lokalita - - 
Prostřední Lipka 15 RD 1 lokalita  - - 
Červený Potok 8 RD 2 lokality   10 obj. 
Horní Lipka 15 RD 1 lokalita  - 25 obj.  
Heřmanice 7 RD 1 lokalita - -  8 obj. 
Dolní Boříkovice 25 RD 1 lokalita - - 30obj. 
Dolní Hedeč 5 RD 1 lokalita - - 10 obj. 
celkem 240+ 100 b.j. 13 lokalit 2 lokality 3lokality 83 

objektů 
 
    Rozhodujícím faktorem pro stanovení výhledové potřeby elektrické energie je způsob vytápění.  
S ohledem na  plynofikaci území a vyrovnávání  cen v oblasti paliv a energií, nelze předpokládat 
výrazné uplatnění el. vytápění. Dle dostupných podkladů je el. vytápění realizováno u 2% tj u 34 
bytových jednotek z celkového počtu trvale obydlených bj.  řešeného území. Prosazení el. 
vytápění lze očekávat ojediněle v lokalitách, které nejsou a nebudou plynofikovány. U nové 
výstavby je předpokladem že el. vytápění (15 kW/RD, při soudobosti odběrů 0,9) nepřesáhne 3% 
výši z celkového počtu nových RD. U rekreačních domků může dosáhnout 10 %. U zbývající části 
nových  RD tj. bez el. vytápění, bude brána v úvahu elektrifikace dle směrnice používané u 
provozovatele energetického systému ve výši 2,5 – 3 kW/bj. U stávající zástavby nepřekročí roční  
výkonový nárůst hodnotu 1,3%. Stanovení výhledového příkonu u venkovních sídel je velmi 
obtížné vzhledem k tomu, že rekreační bydlení v některých lokalitách dosahuje 40 ÷ 50% 
z celkové bytové zástavby. Rovněž i vybavenost u některých rekreačních objektů, může výrazně 
ovlivnit požadavky na zajištění el. příkonu. U podnikatelského sektoru je předpokládán výkonový 
nárůst ve výši 1,5%. Vzhledem k restrukturalizaci stávající výroby, která se dotýká závodů 
NOVALAMP s.r.o. a INCOT s.r.o., lze očekávat u těchto odběrů, nižší el. příkon. U navrhovaného 
průmyslového areálu, situovaného na západní straně města, nelze v současné době stanovit el. 
příkon vzhledem k tomu, že není blíže specifikován.  
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V souladu s výše uvedenými předpoklady odhaduje se, že řešené území vyžádá si ve výhledu 
zajištění následující nesoudobý el. příkon:  
 
území bytová zástavba (kW) rekreace 

(kW) 
podnikatelský 
sektor (kW) 

celkem 
(kW) stávající nová 

Králíky 4900 550 - 1500 (odhad)   6950 
Dolní  Lipka 650 70 - 230 950 
Prostřední Lipka 520 50 - 180 750 
Horní Lipka 340 70 50 - 460 
Heřmanice 320 40 25 - 345 
Dolní 
Boříkovice 

440 100 150 - 690 

Dolní Hedeč 270 20 100 - 390 
Červený Potok 270 40 30 120 390 
celkem 7710 940 355 2030 11035 
 
Celkový nesoudobý el. příkon je odhadován na cca 11000 kW. Soudobý odběr řešeného území ze 
systému ČEZ a.s., za předpokladu realizace navrhovaného rozvoje území, vyžádá si  při 
přepokládané soudobost 0,7 zajištění el. příkonu ve výši: 
 
                                                                  7700 kW 
Rozvod systému VN a výhledové zajištění el. výkonu. 
 
    Situaci v  síti VN lze shrnout konstatováním, že řešené území je plošně pokryto a zařízení bude 
nutno pouze modernizovat a místy rozšířit o další přípojky VN. Při rozšiřování i obnově stávající 
rozvodné sítě VN   je nutno postupovat v souladu s územním plánem města. Vzhledem  tomu, že 
Kralicko výkonově narůstá a je závislé na výkonovém zajištění z okolních napájecích bodů 
VVN/VN, připravuje ČEZ, a.s. realizaci nového napájecího bodu 110/22 kV v jižní části města 
Králík. S uvedením TR 110/22 kV Králíky do provozu počítá se po roce 2020. Z hlediska 
výhledového zásobování řešeného území el. energií je nezbytnou nutností prostor pro realizaci 
výše uvedeného napájecího bodu reservovat, včetně zaústění systému VVN a VN. S ohledem na 
situování výhledové TR mimo zástavbu, předpokládá se řešit zaústění nové TR do systému VN 
nadzemním vedením dvěma koridory 4x22 kV. Ve směru západním zaústit vedení VN 260 – 1, 
VN 280 – 1. Z východního směru zaústit vedení VN 264, VN282, vývod město a VN263. 
Realizací navrhované TR 110/22 kV a zaústěním systému VN dle návrhu předkládaného 
územního plánu uvolní se prostor v jižní části města od vedení VN a zajistí požadovaný příkon pro 
prostor Kralicka. 
 
    Nevylučuje se, že v některých lokalitách bude ovlivňovat navrhovanou výstavbu současný 
rozvod energetického systému. Vzhledem k této situaci bude nutné provést odstranění, případně 
jeho přeložení. V těchto případech bude provozovatel energetického systému postupovat v souladu 
se zákonem č.458/2000, Sb., §47. 
 
   Způsob zásobování řešeného území zůstane i ve výhledu nezměněn, tj. napětím 22 kV z vedení    
VN 260 – 1. V současné době je pro zásobování řešeného území napájecím bodem TR 110/22 kV 
Jablonné nad Orlicí. Vzhledem k tomu, že řešené území zahrnuje sedm lokalit je pro přehlednost 
zásobování el. energií uvedeno pro každou lokalitu zvlášť. 
 
KRÁLÍKY město 
   
   Faktorem, který omezuje stávající i navrhovanou výstavbu městské aglomerace, je současný 
nadzemní rozvod systému VN. Vzhledem k této situaci, navrhuje se   v prostorech s větším počtem 
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nových objektů (RD), provést rozvod systému VN zemním kabelovým vedením. V souladu s tímto 
předpokladem a pro uvolnění prostoru k nové výstavbě v severní části města (cca100 RD), 
navrhuje se zrušit nadzemní vedení VN ku stávajícím stanicím TS 680 a 127 a nahradit je 
kabelovými (T7 a T4). Nová výstavba, vyžádá si pro zajištění el. příkonu  realizaci stanic T5 a T6, 
včetně kabelového napojení na systém VN. V jižní části města bude pro novou bytovou výstavbu 
(100 bj., včetně občanské vybavenosti) realizovaná kabelová stanice T10. Napojení této stanice na 
systém VN bude řešeno zemním kabelovým vedením.  
Skupina navrhovaných RD v jihozápadní bude pro zajištění el. příkonu vyžadovat realizaci stanice 
T17. Navrhovaná stanice bude přípojena na nadzemní rozvod VN. Doplnění další výstavby bude 
řešeno se strany provozovatele energetického systému ze stávajících stanic rozšířením sítě NN.  
   Občanská vybavenost a obytná zástavba u silnice I. třídy si vyžádá pro zajištění el. příkonu 
realizaci stanice T9. Navrhovaná stanice bude připojena na nadzemní vedení VN. Realizaci nové 
TS – T20 si vyžádá návrh plochy pro rozvoj výrobních služeb v severní části území. 
   Postupně s požadavky rozvoje města a přechodem na zemní kabelový rozvod systému VN 
v centrální části města bude část stávajících stanic (TS), nahrazena stanicemi kabelového typu (T). 
Pro přehlednost je u každé rušené stávající stanice v závorce uvedeno číslo navrhované. Jmenovitě 
se jedná stanice o TS 505 (T1), 159 (T2),  951 (T8), 553 (T11), 35 (T12), 871 (T13), 1108 (T15), 
163 (T16) a 160 (T14). Nové stanice jsou situovány do prostoru stávajících.Pro zlepšení 
zásobovací situace stávající zástavby předpokládá se posílit stávající rozvod NN o stanici T18. 
 
  Napojení větších podnikatelských odběrů výkonově zajišťovaných z vlastních stanic (TS 776 a 
TS 777), nedozná v napojení na systém VN výrazným změn. Ve výhledu předpokládá se propojení 
kabelového rozvodu VN s VN přípojkou pro TS 777. Navrhovaný nový průmyslový závod pro 
500 zaměstnanců v západní části města, vyžádá si pro uvolnění prostoru k výstavbě, demontáž 
stávajícího vedení VN v délce 1,4 km a jeho nahrazení  novým vedením 2x22 kV v délce 2 km, 
včetně stanice T19. Realizace vedení 2x22 kV je součástí provozního zajištění severní části 
Kralicka (VN280) a   samostatného vedení VN  pro město Králíky. Rozhodujícím bodem bude 
požadavek na el. příkon nového závodu.  
 
DOLNÍ LIPKA 
  
   Očekávaný výhledový příkon řešené lokality soudobě vyžádá si příkon cca 670 kW Z uvedeného 
příkonu připadá na odběr obyvatelstva a služeb 500 kW a podnikatelský odběr 160 kW. Vzhledem 
k tomu, že u stávajících stanic je možné zvýšit instalovaný transformační výkon, lze stávající 
zástavbu vykrýt ze současných stanic.  Zásobování   navrhované obytné zástavby lze řešit ze 
stávající TS 519 u které je možno zvýšit instalovaný transformační výkon ze současných 160 kVA 
na 630 kVA. Vzhledem k tomu, že není známo plošné situování navrhované výstavby, nevylučuje 
se případná úprava trasy stávající VN přípojky. V takovém případě, bude provozovatel 
energetického systému postupovat v souladu se zákonem č.458/2000, Sb., §47. 
   Vzhledem k tomu, že objekty občanské vybavenosti jsou navrhovány na okraji možného 
zásobování el. energií, nevylučuje se nutnost realizace nové stanice T24. V případě menšího 
nároku na el. příkon je možné zásobování řešit z místní sítě NN, za předpokladu jejího rozšíření a 
zesílení. V závislosti na velikosti nároku na el. příkon si realizaci nové TS – T25  vyžádají také 
objekty výrobních služeb. 
   Dle výhledových záměru ČD,  nebude realizována drážní měnírna (110/23 kV) u žst. v Dolní 
Lipce. Tímto rozhodnutím upouští se od reservování prostoru pro zmíněnou měnírnu a koridoru 
přívodního vedení VVN. 
 
PROSTŘEDNÍ LIPKA 
 
  Dle odhadovaných výhledových předpokladů vyžádá si řešené území v zásobování el. energií 
příkon ve výši cca 530 kW soudobě. Z uvedeného připadá na odběr obyvatelstva 400 kW, na 
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podnikatelský odběr s vlastní stanicí (TS1009) 130 kW. Z hlediska výhledových potřeb je nutné 
řešit posílení výkonu u odběru zajišťující obyvatelstvo. Předpokladem je zvýšení transformačního 
výkonu u stávajících TS. Navrhovaná obytná v centrální části obce, bude odběrem el. energie 
orientována na stávající TS 1362, resp. TS 961. Podnikatelský odběr je plně vykryt odběrem 
z vlastní stanice.   
 
HORNÍ LIPKA  
   
  Značně rozsáhlá lokalita je v současné době zásobována ze tří stanic. Dle výhledových 
předpokladů vyžádá si předmětné území soudobě el. příkon ve výši 320 kW. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o rekreační prostor, nevylučuje se i případně vyšší výkonový nárůst. Nárůst výhledového 
příkonu pro stávající a částečně navrhovanou zástavbu bude řešen ze stávajících stanic zvětšením 
transformačního výkonu. Odběr  el. příkonu pro obytnou zástavbu bude zajištěn z TS 109. 
Zásobování  rekreačních objektů situovaných do severní části území vyžádá si realizaci nové 
stanice T27. Napojení na systém VN bude řešeno odbočkou z plánovaného vedení 22 kV Velká 
Morava – Heřmanice. Předmětné vedení VN je vyprojektováno a v dohledné době bude se strany 
ČEZ a.s. realizováno. 
 
HEŘMANICE 
 
     Rozvoj lokality Heřmanic je zaměřen na rozšíření počtu obytných a rekreačních objektů. 
Současný způsob zásobování el. energií je řešen ze dvou TS u kterých lze zvýšit instalovaný 
transformační výkon a tím vykrýt výhledové požadavky odběru ve výši 250 kW. Navrhovaná 
realizace  rekreačních objektů v severní části území, která je situována mimo technický dosah 
zásobování z nejbližší TS 642 bude zásobována el. energií z nové stanice T26, která je součástí 
plánovaného vedení 22 kV Velká Morava – Heřmanice. 
 
DOLNÍ BOŘÍKOVICE 
  
    Rozvoj v řešené obci předpokládá výstavbu  nových RD, 30 rekreačních objektů a areál 
občanského vybavení. Celkový odhadovaný soudobý výhledový el. příkon Dol. Boříkovic je 
předpokládán ve výši 480 kW. Vzhledem k tomu, že u stávajících stanic je možné zvýšit 
instalovaný transformační výkon, lze stávající zástavbu i navrhovaný rozvoj z podstatné části  
vykrýt ze současných stanic.  Realizace  nových RD v prostoru ve střední části obce, bude řešena 
rozšířením sítě NN výkonově zajištěné z TS 61. Objekt občanské vybavenosti a rekreační výstavba 
v jižní části řešeného území bude výkonově zásobován ze stávající TS 60. Pro počáteční stav 
nevylučuje se řešit zásobování rozšířením místní sítě NN. V případě potřeba je možné uvažovat 
s výstavbou další TS – T23. 
 
DOLNÍ HEDEČ 
 
    Předpokládaný výhledový příkon ve výši cca 270 kW, bude řešen jednak ze stávajících stanic, 
navrhovaná rekreační výstavba ze dvou nových TS. Rozvoj předmětného území je soustředěn do 
dvou lokalit s rozšířením rekreačních ploch a obytnou zástavbu. Současné zásobování řešeného 
území el. energií ze dvou TS (67 a 533) je zcela nedostatečné. Posílení je nutné především 
v západní části této lokality. V souvislosti s návrhem nové výstavby v této části obce navrhuje se 
realizace nové TS 21.  
 
ČERVENÝ POTOK 
   
    Předpokládaný soudobý el. příkon řešené lokality ve výši 280 kW, bude zajištěn ze stávajících 
stanic. Případný vyšší výkonový požadavek bude řešen zvýšením transformačního výkonu v TS.  
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Navrhovanou výstavbu občanské vybavenosti v severní části řešeného území lze zásobovat el. 
energií za předpokladu realizace nové TS- T28. 
 Rekreační oblast navrhovaná ve východní části území byla na základě projednávání konceptu 
vypuštěna, realizace navrhované T22 ztratila své opodstatnění a nebyla do návrhu zařazena.  
 
Rozvod systému NN 
  
V souladu s požadavky provozní složky energetického systému, budou při realizaci nové výstavby 
dodržovány následující pravidla: 
- napojení nových ojedinělých RD bude řešeno ze stávající NN sítě i za předpokladu její úpravy,  
- napojení lokalit s větší energetickou náročností (větší počet RD), bude provedeno z nové nebo ze 

stávající TS po její případné technologické úpravě. 
Způsob napojení na rozvodnou síť a použití rozvodného systému určí provozovatel rozvodného 
zařízení. Rozvod zemním kabelovým vedením NN lze předpokládat u nové výstavby.  
 
Ochranná pásma elektrizační soustavy 
 
Dle zákona č. 458/2000 s platností od 1.1.2001 Sb., §46 a v souladu s § 98, odst. 2, který potvrzuje 
platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma dle zákona č. 79/1957 a zákona 
č. 222/1994 Sb, §19 (s účinností od 1.1.1995) jsou pro zařízení v elektroenergetice platná 
následující ochranná pásma. 
 
                        Zařízení Dle zákona 

č. 79/1957 
 

Dle zákona 
č. 222/1994 
 

Dle zákona 
č.458/2000 
 

nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV - 12 12 
nadzemní vedení do 35 kV- vodiče bez izolace 10 7 7 
podzemní kabelové vedení do 110 kV,vč. 
měřící  a zabezpečovací techniky 

 
1 

 
1 

 
1 

elektrické stanice 30 20 - 
zděné elektrické stanice s převodem  do 52 kV - - 2 
vestavěné zděné elektrické stanice od 
obestavění 

- - 1 

stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV 10 7 7 
  
Ve výše tab. je uvedeno ochranné pásmo i pro výhledové nadzemní vedení 110 kV. Uvedené 
vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě strany. U zděných TS 
od oplocení nebo zdi. Ochranné pásmo pro podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV 
včetně vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu. 
Vzhledem k tomu, že zák. č. 222/1994 zahrnoval  pojem elektrické stanice, jako všeobecný, 
nebylo ochranné pásmo děleno dle provozního napětí, proto se jeho vymezení vztahovalo pro 
napětí od VN až po VVN.   
 

 

7.7 Zdůvodnění koncepce zásobování  plynem  
 

STÁVAJÍCÍ STAV 
    V řešeném území je provedena plynofikace pouze vlastního města Králíky, možnost napojení na 
plynovodní vedení u zbývajících sedmi  sídelních jednotek vesnického typu zatím není.  
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     Králíky jsou zásobovány zemním plynem, který je veden vysokotlakým plynovodem od 
Zábřeha vedením DN 150. Toto vedení se na jižním okraji katastrálního území Králíky rozděluje 
na dvě větve, směřující ke dvěma regulačním stanicím ve městě ( VTL RS Králíky I.a II.- výkony 
3000/2/2-440). Dále po městě pokračují již jen STL a NTL plynovody. Plynofikováno je i střední 
odborné učiliště na západním okraji města u Dolní Lipky a poutní místo na Mariánské hoře. 

 
NÁVRH  
 Zásobování sedmi integrovaných obcí plynem je řešeno v koncepční studii Plynofikace Orlických 
hor (M. Komárek, Choceň, březen 2003). Předpokládáno je vybudování nové RS 2000 m3/h   
s výstupním tlakem 0,3 MPa vedle stávající RS v ul. Plynárenské, která v současné době zásobuje 
západní polovinu města Králíky. Zásobování území severně od k.ú. Králíky je navrhováno řešit 
středotlakým plynovodem, odbočkou STL DN 125 z STL DN 160 Králíky – Lichkov v prostoru 
Dolní Lipky a její vedení podél silnice III. třídy do Prostřední Lipky (DN 125) s odbočkou do 
Heřmanic (DN 63), do Horní Lipky (DN 90), do Červeného Potoka a dále na Dolní Moravu (DN 
110) a na Dolní Hedeč (DN 63). Pro zásobování integrované obce Dolní Boříkovice  odbočuje 
z STL plynovodu Lichkov – Králíky v prostoru křižovatky silnic I., II. a III. třídy před hraničním 
přechodem další vedení jižním směrem (STL DN 90). Tato koncepční studie je zapracována do 
územního plánu, s tím že je uvažováno s plynofikací také rozvojových lokalit.  

Nárůst  potřeby plynu při připojení integrovaných obcí  
Dolní Lipka ............................96,44 m 3/h   
Heřmanice  .............................72,07 m3/h   
Prostřední Lipka ….. …… ....140,56 m3/h 
Horní Lipka ............................93,87 m3/h   
Červený Potok ……………….82,07m3/h   
Dolní Hedeč ............................109,87m3/h  
Dolní Boříkovice …………….231,72 m3/h   
Celkem ………………………826,60 m3/h     

Nárůst potřeby plynu pro rozvojové lokality navrhované územním plánem:  
 
Přehled  rozvojových lokalit v jednotlivých místních částech s jejich orientační kapacitou:  
 
 
lokalita obytná 

zástavba 
občanská 
vybavenost 

výrobní služby průmysl rekreace 

Město Králíky 152 RD + 
100 b.j.  

3 lokality 1 lokalita 3 lokality - 

Dolní Lipka 15 RD 3 lokality 1 lokalita - - 
Prostřední Lipka 15 RD 1 lokalita  - - 
Červený Potok 8 RD 2 lokality   10 obj. 
Horní Lipka 15 RD 1 lokalita  - 25 obj.  
Heřmanice 7 RD 1 lokalita - -  8 obj. 
Dolní Boříkovice 25 RD 1 lokalita - - 30obj. 
Dolní Hedeč 5 RD 1 lokalita - - 10 obj. 
celkem 240+ 100 b.j. 13 lokalit 2 lokality 3lokality 83 

objektů 
 
 
Navrhovaná  zástavba : 
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 Bytová výstavba a rekreační bydlení  

Phod = 240RD x 2,5 m3/h .................. 600 m3/h  

 Prok = 240RD x 3 500 m3/r ...............840 000 m3/r 

Phod = 100 b.j. x 2,0 m3/h .................. 200 m3/h  

 Prok = 100 b.j. x 3 000 m3/r ...............300 000 m3/r 

Phod =  83 objektů. x 2,0 m3/h ............166 m3/h  

 Prok = 83 objektů. x 3 000 m3/r ..........249 000 m3/r 

Bytová výstavba a rekreační bydlení celkem………………966 m3/h…….1 389 000 m3/r. 

Občanská vybavenost a výroba : 

V návrhu územního plánu  je navrhováno 13 lokalit pro rozvoj občanského vybavení, 2 lokality 
pro rozvoj výrobních služeb a 3 lokality pro průmyslovou výrobu. Konkrétní využití těchto lokalit 
není v době zpracování územního plánu známé a potřeby zemního plynu v tomto území je možné 
pouze odhadovat.  

OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 
Energetický zákon č. 458/2000 Sb. stanovuje ochranná pásma a bezpečnostní pásma  pro 
plynárenská zařízení takto:  
O c h r a n n á    p á s m a:  

       - plynovody a přípojky do DN 200 mm včetně .............. 4 m, 
                              od DN 200 mm do DN 500 mm v četně   8 m, 
                              nad DN 500 mm ................... 12 m, 
       - nízkotlaké a středotlaké plynovody v zastavěném 

         území obce ...........................................  1 m, 
       - technologické objekty ................................  4 m, 
       - u vysokotlakých a velmi vysokotlakých plynovodů 
         v lesních průsecích jsou vlastníci a uživatelé 

         pozemků povinni udržovat volný pruh území na 
         obě strany od osy plynovodu v šířce ..................  2 m. 
  B e z p e č n o s t n í   p á s m a : 
      Uvedený  zákon stanovuje  pro plynárenská  zařízení ještě pásma     bezpečnostní takto : 

       - odpařovací stanice zkapalněných plynů ............... 100 m, 
       - regulační stanice vysokotlaké .......................  10 m, 
       - vysokotlaké plynovody do DN 100 mm ..................  15 m, 
                               do DN 250 mm ..................  20 m, 
                               nad DN 250 mm .................  40 m  
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7.8 Zdůvodnění koncepce telekomunikací a radiokomunikací  
 
   Místní  telekomunikační síť zasahuje do všech částí obce a její průběh je zakreslen v grafické 
části dokumentace. Podrobnější detaily umístění kabelů budou poskytnuty společností Český 
Telecom přímo projektantům stavebních akcí. Síť je dimenzována tak, aby byly pokryty další 
případné požadavky na telekomunikační služby a bylo možné ji rozšířit. 
   

  Řešeným územím probíhá dálkový optický kabel, který je veden z Lichkova jižně zastavěného 
území Dolní Lipky kolem učiliště a dále podél místní komunikace do Králík, dále vede  po jižní 
hranici zastavěného území a východně od ulice Nádražní se odděluje  jedna větev severním 
směrem (přes Červený Potok na Dolní Moravu) a druhá jižním směrem (do Červené Vody). 

   Správní území města Králíky zasahují také dvě radioreléové trasy 
1. BTS Králíky (silo u vepřína) – BTS Mladkov, severně od obce 

2. RS Litický Chlum, k.ú. Merklovice – RKS Praděd, k.ú. Malá Morávka 
    

    Svým  kruhovým ochranným pásmem 30m okrajově do katastrálního území Dolní Boříkovice 
zasahuje  TVP Králíky (objekt MO Suchý vrch, k.ú. Orličky). 

 
 

7.9 Zdůvodnění koncepce civilní ochrany  
 

Hlavní požadavek je kladen na zabezpečení a ukrytí všech kategorií ukrývaných 
(obyvatelstvo, žactvo, zaměstnanci) v improvizovaných úkrytech budovaných svépomocí 
(Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a 
podnikající fyzické osoby, vydaný MV – GŘ HZS v roce 2000 – SEBEOBRANA 
OBYVATELSTVA).  
 

Varování a informování obyvatelstva  
 
   Obyvatelé v Králíkách jsou o hrozícím nebezpečí vyrozuměni veřejným rozhlasem, ale hlavně 
osobním oznámením, které se v těchto situacích nejvíce osvědčilo. 
   Pro přechodné uskladnění kontaminovaného materiálu budou využívány velkoobjemové  
kontejnery, které budou po obci rozmísťovány dle potřeby a okamžitě po naplnění z území 
odváženy firmou Služby města Králíky s.r.o na řízenou skládku.  
    K varování obyvatel slouží 7 sirén,  jsou umístěny v následujících objektech: 

- Základní škola Králíky  
- Úřad práce Králíky 
- Incot Králíky  
- Novalamp Králíky 
- Požární zbrojnice Heřmanice 
- Požarní zbrojnice Horní Lipka 
- Požární zbrojnice Dolní Boříkovice 
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8. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo 
respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivu na ŽP. 
 
 
Vyhodnocení vlivů je zpracováno pro katastrální území Dolní Lipka, Horní Lipka, Heřmanice u 
Králík, Červený Potok a Dolní Hedeč, tzn území, ve kterých je vyhlášená Ptačí oblast Králický 
Sněžník. 

       
8.1 Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000 
 
 Je obsaženo v příloze č. 1 této textové části – zpracovatel – Mgr. Jana Černá   

 
 
 

8.2 Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů 
obsažených v územně analytických podkladech 

 
Číslo  

dle  

Vyhl. 

Sledované jevy vyskytující se 
v řešeném území : 

Vliv územního plánu  

1. Zastavěné území  Bylo aktualizováno k termínu 
zpracování návrhu územního plánu 
– tj .květen 2008   

2. Plochy výroby  V územním plánu je v předmětném 
území navrhována pouze jedna plocha 
pro rozvoj drobné a řemeslné výroby  
Vd-1 v Dolní Lipce, plocha neleží v PO 
Králický Sněžník.  

3. Občanské vybavení  V územním plánu jsou v předmětných 
katastrálních územích rozvíjena hu  
zařízení občanského vybavení spojená 
s rozvojem cestovního ruchu (veřejné 
ubytování a stravování) a zařízení pro 
tělovýchovu a sport.  

8.  Nemovitá kulturní památka  Kulturní památka- kostel Navštívení 
Panny Marie v Červeném Potoce je 
v územním plánu respektován.  

13.  Historicky cenná stavba, soubor  V územním plánu je zajištěna ochrana 
prvků opevnění na Králicku, které se 
nacházejí v nezastavěném území obce. 

14. Architektonicky cenná stavba, objekt  V návrhu územního plánu jsou v rámci 
ochrany kulturních hodnot v území 
vyznačeny památkově hodnotné 
objekty, které je třeba chránit. Jedná 
se o církevní stavby a stavby drobné 
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sakrální architektury.  

15. Významná stavební dominanta Významnými stavebními dominantami 
v jednotlivých obcích jsou věže 
kostelů – Heřmanice, Horní Lipka, 
Červený Potok, kostel na Hedeči.  

16. Území s archeologickými nálezy  Celé předmětné území je územím 
s archeologickými nálezy, je dotčeno 
navrhovanými zastavitelnými 
plochami.   

20.  Významný vyhlídkový bod Významným vyhlídkovým bodem 
v území je rozhledna Val v k.ú. Dolní 
Hedeč. 

21. Územní systém ekologické stability  V územním plánu je navrhováno 
doplnění nefunkčních prvků ÚSES- 
lokální biocentra a části lokálních a 
regionálních biokoridorů.  

22. VKP – registrovaný  V předmětném území se nachází 
registrovaný VKP Rosnatka v Dolní 
Hedeči, který je v územním plánem 
respektován.   

23. VKP – ze zákona Nejsou návrhem územního plánu  
dotčeny.               

30. Přírodní park Králický Sněžník  Je zasažen návrhem zastavitelných 
ploch, je zpracováno posouzení. 

32. Památný strom včetně ochranného 
pásma 

Tři vyhlášené památné stromy na 
Dolní Hedeči jsou v návrhu 
respektovány. 

34. NATURA 2000- evropsky významná 
lokalita  

Evropsky významná lokalita Tichá 
Orlice není návrhem územního plánu 
dotčena.  

35. NATURA 2000- ptačí oblast Králický 
Sněžník  

Zasažena zastavitelnými plochami. 
Je zpracováno hodnocení jejich vlivu 
na ptačí oblast –viz příloha č. 1   

40. Ochranné pásmo lesa  Do ochranného pásma lesa zasahují 
 lokality rekreačního bydlení Ri-1, Ri-

5, Ri-8, Ri-9Ri-11,Ri-13 
venkovského bydlení Bv-17, Bv-18, Bv-
19, Bv-34, Bv-37, Bv-38, Bv-50 
městského bydlení Bmr-8 
občanského vybavení Ov-6 
drobné výroby a výrobních služeb Vd-
2 
lehkého průmyslu Vl-2, Vl-3 
technické infrastruktury  Ti-2 
otevřených sportovišť Os-3,Os-4, Os-6 
a zemědělské výroby Vz-3, Vz-4  
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41. Hranice BPEJ  Návrhem zasaženy půdy nižších tříd  
ochrany – III.- V. třídy, kvalitnější 
půdy zasaženy pouze okrajově.  

44. Vodní zdroj povrchové, podzemní vody 
včetně ochranných pásem  

Vodní zdroje nejsou zasaženy návrhem 
územního plánu.   

45. Chráněná oblast přirozené akumulace 
vod Žamberk - Králíky 

Je v návrhu respektována. 

50. Záplavové území Tiché Orlice a 
Moravy 

Nové zastavitelné plochy jsou 
 navrhovány mimo toto území. 

54. Zařízení protipovodňové ochrany  Plochy poldru Dolní Lipka, Lichkov 
včetně navrhovaného poldru Červený 
Potok jsou územním plánem 
respektovány, nejsou zde navrhovány 
žádné zastavitelné plochy.  

62. Sesuvné území  Plochy potenciálních sesuvů v severní 
části zastavěného území Heřmanic 
jsou respektovány,v daném prostoru 
nejsou navrhovány nové rozvojové 
plochy.  

67. Technologické objekty zásobování 
vodou včetně ochranného pásma  

Objekty většího rozsahu jsou 
vyznačeny samostatně  jako plochy 
technické infrastruktury, zbývající jsou 
respektovány v rámci krajinné zeleně  

68. Vodovodní síť včetně ochranného 
pásma 

Je v návrhu rozšiřována v závislosti na 
poloze rozvojových ploch  

69. Technologický objekt odvádění a 
čištění odpadních vod včetně 
ochranného pásma  

Jsou navrhovány nové objekty 
v prostorech soustředěné zástavby 

70. Síť kanalizačních stok včetně 
ochranného pásma 

Je navrhována v místech soustředěné 
zástavby  

  
72. Elektrická stanice včetně ochranného 

pásma 
Jsou doplňovány nové stanice 
v místech soustředěné zástavby. 

73. Nadzemní a podzemní vedení 
elektrizační soustavy včetně ochranného 
pásma 

Je navrhováno doplnění k novým 
stanicím.  

75. Vedení plynovodu včetně ochranného 
pásma 

Je navrhováno jeho rozšíření 
z vlastních Králík do předmětných 
obcí.  

90. Silnice I. třídy včetně ochranného 
pásma 

V Dolní Lipce navrhována úprava 
křižovatky státní a krajských silnic 
z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy.  
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91. Silnice II. třídy včetně ochranného 
pásma 

V územním plánu navrhován koridor 
územní rezervy pro vedení silnice II. 
třídy mimo zastavěné území Králík.  

92. Silnice III. třídy včetně ochranného 
pásma     

V předmětném území ve 
stabilizovaných trasách.  

93. Místní a účelové komunikace            Navrhováno jejich doplnění –zejména 
pro zpřístupnění rozvojových lokalit  

94. Železniční dráha celostátní včetně 
ochranného pásma  

V území stabilizována.  

106. Cyklostezky, cyklotrasy                  V předmětném území navrženy nové 
trasy : 
- státní hranice – Dolní Lipka, 
Lichkov-Králíky, Králíky – Červený 
Potok     

 
 
8.3 Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb  
území 
 
4.3.1 Silné stránky  
 
 
Vodní režim Přirozený charakter koryta vodních toků vně 

zastavěného území 
Vliv územního plánu  : 
Úpravy koryta provádět pouze vegetačními způsoby a to včetně opevnění a tím přispívat 
k začlenění toků do prvků ÚSES. 
 
Ochrana přírody a krajiny Vysoký ukazatel ekologické stability krajiny.  
Vliv územního plánu  : 
Žádná ze zastavitelných ploch navrhovaná územním plánem nezasahuje do žádného z mnoha 
prvků územního systému ekologické stability.  
 
Ochrana přírody a krajiny Vysoká kvalita přírodního prostředí, početný 

výskyt prvků ochrany přírody 
Vliv územního plánu : 
Žádná ze zastavitelných ploch navrhovaných územním plánem nezasahuje registrovaný VKP 
a evropsky významnou lokalitu Tichá Orlice. Respektovány jsou také památné stromy. 
Územní rozvoj obce navrhovaný v  ptačí oblasti, který vyplynul z širších vazeb v území,  byl 
podroben odbornému posouzení a lokality ovlivňující předmět ochrany byly z návrhu 
vypuštěny.  
 
Veřejná doprava a technická infrastruktura Obce dobře dopravně dostupné, provedeny 

stavební úpravy krajských silnic.  
Vliv územního plánu: 
Na tyto úpravy navazuje územní plán návrhem nových místních komunikací pro zpřístupnění 
rozvojových ploch.    
 
Veřejná doprava a technická infrastruktura Obec Dolní Lipka – významný železniční 
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uzel, železniční zastávka také v Červeném 
Potoku.  

Vliv územního plánu: 
Respektování drážní infrastruktury, napomáhá rozvoji turistického ruchu a výrobních ploch 
v daném území.  
 
8.3.2 Slabé stránky  
 
Horninové prostředí a geologie                         Výskyt potenciálních sesuvných území 

v Heřmanicích.  
Vliv územního plánu  
Nové zastavitelné plochy jsou navrženy mimo tato místa sesuvů.   
 
Zemědělský půdní fond, pozemky určené 
k plnění funkcí lesa 

V řešeném území se nacházejí převážně půdy 
nižších tříd ochrany.  

Vliv územního plánu  
Nové zastavitelné plochy jsou navrženy převážně na těchto půdách, na půdách vyšších tříd 
ochrany pouze omezeně, v případě, že jsou obklopeny půdami méně hodnotnými.  
 
Veřejná doprava a technická infrastruktura V Heřmanicích a částečně v  Dolní Lipce 

není řešen systém zásobování pitnou vodou.  
Vliv územního plánu:  
Návrh vybudování veřejného vodovodu.  
 
Veřejná doprava a technická infrastruktura V Horní Lipce špatný stav rozvodné sítě pro 

zásobování el. energií.  
Vliv územního plánu:  
Nutno provést rekonstrukci sítě.   
 
8.3.3 Příležitosti  
 
Zemědělský půdní fond, pozemky určené 
k plnění funkcí lesa 

Nízká  lesnatost území.  

Vliv územního plánu:  
Návrh lokalit vhodných k zalesnění, lokality vhodné i z hlediska ochrany Ptačí oblasti 
Králický Sněžník.  
 
Hygiena přírodního prostředí  Zlepšení kvality ovzduší přechodem na 

ekologický způsob vytápění jednotlivých 
objektů.  

Vliv územního plánu : 
Návrh plynofikace předmětného území.  
 
8.3.4 Hrozby   
Sociodemografické podmínky:  Pokles počtu trvalé bydlících obyvatel 

zejména v Červeném Potoku a Heřmanicích.  
Vliv územního plánu: 
Předejít vylidnění těchto obcí, jsou zde navrženy zastavitelné plochy pro rozvoj bydlení 
venkovského typu.  
   
Sociodemografické podmínky             Zhoršení věkové struktury obyvatel, 
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nebezpečí vyklidňování obce a  migrace 
zejména mladých rodin z obce v případě, že 
nebude v obci možnost realizace nové obytné 
zástavby.  

Vliv územního plánu : 
Návrh ploch pro rozvoj trvalého bydlení.  
 
 
8.4 Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování 
 

    Oblast Králické kotliny je dle  Programu rozvoje Pardubického kraje jedním ze šesti 
mikroregionů Pardubického kraje se ztíženými podmínkami pro trvale udržitelný ekonomický 
rozvoj a vyžaduje soustředěnou podporu ze strany kraje. Z hlediska celkové koncepce rozvoje 
Pardubického kraje jsou Králíky chápány jako rekreační a turistické sídlo nadmístního významu. 
  V současné době výrazně převažuje v řešeném území ochrana přírodních hodnot. Z tohoto 
důvodu je v návrhu územního plánu kladen důraz na zajištění zbývajících dvou složek trvale 
udržitelného rozvoje území, tzn. hospodářský rozvoj a s tím spojené udržení sociální soudržnosti. 
Uvedený cíl je současně doprovázen snahou minimalizovat dopad tohoto rozvoje na kvalitní 
životní podmínky.   
        V předmětných obcích předkládaná dokumentace vytváří podmínky pro vyšší využití 
rekreačního potenciálu území, zejména pro pobytovou a dlouhodobou rekreaci. Tento záměr 
navazuje na zlepšení dopravní dostupnosti Dolní, Prostřední a Horní Lipky, které je výsledkem 
modernizace silnic v pohraniční oblasti Pardubického kraje okresu Ústí nad Orlicí s finanční 
podporou Evropské unie.  
 
8.5 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí      
 
8.5.1 Vliv na životní prostředí:  
- na základě posouzení byly z územního plánu vypuštěny lokality, které by měly negativní dopad 

na předmět ochrany Ptačí oblasti Králický Sněžník 
- v předmětných obcích navrhuje územní plán rozvoj technické infrastruktury – zejména systém 

odvádění a čištění odpadních vod a systém plynofikace, realizace této infrastruktury přispěje ke 
zlepšení životního prostředí v daném území   

8.5.2 Vliv na hospodářský rozvoj  
- územní plán vytváří podmínky pro rozvoj území v oblasti turistického ruchu a zpracování 

dřeva, které je v dané oblasti preferováno politikou územního rozvoje  
8.5.3 Vliv na sociální soudržnost společenství obyvatel  

- územní plán respektuje stávající plochy a zařízení určené k udržení sociální soudržnosti 
v každé z obcí, vzhledem k malému rozsahu zastavitelných ploch nejsou nové plochy určené 
k tomuto účelu navrhovány  
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9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 
 
   Kvalita zemědělské půdy je charakterizována bonitovanými půdně ekologickými jednotkami ( 
BPEJ) , v územním plánu jsou tyto charakteristiky uvedeny jak v grafické příloze, tak v textu, 
uvedena je  také třída ochrany ( I - V) podle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy 
ministerstva ŽP ze dne 1.10. 1996. 
   V řešeném území se nacházejí půdy s následujícími kódy BPEJ:  

 

    kód  BPEJ    třída ochrany       kód  BPEJ       třída ochrany 

     8. 34. 01              I.      8. 68. 11              V. 

     8. 34. 21              I.      8. 69. 01              V. 

     8. 34. 24              III.      8. 75. 41              V. 

     8. 34. 31              II.      9. 36. 21              I. 

     8. 34. 34              III.      9. 36. 24              III. 

     8. 34. 41              IV.      9. 36. 31               II. 

     8. 34. 44              V.      9. 36. 34              IV. 

     8. 34. 51              IV:      9. 36. 41              III. 

     8. 34. 54              V.      9. 36. 44              IV. 

     8. 37. 41                    9. 36. 51              IV. 

     8. 37. 46              V.      9. 36. 54              V. 

     8. 40. 67              V.      9. 37. 45              V. 

     8. 40. 68              V.      9. 37. 46              V. 

     8. 40. 77              V.      9. 40. 68              V. 

     8. 41. 67              V.      9. 41. 67              V. 

     8. 41. 68              V.      9. 41. 68              V. 

     8. 41. 77              V.      9. 41. 89              V. 

     8. 50. 01              III.      9. 41. 99              V. 

     8. 50. 11             IV.      9. 50. 11              II. 

     8. 50. 14              V.      9. 50. 51              IV. 

     8. 50. 41              V.      9. 67. 01              V. 

     8. 55. 00              II.      9. 73. 41              V. 

     8. 64. 11             III.      9. 75. 41              V. 

     8. 67. 01              V.      9. 75. 43              V. 
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    V řešeném území se nacházejí půdy všech pěti tříd ochrany, převládají však půdy nižší kvality, 
IV. a V. třídy ochrany. 

    Z hlediska hlavních půdních jednotek ve správním území Králíky převládají: 
- hnědé půdy kyselé a hnědé půdy podzolové, slabě až středně štěrkovité, s příznivými 

vláhovými poměry, někdy mírně převlhčené 
- svažité půdy (nad 12°) jejichž vláhové poměry jsou závislé na srážkách 

- hnědé půdy oglejené, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené 
glejové půdy zrašelinělé , zamokřené, vhodné jen pro louky 

 

Charakteristika ochrany půd podle tříd je následující: 
I. třída  -  bonitně nejcennější půdy v jednotlivých  klimatických regionech, převážně v plochách 

rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu 
pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, 
případně pro liniové stavby zásadního významu 

II. třída - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou 
produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce 
chránění, jen podmíněněodnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně 
zastavitelné 

III. třída -  půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je 
možno v územním plánování využít event. pro výstavbu 

IV. třída - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných 
klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu 

V. třída - půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, 
hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o 
zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat 
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou 
ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí 
 

Podrobnější charakteristiky vyskytujících se BPEJ: 
** 34 **   hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolové a jejich slabě oglejené formy v mírně 

chladné oblasti, většinou na žulách a rulách a na různých jiných horninách; 
většinou lehké, slabě až středně štěrkovité, s příznivými vláhovými poměry 

** 36 **   hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolové a jejich slabě oglejené formy v  chladné 
oblasti na všech horninách; lehké až středně těžké, slabě až středně štěrkovité, 
vláhové poměry jsou příznivé, někdy se projevuje mírné převlhčení  

** 37 **   mělké hnědé půdy na všech horninách; lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až 
kamenité, v hloubce 0,3m silně kamenité až pevná hornina; výsušné půdy (kromě 
vlhkých oblastí) 

**  40 **  svažité půdy (nad 12°) na všech horninách; lehké až lehčí středně těžké, s různou 
štěrkovitostí nebo bez nich; jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách 

**  41 **  svažité půdy (nad 12°) na všech horninách; středně těžké až těžké s různou 
štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové poměry jsou závislé na 
srážkách 

**  50 **  hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách ( hlavně žulách, rulách), 
zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně 
zamokřené 
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** 55 **    nivní půdy a lužní půdy na nivních uloženinách; velmi lehké, zpravidla písčité, 
výsušné   

** 64 **    glejové půdy a oglejené půdy zbažinělé, avšak zkulturněné, na různých zeminách i 
horninách; středně těžké, příznivé pro trvalé travní porosty, po odvodnění pro 
ornou půdu 

** 67 **    glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích; středně těžké až 
velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky  

** 68 **    glejové půdy zrašelinělé a glejové půdy úzkých údolí, včetně svahů, obvykle 
lemující malé vodní toky; středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění 
vhodné pouze pro louky  

** 69 **    glejové půdy zrašelinělé a rašeliništní (hydrogleje); středně těžké, výrazně 
zamokřené, i po odvodnění vhodné převážně pro louky   

** 73 **   oglejené půdy zbažinělé a glejové půdy svahových poloh; středně těžké až velmi 
těžké, zamokřené a s výskytem svahových pramenišť, i po odvodnění vhodné jen 
pro louky     

** 75 **   různé hydromorfní a semihydromorfní půdy v hlubších údolích, v mapově 
nevymezitelném střídání většinou středně těžké, slabě až středně štěrkovité, 
s různými vláhovými poměry, ale vždy se zamokřenými místy – vhodné jen  

pro louky 
 

     Územní plán města Králíky navrhuje nové zastavitelné plochy zejména pro funkci  bydlení 
různých forem a  individuální rekreace. Pro podnikatelské aktivity ve sféře drobné výroby a 
výrobních služeb navrhuje dvě nové lokality,  ve sféře lehké průmyslové výroby tři nové plochy 
a zemědělské výroby čtyři nové plochy. Důvodem významného rozvoje výrobních ploch 
v Králíkách je skutečnost, že město  patří do  specifické oblasti  SOB3 Jeseníky – Kralický 
Sněžník. Specifické oblasti jsou vymezovány v územích, ve kterých se v porovnání s ostatním 
územím ČR dlouhodobě projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, tj. problémy 
se zajištěním vyváženého vztahu příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a 
soudržnosti společenství. Důvodem vymezení této specifické oblasti Jeseníky – Králický 
Sněžník je potřeba posílit zaostávající sociální a ekonomický rozvoj, který patří k nejslabším 
v ČR  a napravit strukturální postižení ekonomiky. Územní plán se snaží vytvářet územní 
předpoklady umožňující nápravu uvedených problémů.  
Ve čtrnácti lokalitách je rozvíjena funkce občanského vybavení, šest nových ploch je 

navrhováno pro rozvoj sportovišť a dvě  pro rozvoj technického vybavení. Z ploch 
navrhovaných pro rozvoj sportovišť jsou nejvýraznější zastavitelné plochy navrhované na 
jihovýchodním okraji zastavěného území vlastních Králík (Os-3, Os-4). Tyto plochy navazují na 
stávající sportovní areál města a umožní rozšířit nabídku již stávajících zařízení (např. koupaliště 
– krytý plavecký bazén, fotbalové hřiště – cvičné fotbalové hřiště). Navrhované rozšíření 
sportovních ploch je již obsaženo ve schváleném územním plánu města, zpracovávaný územní 
plán znovu prověřuje možnost využití předmětného území pro danou funkci.  

  V šesti lokalitách  je navrhována realizace veřejné zeleně, nově by také měly vzniknout čtyři 
nové vodní plochy. Silniční doprava je rozvíjena ve 49 lokalitách. Podrobnější charakteristika 
využití jednotlivých ploch je uvedena v Průvodní zprávě, kapitola B.6. Nároky na plochy pro 
jednotlivé rozvojové lokality jsou podle způsobu využití vyčísleny v tabulce, jsou vyhodnoceny 
podle BPEJ, kultur, výměr a vztahu k zastavěnému území, uvedena jsou parcelní čísla 
dotčených pozemků. Celkem je pro realizaci záměrů navrhovaných v územním plánu 
v celém řešeném území požadován zábor 239,91 ha zemědělské půdy, z toho je 221, 22 ha 
v nezastavěném území.  
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   Pro řešené území byl  zpracován Územní systém ekologické stability. Na pozemky  nezbytné 
k uskutečnění opatření, projektu a plánu tvorby ekologické stability se nevztahují  ustanovení § 
5, odst. 2 Zákona o ochraně ZPF č. 334 / 92 Sb.  

     V územním plánu jsou zakresleny také plochy, které jsou doporučovány k zalesnění. 
Navrhovaný dopad na zábor ZPF je také vyčíslen v tabulce.  
 

Vysvětlivky ke zkratkám funkčního využití rozvojových ploch: 
Bv – bydlení venkovského typu 

Bmr- bydlení městského typu rodinné 
Bms- bydlení městského typu sídlištní 

Sm- plochy smíšené obytné  
Ov- občanské vybavení- veřejná infrastruktura 

Om- občanské vybavení- komerční zařízení malá a střední 

Os- občanské vybavení- tělovýchovná a sportovní zařízení 

Ossl- občanské vybavení- tělovýchovná a sportovní zařízení, z toho sjezdové lyžování 
Vl- výroba a skladování – lehký průmysl 

Vd- výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
Vz- výroba a skladování – zemědělská výroba 

Ti technická infrastruktura- inženýrské sítě 
Ri – rekreace – rodinná  
D- dopravní infrastruktura - silniční 
W –vodní  toky a plochy 

Zv-sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích  
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SOUHRNNÝ PŘEHLED O STRUKTUŘE PŮDNÍHO FONDU NA LOKALITÁCH NAVRŽENÉHO URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ: 

Katastrální území Dolní Lipka  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

     Bmr- 2            286/1část, 286/18 část, 286/24, 286/25  2,25         0        2,25      8.50.01    III  TTP  2,25     0  2,25             
     Bv-7a, Bv-7b           334/1, 334/6  3,79        0       3,79       8.50.11    IV   ORNÁ  3,17     0  3,17             

 358/6, 358/3část, 362/4část, 362/7             TTP   0,06     0   0,06  

      8.64.11    III  TTP     0,56     0    0,56  

     Bv-8            52/1 část, 74, 72, stp. 55        0,23        0        0,23      8.50.01    III  ORNÁ  0,22     0  0,22         0,01 

    Om-1               439/2, 439/7, 439/4, 439/5část   0,95       0        0,95      8.50.01    III  TTP  0,11     0  0,11             

           ORNÁ  0,69     0  0,69       

       Zahr.   0,15     0   0,15  

     Om-2 413/5 část, 424 část, 413/1 část  1,53     0  1,53  8.50.11    IV   ORNÁ  1,05     0   1,05  

          8.64.11    III  ORNÁ   0,48     0    0,48  

    Om-3 375/2 část, 349/5 část, 375/1 část  1,19     0   1,19  8.50.01    III  ORNÁ  0,78     0    0,78  

           TTP  0,12     0    0,12  
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Katastrální území Dolní Lipka  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

      8.64.11    III  TTP  0,29     0  0,29             

     Vd-1            340/1 část, 340/2 část, 340/3, 352, 
372/1 část, 372/2 část, 483/2 část  

 9,53        0        9,53      8.50.01    III  Orná   9,53     0  9,37             

      Vz-3     220/3, stp. 71  0,67        0        0,67      8.50.11    IV   TTP    0,66     0  0,66         0,01 

     D-9             286/1 část, 286/18 část   0,11        0        0,11      8.50.01    III  TTP  0,11     0  0,11             

    D-10              44/1 část    0,08       0        0,08      8.50.01    III  Orná   0,08     0  0,08             

    D-11              497/1 část   0,14       0        0,14                0,14 

    D-35              408/1 část  0,05       0        0,05      8.50.01    III  Orná   0,05     0  0,05             

 Celkem :   20,52      0        20,52        20,36     0  20,36      0,16 
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Katastrální území Horní Lipka  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

      Bv-20    698/2část, 698/4, 692, 691, 685/1, 
685/3  

 0,91      0,74      0,17      8.67.01    V    Orná   0,89   0,72  0,17             

      9.36.21    I  Orná   0,02   0,02     0             

     Bv-21    736/1, 734/3část  0,32      0,32         0  8.67.01    V    TTP    0,32   0,32     0  

    Bv-22            695/2, 695/1, 695/3, 688/1, 664/2  0,59    0,59         0       8.67.01    V    TTP  0,59   0,59     0             

    Bv- 23          250/1, 222/2, 222/1část, 184, 1398  3,11   1,03       2,08      8.50.01    III  Orná   1,48     0  1,48      0,08       

  250/2 část, 252/2                 TTP  0,30    0,30    0       

      8.67.01    V    TTP    0,54   0,54     0  

        Orná   0,60     0  0,60  

      8.34.21    I    TTP    0,11   0,11     0  

    Bv- 24          1399, 289/1, 290, 289/3 část, 291/2, 
stp.49 

 2,27   2,27         0       8.50.01    III  Zahr.  0,06   0,06     0         0,08 

        TTP    0,35   0,35     0  
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Katastrální území Horní Lipka  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

      8.67.01    V    TTP    1,78   1,78     0             

     Bv-25    313/2, 313/1, stp. 54            0,32      0,32         0  8.67.01    V    TTP    0,27   0,27     0       0,05  

     Bv-26    315/2, 315/1část   0,28      0,28         0  8.50.01    III  TTP    0,25   0,25    0      0,03 

    Ri- 6          Stp. 167,  991/1 část  0,42      0        0,42      9.40.68    V    TTP  0,39     0  0,39      0,03   

    Ri-7           1147/1 část    0,29     0        0,29      9.36.44    IV   TTP   0,29     0  0,29             

    Ri-8           1153/4    0,79     0        0,79      9.36.44    IV  TTP  0,79     0  0,79       

    Ri-9a          1165/1   1,31     0        1,31      9.36.44    IV   TTP    1,31     0  1,31  

    Ri-9b          1185/2 část    0,50     0        0,50      9.36.44    IV   TTP  0,50     0  0,50  

    Ri-10          Na základě projednání konceptu vypuštěna.            

    Ri- 11          1185/3, 1185/1 část   0,85     0        0,85      9.36.44    IV   TTP    0,85     0  0,85             

    Ri- 12          Na základě projednání konceptu vypuštěna.           
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Katastrální území Horní Lipka  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

     Ri-13a   947/5   1,19        0        1,19      9.36.44    IV   TTP    1,19     0  1,19             

     Ri-13b   983/3  0,54        0        0,54      9.36.44    IV   TTP    0,54     0  0,54  

     Ri-14    548/2, 548/1část  0,45      0,14      0,31      8.34.21    I  TTP    0,45    0,14  0,31       

    Ri + D -15  

   a + b  

 517, 1271/1, 518, 521/5 část, 521/2 
část, 505/1 část, 462/2, 462/1část, 
463/1, 463/2, 465/1, 466, 467, stp. 81 

 2,22    1,01      1,21      8.34.21    I  Orná   0,07     0  0,07      0,07   

      8.50.01    III  TTP   2,08   0,94  1,14             

     Ri-16    Stp. 99, 578/1    0,14      0,14        0        9.67.01    V  TTP    0,12    0,12    0     0,02 

    Om-11          933/1část        0,70   0,25      0,45      9.36.44    IV   Orná   0,64   0,25  0,39  

      8.34.21    I   Orná  0,06     0  0,06  

    D-25          1346 část       0,05  0,05     0                0,05 

    D-26          1382/2, 1382/1  0,06  0,06     0                0,06 

    D-27           954/1   0,40  0,40     0        8.34.21    I   TTP    0,40  0,40     0  
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Katastrální území Horní Lipka  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

    D-28           Na základě projednání konceptu vypuštěna.           

    D-33část         17/2 část, 47část, 42/2část, 41/2  0,28     0        0,28      8.67.01   V  Orná   0,03     0  0,03    

     8.34.31   II  Orná   0,05     0  0,05  

     8.34.44   V  Orná   0,20     0  0,20  

    W -1     127   0,16        0        0,16              0,16 

     W -2    1204/3 část   0,16     0,16         0                 0,16 

    D-37          1130/1č., 1143/2č., 1143/1č., 1146/2č., 
1147/1část  

 0,27     0        0,27      9.36.44    IV   TTP  0,27    0  0,27  

 Celkem :  18,58  7,76      10,82        17,79    7,16  10,63    0,79 
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Katastrální území Prostřední Lipka :      

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

     Bv-9   301/2, stp 158                   0,24        0        0,24      8.50.11    IV  Zahr.  0,15     0  0,15       0,09  

     Bv-10  328/5 , 347, 328/1 část, 331/1 část,   0,55       0        0,55      8.50.11    IV  Zahr.  0,21     0  0,21  

 344/5 část, 344/4 část, 344/1 část,       TTP    0,14     0  0,14  

 345/1 část                                 Orná   0,20     0  0,20  

    Bv-11         160/6 část, 160/5 část, 160/1část, 
160/7 část, stp.123 

 1,05      0        1,05      8.67.01    V   TTP   0,98     0  0,98        0,07 

     Bv-12  360/2 část, 385/2 část, 379 část  0,30       0        0,30      8.50.11    IV  TTP    0,01     0  0,01  

        Orná    0,29     0  0,29  

     Bv-13  983část, 962/1 část, 945/6 část, 1064/3 
část , 968 

 1,21       0        1,21      8.50.01    III  TTP    0,03     0  0,03    0,16 

        Orná   0,38     0  0,38  

      8.67.01    V   TTP   0,45     0  0,45  

        Orná   0,19     0  0,19  
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Katastrální území Prostřední Lipka :      

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

    Bv-14       411/2 část, 411/1 část, 416/2část, 
419/2 část 

 1,12     0        1,12      8.50.11    IV  Orná   1,12     0  1,12  

     Bv-15  stp.93, stp. 92, ppč. 904/3 část, 891, 
890, 904/2 část, 892, 888, 887, 1070, 
884/2, 884/1 

 0,95        0        0,95      8.50.11    IV  Orná   0,16     0  0,16       0,12  

        TTP    0,19     0  0,19  

      8.67.01    V   TTP    0,48     0  0,48  

     Bv-16  574/3, 574/5, 45/1  0,27      0,27       0        8.34.44    V  Zahr.  0,23     0  0,23    0,04 

    Bv-17         stp. 20/1, stp. 20/2, stp. 20/3, ppč. 
65/1, 65/4, 64/1 část, 64/4, 64/3, 706, 
707část, 705/2, 705/1,675/4část 

 2,84      0        2,84      8.67.01    V   TTP   0,11     0  0,11        0,45 

      8.34.44    V  TTP    2,28     0  2,28  
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Katastrální území Prostřední Lipka :      

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

     Bv-18  35/1 část    0,86   0,35      0,51     8.40.77   V   TTP     0,12     0  0,12  

      8.67.01    V   TTP    0,07    0,02  0,05     

      8.34.44    V  TTP    0,67   0,33  0,34  

     Bv-19  15/1 část, 15/4, stp. 4/1, 15/3  0,71        0        0,71      8.40.77   V   TTP     0,65     0  0,65       0,06  

     Ov-6   525/6, 525/1, 525/4  3,67        0        3,67      8.50.01    III  Orná   3,50     0  3,50    0,17 

     D-24   547/1, 554/1, 1109/3  0,58      0           0,58    8.50.01    III  TTP    0,47     0  0,47   0,11 

     D-33část 662/1č., 662/2          0,13      0           0,13    8.34.44      V   Orná   0,08     0  0,08   0,05 

     Bv-49  562/1 část             0,70      0        0,70    8.34.44    V  TTP    0,70     0  0,70  

  Celkem:   15,18     0,62     14,56       13,86   0,35  13,51    1,32 
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Katastrální území Heřmanice u Králík      

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

     Ri-4a  856/5 část, 856/4, 890/1, 890/2  1,15      1,15         0       8.67.01    V   TTP    0,46  0,46     0             

     8.50.41    V   Zahr.  0,59  0,59     0  

      8.34.44    V  TTP    0,10  0,10     0  

    Ri-4b         888/1část, 887/1část, 862/2 část,  1,22    0,31      0,91     8.50.41    V   TTP  0,93   0,31  0,62  

      8.34.44    V  TTP   0,29     0  0,29             

    Ri-5a         730 část, 727/1část, 735, 731část, 
733, stp. 124 

1,09     0        1,09      9.36.44    IV   TTP    0,99     0  0,99   0,09 

        Zahr.   0,01     0  0,01  

    Ri-5b         713/1,  711, stp. 128, 713/4, 713/2, 
726/1, 715,726/2 

 1,03     0        1,03      9.36.44    IV   TTP    0,86     0  0,86    0,17 

    Ri-5c         724/1 část, 724/2  0,95     0        0,95      9.36.44    IV   Orná   0,88     0  0,88  

        TTP    0,07     0  0,07  
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Katastrální území Heřmanice u Králík      

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

     Bv-27  1144/2,1144/1,1142/1,1143/1,   0,58        0        0,58      8.67.01    V   TTP    0,31     0  0,31             

 1103/1č., 1103/2, 155,1104č.       Orná   0,27     0  0,27  

     Bv-28  1102/2,1098/2,1091/2,1091/1část, 1098/1, 
1105/1, 1090 část, 1106č., 1296/1č., 1102/1č. 

 0,68       0        0,68      8.67.01    V   TTP    0,68     0  0,68  

     Bv-29  1045/2, 1043   0,35     0,03       0,32      8.67.01    V   TTP    0,30    0,03  0,27   0,05 

    Bv-30         312/3, 312/2 část, 322/1část   1,42    0,73      0,69      8.67.01    V   TTP  1,42   0,73  0,69  

    Bv-31         421/3, 421/1 část        0,35    0,35         0       9.36.21    I  TTP   0,13  0,13     0             

      8.67.01    V   TTP    0,22  0,22     0  

    Bv-32         892/1, 894              0,66   0,66         0       8.67.01    V   TTP     0,28  0,28     0  

      8.50.41    V   TTP    0,38  0,38     0     

    Om-10         44část , 41/2 část, 41/4  0,14     0        0,14      9.73.41    V   TTP    0,14     0  0,14  

   Os-6         350/1,335/2, 351/1, 351/2č., 1210/1č., 
stp. 71, stp.166 

 1,38   1,38         0  9.36.21    I   TTP    1,25    1,25     0   0,13 
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Katastrální území Heřmanice u Králík      

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

     D-29   1277 část    0,09     0,09         0                 0,09   

     D-30  42/1část, 728, 731 část, 727 část  0,17       0        0,17      9.36.44    IV  TTP    0,17     0  0,17  

     W-3   41/2 část   0,07       0        0,07      9.73.41    V   TTP    0,07     0  0,07    

    W-4         25 část ,21část   0,06      0        0,06      9.36.44    IV   TTP  0,06     0  0,06  

  Celkem:  11,39    4,70      6,69       10,86   4,48  6,38      0,53 
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Katastrální území Dolní Hedeč      

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

     Bv-42  101/1    0,25      0,25        0        8.50.11    IV  TTP    0,25   0,25     0         

     Bv-43a 125/1, 125/4část, 125/9, 125/10  0,43      0,02      0,41      9.36.41    III  TTP    0,36     0  0,36  

        Orná   0,05     0  0,05  

        Zahr.  0,02    0,02     0     

     Bv-43b 122/ 1 část                        0,31        0        0,31      9.36.41    III  TTP   0,31     0  0,31  

     Bv-44 115/3    0,27      0,27        0               0,27 

     Om -12 657 část, 650 část, 647 část  0,38        0        0,38      8.50.11    IV  TTP   0,21     0  0,21  

      8.34.54    V  TTP    0,17     0  0,17  

     Vz-4  642 část    0,36      0        0,36     8.50.11    IV  TTP     0,03     0  0,03  

      8.34.54    V  TTP    0,22     0  0,22     

      8.41.99    V  TTP    0,11     0  0,11  
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Katastrální území Dolní Hedeč      

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

     Ri-21 267/1   0,46        0        0,46      9.36.41    III  TTP    0,46     0  0,46        

     Ri-22  325/3, 321, 322/2 část, 324, 338/2 
část, stp. 56, 738/3část 

 1,10      0,34      0,76      9.36.51    IV  TTP    1,02  0,26  0,76   0,08 

     Ri-23  462/1, 463/3  0,24      0,06      0,18      9.36.41    III  TTP    0,24   0,06      0,18      

     Ri-24  459/2,494, 595/3  0,57      0,57        0       9.36.41    III  Orná   0,51   0,51     0    0,06 

     Ri-25  608/1 část, 557/1, 565/1část, 770/1část  1,12        0        1,12      9.36.41    III  TTP   1,12     0  1,12  

     Ri-26a 614/1 část  0,62        0        0,62      9.36.41    IV  TTP    0,62     0  0,62    

     Ri-26b 590/2, 609/1, 613/1, 613/2, stp. 136  0,41        0        0,41      9.36.21    I  TTP   0,40     0  0,40   0,01 

     D-18 657 část, 650 část  0,33      0        0,33     8.50.11    IV  TTP     0,03     0  0,03  

      8.34.54    V  TTP    0,30     0  0,30  

     D-19 707/1 část, 705/1 část, 784/1 č., 
627/1č. 

 0,73      0        0,73     9.41.67    V  TTP     0,70     0  0,70   0,03 

     D-20 773/2   0,05      0        0,05            0,05 
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Katastrální území Dolní Hedeč      

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

     D-21 Na základě projednání konceptu vypuštěna.           

     D-22  704/1 část, 689/8 část, 689/1 část  0,17        0        0,17       9.3624    III  Orná   0,17     0  0,17    

     D-32část 743/4 část   0,30        0        0,30             0,30 

     Zv-3 657část, 56/2, 655, 650část  0,54        0        0,54       8.50.11    IV  TTP     0,47     0  0,47     

      8.34.54    V   TTP   0,07     0  0,07  

     Ossl-2(Rn-2) 542č.,647č., 663č., 662č., 665, 715č.,  14,37       0        14,37     8.50.11    IV  TTP     1,44     0  1,44     0,30 

 717č., 718č., 716/1č., 716/2č., stp. 18     8.34.54    V  TTP     2,11     0  2,11  

 k.ú. Králíky :  567č., 555/2č.     9.41.99    V  TTP   7,48     0  7,48  

        Orná    0,92     0  0,92  

      9.36.54    V  TTP   0,03     0  0,03  

        Orná    1,53     0  1,53  

      9.36.24    III  Orná   0,56     0  0,56  

 Celkem:  23,01     1,51    21,50        21,91    1,10 20,81  1,10 
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Katastrální území Červený Potok    

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

     Bv-33 +  89/5, 89/9, 89/8, 58/1 část , 58/3  2,37        0        2,37      8.34.21    I  Orná   2,37     0  2,37        

     Bv-34a              

     Bv-34 b 35/1část     0,46        0        0,46      8.34.21    I  Orná   0,46     0  0,46  

     Bv-34c 11/1část, 882č, 10/1č, 10/2č, stp.7  1,78      0,17     1,61      8.34.41    IV  Orná   1,57     0  1,57    0,21 

     Ri-17  stp. 78, ppč. 376/5 část, 380, 379, 
377/2, 839část, 402/2č., 419č. 

 3,17      0,29      2,88      8.41.77    V    TTP   1,62     0  1,62    0,12 

      8.34.41    IV  Orná   1,11     0 1,11  

        TTP    0,10     0  0,10  

     8.67.01    V  TTP    0,22   0,22   0    

     Ri-18  stp. 80, ppč. 392/1 část, 392/2 část, 
397, 393 

 0,52      0,52        0       8.67.01    V  TTP   0,24   0,24     0    0,03 

      8.41.77    V    TTP     0,25   0,25     0  

     Ri-19 Na základě projednání konceptu vypuštěna.             
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Katastrální území Červený Potok    

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

     Ri-20 Na základě projednání konceptu vypuštěna.  4,10      0        4,10    9.36.44  IV  TTP     4,10     0  4,10    

     D- 32část 822,823 část   0,26        0        0,26             0,26 

     Bv-48 6/2č., 874č., 4/1č., 4/2č.  0,26      0,26        0       8.34.24    III  TTP    0,09   0,09    0    0,01 

     8.67.01    V  TTP    0,16   0,16     0  

     Bv-50 442/2č., 477č.   0,16      0,09      0,07    8.34.21    I  TTP    0,07     0    0,07    0,09 

     Om-13  55/1část   2,39         0       2,39     8.34.24    III  Orná   2,39     0    2,39  

     Om-14  45část  1,67         0       1,67     8.34.24    III  Orná   1,67     0    1,67  

     Ti-2 436část, 437část   0,13        0        0,13             0,13 

  Celkem:   17,27      1,33     15,94        16,42   0,96  15,46   0,85 
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Katastrální území Dolní Boříkovice  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

     Bmr- 1            134/1, 163/1 část, 135/1  1,60       0,40      1,20      8.34.41    V    TTP  0,23     0  0,23             

      8.50.01    III  TTP    1,37   0,40  0,97             

     Bv-1            1153/1 část  1,59       0        1,59      8.64.11    III  TTP    1,59     0  1,59    

     Bv-2            1178/1, 1178/6část  2,24        0       2,24       8.64.11    III  TTP    2,24     0   2,24             

    Bv-3a              stp. 151, ppč.1176/1, 1178/2, 1202/1 
část 

 0,67       0        0,67      8.50.14     V   TTP  0,27     0  0,27    0,06     

        ORNÁ  0,34     0  0,34       

    Bv-3b              1202/1 část  0,18       0        0,18      8.50.14     V  Orná    0,18     0   0,18  

     Bv-4 255/4, 252/1,281/3, 254 část  0,47   0,30  0,17  8.50.11    IV   TTP   0,46   0,30   0,16    0,01 

     Bv-5 1296část, 1302/1 část, 1302/3 část  0,54     0  0,54  8.34.21    I  TTP    0,08     0    0,08  

 1302/4     8.50.01    III  TTP   0,46     0    0,46  

     Bv-6 1356/1, 1335 část  1,09     0  1,09  8.50.01    III  TTP  1,09     0    1,09  
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Katastrální území Dolní Boříkovice  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

     Om- 4  +         601/1, 584/1část,  4,05         0        4,05      8.50.01    III  TTP  2,06     0  2,06             

      8.50.11    IV   TTP   0,21     0    0,21  

     Om- 5            620 část      8.34.24    III  TTP    1,78     0  1,78             

     Vz-1            1041   0,32       0        0,32      8.40.68      V  TTP    0,30     0  0,30    

      8.34.44     V   TTP    0,02     0   0,02             

    Vz-2               1033/1 část   0,44       0        0,44      8.50.14     V   Orná   0,44     0  0,44     

     Ri- 1a 812/2část, 812/3, 802/1,746/1,747, 734,   2,06     0  2,06  8.34.24    III  TTP    0,98     0  0,98    0,37 

 stp. 102, 802/1část      8.34.44     V   TTP    0,71     0   0,71  

     Ri-1b stp. 96/1, stp. 96/2,  ppč. 730část, 753část 
,797část, 815/2 

 0,91     0  0,91  8.34.24    III  TTP   0,76     0   0,76    0,15 

     Ri-1c 871/2, stp. 105  0,18   0,18     0   8.34.24    III  TTP    0,07   0,07            0       0,11 

     Ri- 2a stp. 114, ppč. 878/1 část, 920  0,33     0  0,33  8.67.01      V  TTP   0,32     0    0,32   0,01 

     Ri-2b stp. 114, stp. 112, stp. 113, ppč. 878/1   0,33     0  0,33  8.67.01      V  TTP  0,27     0    0,27   0,06 
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Katastrální území Dolní Boříkovice  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

 část, 920, 921/2část, 924, 876, 919           

     Ri- 3   594, 593,596/2                0,73     0  0,73  8.50.01      III  TTP   0,73     0    0,73    

     D-3             1572 část  0,03       0        0,03             0,03 

     D-4část    
 54/3část, 57/2část, 45/5 část, 46/1část,  

 0,30        0       0,30       8.64.11    III  TTP    0,08     0   0,08    0,06     

 106/1část, 72/2část      Orná   0,03     0  0,03  

      8.50.11    IV   ORNÁ  0,13     0  0,13       

    D – 5část        
 96část,  110/1 část, 262 část, 1503/1část 

 1,17       0        1,17      8.34.41    IV Orná    0,11     0   0,11  

 328/1část, 470/2 část, 106/4, 1475,      8.50.11    IV   Orná   0,76     0   0,76  

 113/1část, 263     8.64.11    III  TTP     0,30     0    0,30  

     D-6            601/2 část  0,04       0        0,04            0,04 

     D-7  stp. 79, ppč. 1521/1část  0,12     0  0,12  8.34.24    III  TTP    0,11     0    0,11   0,01 
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Katastrální území Dolní Boříkovice  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

     D-8              Na základě projednání návrhu vypuštěna.                       

     Bv-45  515, 483/1, 478/1č., 1494/1, 1494/2, 
stp. 65, stp.64 

 0,76   0,49  0,27  8.50.11    IV   TTP   0,39   0,39     0     0,37 

     Bv-47  62/1, 68/1, stp. 11/1, 1456část   0,28   0,18  0,10  8.50.01    III  TTP   0,27   0,17   0,10    0,01 

            

            

 Celkem:  20,43    1,37  19,06     19,14   1,33  17,81   1,29 
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Katastrální území Králíky  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

     Bv-35    3190 část   0,75        0        0,75      8.50.01    III  TTP    0,40     0  0,40             

      8.64.11    III  TTP   0,35     0  0,35  

     Bv-36    3127, 3126část  0,20        0        0,20      8.50.01    III  TTP    0,09     0  0,09  

        Orná   0,11     0  0,11  

    Bv-37          3084 část   0,63      0        0,63      8.64.11    III  Orná   0,63     0  0,63  

    Bv- 38        3082 část    0,74     0        0,74      8.64.11    III  TTP   0,54     0  0,54             

      8.50.01    III  TTP  0,20     0  0,20       

    Bv-39          3649č., 3650, 3651,3664   1,61     0        1,61      8.40.67    V   TTP    0,28     0  0,28  

        Orná   0,25     0  0,25  

      8.34.21    I   TTP    1,08     0  1,08  

   Bv- 40          586/2   0,18     0        0,18      8.34.51    IV   Orná   0,18     0  0,18             
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Katastrální území Králíky  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

    Bv – 41a        3703,3707,3708část   0,77     0        0,77      8.50.11    IV  TTP    0,77     0  0,77  

     Bv-41b   585/1 , 549, 548  0,48        0        0,48      8.50.11    IV  TTP    0,13     0  0,13  

      8.67.01    V    TTP    0,35     0  0,35  

    Bmr-3a         1295/36, 1295/35, 1295/26,  1295/33   3,97      0        3,97      8.50.01    III  TTP  0,14     0  0,14     0,05 

 část, 1295/34 část, 1368č., 1366/5č.,        Orná   3,70     0  3,70  

 2152/3č., 1295/41     8.64.11    III  TTP   0,03     0  0,03             

          8.34.01    I  Orná   0,05     0  0,05       

Bmr-3b         1295/8, 1295/38, 1223/2, 1223/3,   3,45  0,99      2,46      8.34.01    I  Orná   0,67     0  0,67   0,01 

 1295/9, 1295/30, stp. 1080, 1295/31,       Zahr.  0,18     0  0,18  

 1295/29č., 1295/37, 1295/24č.,      8.50.01    III Zahr.   0,03     0  0,03  

 1295/28 část                                 Orná   2,53     0  2,53  
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Katastrální území Králíky  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

      8.67.01    V    Orná   0,03     0  0,03             

Bmr-4         1841/1 část, 126/1 část, 1869/1 část, 
1869/10č., 1841/10, 1841/11, 1841/8č. 

 0,98   0,60       0,38      8.50.01    III  TTP    0,98   0,60  0,38  

    Bmr-5a         3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 
1897/1, 1899, 1900/16, 2204č., 3490,  

 6,93      0        6,93      8.34.41    IV  Zahr. 

ORNÁ 

 0,21 

5,77 

    0 

    0 

 0,21 

  5,77 

    0,11 

 3498-3509     8.67.01     V  Orná 

TTP  

 0,28 

 0,56 

    0 

    0 

 0,28 

 0,56 

 

    Bmr-5b        3546č., 3512-3545, 3511č.,    8,20      0    8,20  8.67.01     V   TTP    0,34     0  0,34             

     1902/19, 1902/20, 1902/21      8.34.41    IV  Orná   5,56     0  5,56       

        TTP    2,30     0  2,30  

    Bmr-5c       3565část, 3564    2,67      0    2,67  8.34.41    IV  TTP   1,13     0  1,13   1,36 

      8.34.21    I  TTP    0,18     0  0,18  

    Sm-2       3561, 3566část                          0,79      0   0,79   8.34.41    IV  TTP   0,04     0  0,04  
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Katastrální území Králíky  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

      8.34.21    I  TTP    0,75     0  0,75             

Bmr-7         stp. 514, 1943/1, 1964/1, 1962/1,   1,07     0         1,07      8.34.21    I  Orná   0,64     0   0,64  

 2072/24č., 3643, 3642č.       TTP    0,32     0  0,32     0,02 

     8.40.67    V   Orná   0,09     0  0,09  

    Bmr-8        759/7, 759/8, 759/3, 753/2, 755/2    0,44   0,07    0,37  8.34.21    I  TTP    0,44   0,07  0,37             

    Bms-1a     1069/19č., 1069/17č., 1069/18č., 
1087/8č. 

 1,34      0    1,34  8.67.01    V    TTP    1,34     0  1,34       

    Bms-1b     1087/8část  0,72      0    0,72  8.67.01    V    TTP    0,31     0  0,31  

      8.50.01    III  TTP   0,41     0  0,41    

    Sm-1     1071/1 část, 1084/2 část, 1071/22č.,   3,92      0    3,92  8.34.01    I  Orná   2,24     0  2,24  

  1084/3č., 1053/1č.     8.50.01    III  TTP   0,35     0  0,35  

        Orná   1,33     0  1,33  
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Katastrální území Králíky  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

Om7         1862/2 část, 1829/3 část, 1848/1 část  3,53     0         3,53      8.50.11    IV  Orná   1,03     0  1,03  

 2201/2 část , 3451č., 3456č.     8.67.01    V    Orná   2,50     0   2,50  

Om-8         3018část, 3017/6, 1069/15č.,   4,40     0         4,40      8.50.01    III  TTP    1,26     0  1,26             

 1087/9, 1087/10, 1087/11, 1087/12, 
1087/13, 1087/14, 3016část 

      Orná   3,14     0   3,14  

Om-9          1069/18část, 1087/8část   0,53     0         0,53      8.50.01    III  TTP    0,26     0  0,26      

      8.67.01    V    TTP    0,27     0  0,27  

Vl-1 a+b     3236č., 3233č., 3230, 3231, 3157č.,    1,77    0,62      1,15      8.50.01    III  TTP   0,12     0  0,12    

 3159 část       8.64.11    III  TTP    1,65  0,62  1,03  

Vl-2          1758/2, 1758/31-40, 1758/60, 1758/5, 
1758/18, 1758/34-39, 1758/61, 1758/4, 
2188č., 2188/4č., 1758/61 

 1,71   1,71        0        8.64.11    III  TTP    1,27  1,27    0   
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Katastrální území Králíky  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

        Orná   0,44   0,44     0  

Vl-3          3441č., 3442, 3443, 3444, 3445č., 
3446,  

  7,96    0          7,96     8.50.11    IV  Orná   7,06     0   7,06     0,75 

 3447, 3449č., 3450č., 3452 č.       TTP    0,15     0   0,15  

            

            

   Vd-2   3476, 3475, 3474, 3472, 3471, stp. 
1198 

  2,73    0    2,73  8.34.21    I   TTP   0,24     0  0,24  

      8.50.11    IV  Orná   0,63      0  0,63   

        TTP    0,21     0  0,21  
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Katastrální území Králíky  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

      8.67.01    V    Orná   0,36     0  0,36  

        TTP    0,48     0   0,48      

      8.50.01    III  TTP    0,38     0   0,38  

        Orná   0,43      0  0,43   

   Ti-1   3016 část    0,46    0    0,46  8.50.01    III  Orná   0,46     0  0,46             

   Os-1   23/24     0,13    0   0,13  8.64.11    III   TTP   0,10     0  0,10  

      8.50.01    III   TTP   0,03      0  0,03   

  Os-2    1295/24část    0,35    0   0,35  8.67.01      V   Orná   0,07     0  0,07  

      8.50.01    III  Orná   0,28     0  0,28  

  Os-3    661/1, 748/2, 660část, 3770část   2,46    0   2,46  8.34.21      I   TTP    1,40     0  1,40  

      8.50.01    III  TTP    1,06     0   1,06  

  Os-4    3744č., 3741č., 3745č., 3738č., 3770č.  12,21    0   12,21  8.34.21      I   Orná   9,84     0  9,84  
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Katastrální území Králíky  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

      8.50.01    III  Orná   2,37     0  2,37  

  Os-5    3488č., 3489č.   0,22     0   0,22   8.34.41      IV  Orná   0,22     0   0,22      

   D-1 Části parcel: 3242, 3239, 3237, 3236, 
3232, 3233, 3159, 3160, 3262, 3140,  

 2,52     0   2,52  8.50.01    III  TTP    0,18     0   0,18  

 3139, 3063, 3062 3061, 3060, 3059/3,       Orná   1,28      0  1,28   

 3059/4, 3058, 3057, 3056, 3055, 3054,     8.67.01      V  Orná   0,05     0  0,05             

 3038, 3039, 3037, 3036, 3035, 3033,        TTP   0,29     0  0,29  

 3031, 3012, 3018, 3017/4, 3017/5, 
3016 

    8.64.11    III   TTP   0,72     0  0,72  

   D-2  3388, 3346č., 3409, 3412, 3417,   1,60     0   1,60  8.50.01    III   TTP   0,08      0  0,08    0,02 

 3431č. 3419č., 3427, 3453, 3456č.,       Orná   0,72     0  0,72  

 3470, 3478                             8.50.11      I V  TTP    0,12     0  0,12  
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Katastrální území Králíky  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

        Orná   0,50     0  0,50  

      8.67.01      V  Orná   0,16     0   0,16      

   D-12 1368č, 1366/5č., 2152/3č., 1295/36č.,   0,46     0   0,46  8.50.01    III  TTP    0,04     0   0,04  

 1295/35č., 1295/34č., 1295/33č.,        Orná   0,33      0  0,33   

 1295/29č., 1295/28č., 1306/29č.     8.67.01      V  Orná   0,06     0  0,06             

      8.64.11    III   TTP   0,03     0  0,03  

   D-13 1069/16č, 1087/8č., 1087/9č.,   0,33     0,06  0,27  8.67.01      V   TTP   0,14     0  0,14   0,06 

 2236/2č., 2137/5č., 1144/2č.     8.50.01    III   TTP   0,13      0  0,13   

   D-14 3510část                      0,28       0   0,28  8.34.41      IV  Orná   0,24     0  0,24    0,04 

   D-15 3511č., 3546č., 3498č.   0,31       0   0,31  8.67.01      V  TTP    0,08     0  0,08  

      8.34.41      IV  TTP    0,07     0  0,07  

        Orná   0,16     0  0,16  
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Katastrální území Králíky  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

   D-16 3547část t   0,07     0   0,07  8.34.41      IV  Orná   0,07     0  0,07  

   D-17 3642č., 3644č., 3649část   0,09     0   0,09  8.40.67      V  TTP    0,09     0   0,09      

   D-23 3456č., 3467č., 3466č., 3451č.   0,20     0   0,20  8.67.01      V  Orná   0,17     0   0,17    0,03 

   D-31  Na základě projednání zařazena do lokality Os -4           

   Zv-1a 1084/5, 1084/4, 1084/3část, 1069/16č., 
1087/8 část, 1069/17část, 1084/2 část, 
1053/3, 1053/4, 2137/5část, 
1053/1část, 1069/19, 1069/18 část  

 1,15    0  1,15  8.67.01      V  TTP    1,15     0  1,15             

   Zv-1b 3019část, 1069/15část, 1144/6, 1144/2  0,98    0  0,98  8.67.01      V   TTP   0,12     0  0,12  

 1144/5, 1069/16č, 2137/11, 2137/12         Orná   0,04     0  0,04  

 1087/8část     8.50.01    III   TTP   0,20      0  0,20   

        Orná   0,62     0  0,62     

   Zv-2 3489  část   0,45       0   0,45  8.67.01      V  TTP    0,42     0  0,42  
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Katastrální území Králíky  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

      8.34.41      IV  TTP    0,03     0  0,03  

 D-38  3450č., 3449, 3448část   0,39       0   0,39  8.67.01      V  TTP    0,31     0  0,31  

(původně Zv -4)      8.50.11    IV  TTP   0,08     0  0,08  

   Zv-5 3197, 3196, 3195, 3194část, 3198  1,53    0    1,53         1,53 

   Zv-6 3625, 3622část, 3626       0,50  0,50    0   8.34.21      I    TTP   0,50   0,50    0   
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Katastrální území Králíky  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

    Bv – 46        3456č., 3451č., 3465č., 3457-3464,   2,51     0        2,51      8.50.11    IV  Orná   1,85     0  1,85   0,56 

 3466-69     8.67.01      V  Orná   0,10     0  0,10  

    Bmr-9        1168/1č., 1168/2č., 1168/3č.             0,19    0,19      0   8.34.01    I  Zahr  0,07  0,07    0              

      8.50.01    III  Zahr  0,12  0,12    0   

    Bmr10         651/36, 651/41č., stp. 1096            0,10    0,10      0   8.34.21    I  Zahr  0,10  0,10    0              

    Bmr-11       448/1, 448/2, 1902/13, 1902/14část 
447/15č., 447/1č., 448/3část  

  0,28    0,28      0   8.34.41    IV  Zahr  0,10  0,10    0     0,18     

    Bmr12        666/1č.,3741č., 3742č. 3743č.         0,33      0    0,33   8.34.21    I  Orná   0,31    0   0,31     0,02    

   D-33a  328, 327část     0,04     0,04     0  8.34.01      I  Zahr   0,02    0,02    0     0,02 

   D-34  1822/23         0,16      0    0,16  8.50.11      IV  TTP   0,16      0    0,16  
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Katastrální území Králíky  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

   D-36  1295/24 část, 1306/29  0,11     0    0,11  8.67.01      V  Orná   0,11      0   0,11     

 Účelové komunikace doplňované na 
základě komplexních pozemkových úprav –
v novém katastrálním operátu již 
nepředstavují zábor půdního fondu:  

          

 D-39  3373, 3370část, 3396část     0,35       0   0,35        0,35 

 D-40  3391,3406, 3407              0,28       0   0,28        0,28 

 D-41  3420, 3421, 3426             0,25       0   0,25        0,25 

 D-42  3631,3630                    0,07       0   0,07        0,07 

 D-43  3598, 3599 3407              0,09       0   0,09        0,09 

 D-44  3639,3635, 3638              0,24       0   0,24        0,24 

 D-45  3606,3636část, 3611          1,20       0   1,20        1,20 

 D-46  3822                         1,04       0   1,04        1,04 
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Katastrální území Králíky  

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

 D-47  3797                         0,19       0   0,19        0,19 

 D-48  3796, 3795část, 3815         0,35       0   0,35        0,35 

 D-49  3434,3435                    0,01       0   0,01        0,01 

            

            

            

            

            

            

            

 Celkem:               96,18  5,16  91,02     87,35   3,31   84,04   8,83 
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SOUHRNNÝ PŘEHLED O STRUKTUŘE PŮDNÍHO FONDU NA LOKALITÁCH NAVRŽENÉHO ZALESNĚNÍ : 

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

      1  K.Ú. HEŘMANICE U KRÁLÍK            

    a  853 část   0,73     0  0,73  8.34.44    V    TTP   0,12     0     0,12   

      8.40.68      V  TTP    0,61     0  0,61  

     b  789/2 část, 755/1část, 755/5, 789/10   3,91     0  3,91  9.40.68     V  TTP   3,91     0  3,91  

     c   797/1část, 797/8  2,86     0  2,86  9.36.44    IV   TTP   2,86     0   2,86  

    d  646/1  0,34     0   0,34  9.36.41    III  TTP     0,34     0    0,34  

    2   K.Ú. HORNÍ LIPKA            

    a  765/1, 765/8  2,76     0  2,76  9.40.68     V    TTP  2,76     0  2,76  

    b  669/1část  4,75     0  4,75  9.36.44     IV  ORNÁ  4,75     0  4,75  

    3   K.Ú. DOLNÍ LIPKA            

 Návrh zalesnění na základě projednávání 
konceptu vypuštěn.  
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SOUHRNNÝ PŘEHLED O STRUKTUŘE PŮDNÍHO FONDU NA LOKALITÁCH NAVRŽENÉHO ZALESNĚNÍ : 

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

   4    K.Ú. DOLNÍ HEDEČ             

  128/1, 194/1 část, 194/2 část, 147/4 část  16,87     0  16,87  9.36.51    IV   ORNÁ   10,38     0     10,38   

      9.41.67      V  TTP    4,49     0  4,49  

       ORNÁ    0,51     0  0,51  

      9.36.31    III  ORNÁ   1,49     0   1,49  

  529část, 503,686,687, 678, 672, 701, 676 část           

 Návrh zalesnění na základě projednávání 
konceptu vypuštěn. 

          

             

            

            

    ŘEŠENÉ ÚZEMÍ CELKEM   32,22      0   32,22     32,22      0   32,22  
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Celkem za jednotlivá katastrální území  

 LOKALITA      NÁZEV KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA 

ŘEŠENÍ                  CELKEM  V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

  Dolní Lipka   20,52      0        20,52        20,36     0  20,36      0,16 

  Horní Lipka   18,58  7,76      10,82        17,79    7,16  10,63    0,79 

  Prostřední Lipka   15,18     0,62     14,56       13,86   0,35  13,51    1,32 

  Heřmanice u Králík   11,39    4,70      6,69       10,86   4,48  6,38      0,53 

  Dolní Hedeč 23,01     1,51    21,50        21,91    1,10 20,81  1,10 

  Dolní Boříkovice  20,43    1,37  19,06     19,14   1,33  17,81   1,29 

  Červený Potok   17,27      1,33     15,94        16,42   0,96  15,46   0,85 

  Králíky  96,18  5,16  91,02     87,35   3,31   84,04   8,83 

  Zalesnění   32,22      0   32,22     32,22      0   32,22  

            

 Celkem:   254,78    22,45 232,33     239,91   18,69  221,22   14,87 
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 
 
  Obecně je hospodaření na lesní půdě upraveno zákonem č. 289/95 Sb., o lesích   a o změně 
některých předpisů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hospodaření v lesích je řízeno 
lesním hospodářským plánem (LHP – výměra nad 50 ha) nebo lesními hospodářskými osnovami 
(LHO – výměra pod 50 ha) zpracované na období deseti let (decenium). Podle lesního zákona jsou 
do pozemků určených k plnění funkcí lesa zařazeny i bezlesí (drobné vodní plochy, loučky pro 
zvěř, lesní skládky, nezpevněné cesty)  a ostatní lesní plochy (zpevněné lesní cesty, políčka pro 
zvěř). 

Státní správu vykonává Krajský úřad kraje Pardubického. 
 
Aktuální stav lesa 

   Lesnatost území je podprůměrná, činí 19 %. (ČR 33,3%). Lesy jsou nerovnoměrně rozděleny 
a tvoří drobné lesíky, větší komplex lesů je na katastrálním území Dolní Boříkovice 
v jihozápadní části zájmového území. 

 
Lesní oblast  
 
   Podle lesnického členění  leží dané území v přírodní  lesní oblasti  PLO 28 –  Předhoří Hrubého 
Jeseníku a okrajově v západní části PLO 25 – Orlické hory.. Nejvíce jsou zastoupeny lesní typy: 
5S1 Svěží jedlová bučina šťavelová (31,96 %), 5K1 Kyselá jedlová bučina metlicová (12,37 %). 
   Převažující biotop je X9 Lesní kultury ovlivněné činností člověka – kulturní lesy se změněnou 
dřevinnou skladbou. V lesích daného území jsou zastoupeny biotopy: L2.2 Údolní jasanovo-olšové 
luhy L3.1 Hercynské dubohabřiny, L4 Suťové lesy, L5.1 Květnaté bučiny, L5.2 Horské klenové 
bučiny, L5.4 Acidofilní bučiny. (klasifikace „NATURA 2000). 
 
Lesní vegetační stupeň (LVT)  
 
   Vegetační stupňovitost vyjadřuje vztah mezi klimatem a biocenózou, v níž vedle kombinace 
druhů je složení přirozené dřevinné složky (souvislost sledu rozdílů vegetace se sledem rozdílů 
výškového a expozičního klimatu). Území je zařazeno do suprakolinního (kopcovina) až 
montánního lesního vegetačního stupně (LVS) - Skalický. Jedná se o LVS: 
5 – jedlobukový   (62,27%), 
6 – smrkobukový   (31,28 %), 
7 – bukosmrkový   (6,45%), 
Z uvedeného je zřejmé že nejvíce je zastoupen 5LVS – jedlobukový. 
 
Kategorie 
les hospodářský (10)  849,63 ha 
les ochranný  (21b)  13,37 ha (lesy na exponovaných hřebenech) 
 
Les ochranný 
 Lesy České republiky,s.p., LS Lanškroun, LHC Lanškroun 
§7 lesního zákona – lesy ochranné, odst.1. písm. b), na exponovaných hřbetech  
Katastrální Kód k.ú. Parcela dle KN Výměra dle KN Označení dle LHP 
území       v ha 
Dolní    837/1   část 13,37 (celá118,7143  211D 
Boříkovice  
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Kategorizace lesů byla vyhlášena rozhodnutím Mze ČR ze dne 15.4.1996 pod č.j. 945-B/96-5010. 
Orgán státní správy zrušil subkategorii 3c v souladu se zákonem  O lesích 289/95 Sb   
Rozhodnutím úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako orgánu 
státní správy lesů, příslušného podle §48a odst.1 písm. a) zákona č.289/1995 Sb.o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů v platném znění.došlo ke změně původní kategorizace. 
   Na základě žádosti Lesů České republiky, s.p. LS Hanušovice, Osvobození 251, o změnu 
kategorie lesa, ke které došlo v rámci schvalování lesního hospodářského plánu pro LHC 
Hanušovice, rozhodl Krajský úřad Pardubického kraje podle §8 odst.1 lesního zákona. 
(OŽPZ/19532/04/Tp ze dne 29.11.2004) 
 
Les zvláštního určení  
Lesy České republiky,s.p., LS Hanušovice, LHC Hanušovice 
§8 lesního zákona – lesy zvláštního určení, odst.1, písm.a) v pásmech hygienické ochrany vodních 
zdrojů I.stupně. 
Katastrální Kód k.ú. Parcela dle KN Výměra dle KN Označení dle LHP 
území       v ha 
Dolní Hedeč 672548 626/2   0,7445   763E 
    627/2   0,1901   763/E 
    628/1   1,4627   763E 
    628/4   0,1434   763E 
    630/2   0,9349   763E 
    632   0,2169   763E 
    633/1 č.  0,4651   763E 
    633/2   0,0741   763E 
    633/3   0,0299   763E  
Králíky 672556 710 č.   0,0121   763E 
    716/3 č.  0,0437   763E 
    717 č.   0,1712   763E 
Celkem:      4,4886 ha 
 
Lesní hospodářské celky (LHC) 
Celkem:    863,00 ha 
Z toho: 510000 LHC Lanškroun  391,95 ha, platnost LHP 1.1.1997-31.12.2006 

704000  LHC Hanušovice 471,05 ha, platnost LHP 1.1.2005-31.12.2014 
 

   
Vlastnictví 
Lesní pozemky - dle LHP lesní 863,00 ha porostní 863,00 ha, bezlesí 0  
 
Dřevinná skladba  
 
   V současné  dřevinné skladbě jsou podle LHP (údaj Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
V Brandýse nad Labem): 
Jehličnany – 87,28 % 
smrk ztepilý 84,00%, borovice lesní 0,25%, borovice vejmutovka 0,02%, modřín evropský 2,93%, 
jedle bělokorá 0,06%, douglaska tisolistá 0,02. Nepůvodní dřeviny – borovice vejmutovka, modřín 
evropský, douglaska tisolistá. 
Listnáče –  12,72%  
buk lesní 0,60%, lípa malolistá 0,05%, bříza bělokorá 2,11%, dub letní + zimní 0,62%, jasan 
ztepilý 0,57%, javor mléčný 0,06%, olše lepkavá 4,30%, olše šedá 1,21%, jeřáb 1,11%, javor klen 
2,04%, osika 0,02%, křoví 0,03%.  
   Jedná se o porosty převážně smrkové, přirůstavé tyčoviny a nastávající kmenoviny, místy 
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pěstebně zanedbané s příměsí břízy, olše, osiky. Modřín se vyskytuje jednotlivě v příměsi stejně 
jako klen a javor. Jasan s olší jsou zastoupeny na vlhčích stanovištích podél vodotečí a na 
zamokřených plochách. Les je poškozován loupáním a okusem zvěří. 
 
Průměrný věk, bonita, půměrné zakmenění 
 
 Podle věku převládají dospívající kmenoviny, a tyčoviny a kultury. Průměrný věk  - 43 let. 
Převážně se jedná o les I.generace.    
Celkově  lze hodnotit  lesy jako  průměrné dřevní produkce a kvality. Bonity dřevin: smrk – 24; 
modřín – 26; borovice – 22; bříza bradavičnatá – 20, olše - 20. Průměrné zakmenění 8,7.  
 
Genetika 
Semenné porosty: 
kategorie IIB  338,50 ha, genetická klasifikace C: 
Kú: Králíky   29,40 ha 
 Dolní Boříkovice  184,27 ha 
 Dolní Lipka   1,72 ha 
 Prostřední Lipka  12,89 ha 
 Horní Lipka   15,29 ha 
 Heřmanice u Králik  55,62 ha 
 Červený Potok  26,22 ha 
 Dolní Hedeč   13,09 ha 
 
Jedná se o kvalitní zdravé porosty starší 61 let. Genové základny se nenacházejí. 
 
Možné dopady návrhu ÚP na les 
Odlesnění   – ohrožení stability sousedících porostů větrem nebo zvýšením hladiny „spodní vody 

– narušení ekologické stability v území včetně mikro a mezoklimatických podmínek 
 – ohrožení půdy, degradace 

- rekreace, vysoká návštěvnost turistů v letním období, narušení ekosystémů 
  - ohrožení vodní erozí na svažitých územích, při odlesnění 
 
    V územním plánu byl  u dvou rozvojových lokalit pro sjezdové lyžování uplatňován požadavek 
na vynětí  pozemků sloužících k plnění funkcí lesa. Na základě projednávání návrhu byly obě 
lokality vypuštěny. 
 
   V předkládaném územním plánu jsou navrhovány rozvojové plochy, které sousedí s lesními 
pozemky. Rozsah lokalit je takový, že umožňuje umístění vlastních objektů mimo ochranné pásmo 
lesa a plochy, které do ochranného  pásma zasahují využívat pro doprovodnou zeleň. V každém 
případě je nutné v daných lokalitách ochranné pásmo lesa respektovat, případně získat výjimku 
z tohoto ochranného pásma. Jedná se o následující lokality: 
- rozvojová plocha rekreačního bydlení Ri-1, Ri-5, Ri-7,Ri-8, Ri-9,Ri-11,Ri-13 
- rozvojová plocha venkovského bydlení Bv-17, Bv-19, Bv-34,Bv-36, Bv-37, Bv-38, Bv-50 
- rozvojová plocha městského bydlení Bmr-8 
- rozvojová plocha občanského vybavení Ov-6 
- rozvojová plocha drobné výroby a výrobních služeb Vd-2 
- rozvojová plocha lehkého průmyslu Vl-2, Vl-3 
- rozvojová ploch otevřených sportovišť Os-3,Os-4 
- rozvojová plocha zemědělské výroby Vz-3, Vz-4  
- rozvojová plocha technické infrastruktury Ti-2 
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 V rámci zpracování územního plánu byly navrženy plochy k zalesnění. Důvodem k zalesnění byla 
jednak nepřístupnost ploch pro zemědělské obdělávání, jednak  kompoziční řešení území. Rozsah 
zalesňovaných ploch viz textová část vyhodnocení záboru ZPF výše. 
 

Přehled lesních typů 

Symbol Lesní typ STG 
(skupina 
typu 
geobiocénu 

Soubor 
lesních 
typů  
HS 

Výměra 
v ha 

Výměra 
v % 

5A1 Klenová bučina bažanková 5BC3 5A 0,13 0,01 
5K1 Kyselá jedlová bučina metlicová 5AB3 5K 106,53 12,34 
5K7 Kyselá jedlová bučina metlicová 

se šťavelem 
5AB3 5K 1,87 0,22 

5L5 Jasanová olšina montánní 5C5 5L 8,97 1,04 
5O1 Svěží buková jedlina šťavelová 5B4 5O 15,38 1,78 
5P1 Kyselá jedlina s bikou chlupatou 5AB4 5P 47,12 5,46 
5S1 Svěží buková jedlina šťavelová 5B3 5S 275,83 31,96 
5S6 Svěží buková jedlina svahová 5B3 5S 58,72 6,80 
5S9 Svěží jedlová bučina svahová 5B3 5S 0,33 0,04 
5V1 Vlhká jedlová bučina 

netýkavková 
5BC4 5V 6,22 0,72 

5V2 Vlhká jedlová bučina papratková 5BC4 5V 2,26 0,26 
5V9 Podmáčená jedlová bučina 

přesličková 
5BC4 5V 14,03 1,63 

5Q1 Chudá jedlina borůvková 5A4 5Q 1,47 0,17 
5Q2 Chudá jedlina s rašeliníkem 5A4 5Q 0,24 0,03 
6K1 Kyselá smrková bučina metlicová 6AB3 6K 54,47 6,31 
6K4 Kyselá smrková bučina třtinová 6AB3 6K 62,41 7,23 
6K6 Kyselá smrková bučina metlicová 

se šťavelem 
6AB3 6K 31,41 3,64 

6K7 Kyselá smrková bučina s kapradí 
osténkatou a se šťavelem 

6AB3 6K 20,47 2,37 

6K9 Kyselá smrková bučina svahová 6AB3 6K 1,47 0,17 
6N1 Kamenitá kyselá smrková bučina 

s kapradí osténkatou 
6AB3 6N 4,04 0,49 

6N3 Kamenitá kyselá smrková bučina 
se šťavelem 

6AB3 6N 0,56 0,06 

6O1 Svěží smrková jedlina šťavelová 6B4 6O 2,19 0,25 
6P1 Kyselá smrková jedlina třtinová 6AB4 6P 5,85 0,68 
6R1 Svěží rašelinná smrčina šťavelová 6A6 6R 3,29 0,38 
6S1 Svěží smrková bučina šťavelová 6B3 6S 63,58 7,37 
6S4 Svěží smrková bučina ochuzená 6B3 6S 7,47 0,87 
6V1 Vlhká smrková bučina papratková 6BC4 6V 7,26 0,84 
6V9 Podmáčená smrková bučina 

přesličková 
6BC4 6V 5,54 0,64 

7K1 Kyselá buková smrčina metlicová 6AB3 7K 38,18 4,42 
7K3 Kyselá buková smrčina třtinová 6AB3 7K 11,66 1,35 
7Z1 Zakrslá buková smrčina 

borůvková 
6AB1 7Z 4,05 0,47 
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Celkem:    863,00 
ha 

100,00 
 % 

Nejvíce je zastoupen lesní typ 5S1 – Svěží jedlová bučina šťavelová a jedná se o živnou středně 
bohatou kategorii na propustných půdách. 

Přirozená skladba dřevin na souborech lesních typů 

SLT STG Přirozená skladba v 10% Zastoupení v % 

5A 5BC3 BK5, JD3, KL2, JL 0,01 

5K 5AB3 JD4, BK5, SM1 12,56 

5L 5BC5 OL7, JS3, SM 1,04 

5O 5B4 BK2, JD7, SM(OS)1 1,78 

5P 5AB4 BK2, JD7, SM(OS)1 5,46 

5S 5B3 JD5, BK5, KL 38,80 

5Q 5A4 BK2, JD6, BŘ1, SM(BO)1 0,20 

5V 5BC4 BK5, JD4, KL1,JS 2,61 

6K 6AB3 SM4, BK4, JD2, JŘ 19,72 

6N 6AB3 SM4, BK4, JD2, KL 0,55 

6O 6B4 BK2, JD5, SM3 0,25 

6P 6AB4 BK1, JD5, SM4 0,68 

6R 6A6 SM10, JD, OL 0,38 

6S 6B3 SM3, BK4, JD3 8,24 

6V 6BC4 BK3, JD4, SM3, KL, JS 1,48 

7K 6AB3 SM7, BK2, JD1, JŘ 5,77 

7Z 6AB1 SM7, BK2, JD(BŘ,JŘ)1 0,47 

Celkem:   100,00 % 
 
   Biota  odpovídá biogeografické provincii středoevropského listnatého lesa. V přírodních lesích 
převládal buk lesní s příměsí jedle bělokoré. Keřové patro je v rozvolněných skupinách dobře 
vyvinuto. Na  minerálně bohatších půdách byly hojně zastoupeny javory, jilmy. Na vlhčích 
lokalitách byl zastoupen jasan ztepilý       a olše lepkavá.  
 
 
Přehled cílových hospodářských souborů (HS): 
 

HS Cílové hospodářství Sobory 
lesních 
typů, lesní 
typ 

Druhová 
skladba 
základní 

Druhová 
skladba 
meliorační a 
zpevňující 

Druhová 
skladba 
přimíšené a 
vtroušené 

02 Lesy ochranné, 
exponované stanoviště 

7Z SM BK, JD, BŘ, 
JŘ 

BO 

51 Hospodářství 6K9, 6N BK, SM, BK, JD, LP, SM, MD, 
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exponovaných stanovišť 
vyšších poloh 

JV JV, JS, JL BŘ, JŘ, JV, 
KL 

53 Hospodářství kyselých 
stanovišť vyšších poloh 

5K,6K 
 

SM, BK BK, JD, LP, 
DG 

BO, MD, 
BŘ, JV, JŘ 

55 Hospodářství živných 
stanovišť vyšších poloh 

5S, 6S SM, BK BK, JD, JV, 
JL, LP, JS, 
JDO 

SM, MD, 
DG 

57 Hospodářství oglejených 
stanovišť vyšších poloh 

5V, 6V, 
5O,5P, 
5Q, 6O 

SM, BK BK, JDO, 
BŘ, BŘ 

BO, MD, 
OLL, JŘ, 
BŘ, OS 

73 Hospodářství kyselých 
stanovišť horských poloh 

7K SM BK, JD, JŘ BO, BŘ 

79 Hospodářství 
podmáčených stanovišť 
horských poloh 

6R SM JD, JŘ BŘ 

  
 
Půdní podmínky 
V lese převažuje oligotrofní kambizem  (45%) a mezotrofní kambizem  (33 %). 
 
Přehled půdních typů na PUPFL 

Půdní typ Půdní druh Hloubka Štěrkovitost Konzistence Vlhkost % 
zastou-
pení 

Mezotrofní 
kambizem 

Písčitohlinitá, 
hlinitopísčitá 

Středně 
hluboká 

Ojediněle Drobtovitá Mírně 
vlhká 

32,6 

Rankerová 
kambizem 

Hlinitá, 
písčitohlinitá 

Mělká Silně 
kamenitá 

Hrudkovitá Čerstvě 
vlhká 

1,0 

Oligotrofní 
kambizem 

Písčitohlinitá, 
písčitá 

Hluboká Ojediněle Krupnatá Suchá 44,7 

Ranker Hlinitopísčitá Velmi 
mělká 

Balvanitá Hrudkovitá Suchá 1,0 

Oglejená 
kambizem 

Hlinitopísčitá, 
písčitojílovitá 

Hluboká Ojediněle 
štěrkovitá 

Drobtovitá Střídavě 
vlhká 

4,2 

Humusový 
podzol 

Hlinitopísčitá Hluboká Ojediněle 
skelet 

Krupnatá Čerstvě 
vlhká 

12,5 

Pseudoglej Hlinitá Různá Mírně 
štěrkovitá 

Různá Střídavě 
vlhká 

3,2 

Rašelina Písčitá Hluboká Bez skeletu Krupnatá Mokrá 0,8 
 
Ochrana ovzduší    
 
   Ochranu ovzduší upravuje zákon č. 86/2002 Sb., o ovzduší a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon je v souladu s příslušnými právními předpisy 



255 
 

Evropského společenství a mezinárodními závazky v oblasti ochrany ovzduší.  
   Trvalé znečišťování prostředí se (s určitým zpožděním) vedle vymírání rostlinných i živočišných 
druhů výrazně viditelně projevuje na lesních porostech. Celé území Česka je podle ohrožení 
porostů imisemi rozděleno do čtyř pásem (Imisní a ekologické charakteristiky pásem ohrožení 
exhalacemi stanovilo MLVH ČSR - Věstník MLVH ČSR 1980 v částka 20-21 ze dne 1.11.1980). 
Řešené území je zařazeno do pásma „D“, „C“ a „B“. 
Z hlediska volby hospodářských opatření se za rozhodující pro vylišení pásem ohrožení považuje 
životnost smrkových porostů, tedy průměrná rychlost zvyšování stupně poškození porostu. 
   Hranice pásem ohrožení jsou vylišeny bez ohledu na hranice jednotek rozdělení lesa. Mimo lesní 
půdu jsou zakresleny pravděpodobné hranice pásem ohrožení bez ohledu na průběh dopravní sítě a 
vodotečí. 
 
Pásmo ohrožení „C“ 
Do pásma ohrožení C se zařadí lesní pozemky porosty s imisním zatížením, kde poškození 
dospělého smrkového porostu se zvýší průměrně o 1 stupeň během 11 až 15 let (odpovídá 
životnosti porostů 40 – 60 let). Jedná se o smrkové a borové porosty v příznivějších ekologických 
podmínkách s nižším imisním zatížením (koncentrace SO2 nižší než 60 mg/m3). V exponovaných 
lokalitách je zvýšení poškození dosaženo při hladinách koncentrací SO2 nad 20-30 mg/m3. 
 
Pásmo ohrožení "D" 
Jde vysloveně o chráněné údolní polohy v různých nadmořských výškách a otevřené Lesní 
pozemky s porosty, kde poškození dospělého smrkového porostu se zvýší o jeden stupeň za 16 až 
20 let; lesní pozemky s porosty, kde v dospělých listnatých nebo borových porostech ročně 
odumře méně než 2 % původního počtu (pokud v okruhu 2 km nejsou smrkové porosty) 
 
Krajinné typy (KT) 

 
   Krajinné typy (KT), jako jednotky ekologické diferenciace lesa, představují segmenty krajiny - 
geologické podloží, reliéf terénu, klimatické, hydrické a půdní poměry, které se vyznačují 
specifickým funkčním potenciálem a tomu odpovídající možností využití antropickými aktivitami. 
Pro jednotlivé KT je zpracována charakteristika vycházející z popisů souborů lesních typů (SLT) 
hospodářských souborů (HS) a skupin typů geobiocénů (STG), tak jak se uplatňují v daném území. 
   V charakteristice jednotlivých KT je sledováno: rozšíření, půdní poměry: půdní typ, půdní druh,    
humusová   forma   (mull - nejpříznivější, moder - přechodná  f. nadložního humusu mezi mullem 
a - surovým humusem, mörem). 
Synusie podrostu, porostní poměry a základní funkční zhodnocení. 
  Ke KT jsou přiřazeny hospodářské soubory (HS) a základní rozhodnutí: forma hospodářského 
způsobu, obmýtí, počátek obnovy, délka obnovní doby, cílová druhová skladba.    
Základní  funkční význam,  ekologická charakteristika, přirozená a  cílová druhová skladba 
dřevin v desítkách %, SLT, HS. 
   Krajinotvorná funkce lesa směřuje k využívání lesa jako součásti krajiny, která se navštěvuje, 
v níž se žije. Tato funkce se zakládá na estetickém a hygienickém působení lesa na obyvatelstvo 
a sleduje vytvoření biologicky vyvážené a esteticky působivé krajiny. Cílem lesního 
hospodářství z hlediska krajinotvorné funkce lesa je zvýšit atraktivnost krajiny, v níž žije a 
pohybuje se obyvatelstvo, jako důležitá součást životního prostředí. Zákonem o lesích 289/1995 
Sb. dochází k novým změnám v lesním hospodářství a les je posuzován jako nenahraditelná 
složka životního prostředí pro plnění všech jeho funkcí ( včetně krajinotvorné) a pro jeho 
podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa 
musí být účelně obhospodařovány.  
   Zásady hospodaření v lesích, které jsou důležité pro krajinotvornou tvorbu: 
- smíšené lesy, podporovat druhovou pestrost lesních porostů (dodržovat LHP, LHO) 
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- rámcové směrnice hospodaření podle jednotlivých H:S), nutné dodržovat zalesnění 
melioračních a zpevňujících dřevin, 
- vyloučit holoseče (velikost holoseče nesmí překročit 1 ha, lesní zákon, § 31). ----zavádět 
jemnější způsoby hospodaření – clonná seč, podrostní způsob, 
- vytvářet a neporušovat porostní okraje, 
- prevencí omezovat kalamity a ohniska škůdců a chorob, 
- clonou dřevin maskovat neatraktivní objekty nebo pohledy, 
- omezovat chemické prostředky a velkoplošné omezení herbicidů. 
 
Přehled  krajinných typů   a jejich  cca % zastoupení: 

 
Krajinný a lesní typ    SLT,   označení 

1/ Extrémní stanoviště,     7Z   I.  
reliktní bor      
2/ Plošiny a mírné svahy –    5K, 6K  II.  
chudé, kyselé substráty    
3/ Plošiny a mírné svahy –     5S, 6S  III. 
 bohaté substráty       
4/ Strmé svahy     
kyselé i bohaté stanoviště-    5A, 5S9, 6N1, 6K9 IV.       
5/ Podmáčené, vlhké 
stanoviště -      5V, 5L, 6V  V.   
6/ oglejené. pseudoglejové 
stanoviště -      5P, 5Q, 5O, 6O. 6P VI. 
7/ Rašeliny       6R   VII.  
 
 
1/ Krajinný typ – Extrémní stanoviště  

 
STG : 6AB1 
Vegetační stupeň :   6 – smrkobukový  
Ekologická řada :  AB – oligomezotrofní 

1 – suchá 
Lesní typ:   7Z1 – Zakrslá buková smrčina borůvková 

     
Charakteristika podrostu : nízká až střední pokryvnost (5 - 20 %); 
Metlice křivolaká (Avenella flexuosa), ostřice kulkonosná (Carex pilulifera), borůvka 
(Vaccinium myrtillus), brusinka (Vaccinium vitis-idaea), dvouhrotec (Dicranum scoparium), 
bika hajní (Luzula nemorosa), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), bika chlupatá 
(Luzula pilosa), ostružiník (Rubus fruticosus), maliník (Rubus idaeus), pokryvnatec Schreberův 
(Entodon schreberi), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa); 

Reliéf terénu, expozice, sklon : kamenité svahy, příkrý sklon 
Geologické podloží : rula 
Půdní typ : ranker, litozem  

             Půdní druh :    písčitá, hlinitopísčitá 
Skelet :    silně kamenitá 
Humus :    surový moder, surový humus 
Hloubka půdy :   velmi mělká 
Vlhkost :    suchá 
Produkce :    podprůměrná  
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Původní dřevinná skladba :  SM7, BK2, JD(BŘ, JŘ)1 
Cílová dřevinná skladba:  SM8, BK2, KL, JS 
Výstavba porostů:   diferencovaná, smíšení dřevin jednotlivé 
Ohrožení :  silně eroze, vysychání, degradace půdy, sucho  
Hospodářský soubor: 01, ochranné lesy 
Hospodářská funkce:  ekologická 
Rekreační funkce:   velmi dobrá 
Vodohospodářská funkce:  protierozní 
Poznámka: podpora přirozené obnovy dřevin cílové skladby, 

ponechat porost do úplného fyzického rozpadu, 
cílem je udržení a ochrana přirozeného ekosystému 

Krajinářské hodnocení:  velmi dobré 
 
 
2/ Krajinný typ – plošiny a mírné svahy, chudší substráty  
 
STG : 5AB3, 6AB3   
Vegetační stupeň : 5 – jedlobukový, 6 smrkobukový 
Ekologická řada :  AB – oligomezotrofní, 3 – normální 
Lesní typ :   5K1 – Kyselá jedlová bučina metlicová 
    5K7 – Kyselá jedlová bučina metlicová se šťavelem  
    6K1 – Kyselá smrková bučina metlicová 
    6K4 – Kyselá smrková bučina třtinová 
    6K6 – Kyselá smrková bučina s kapradí osténkatou 
    7K1 – Kyselá buková smrčina metlicová 
    7K3 – Kyselá buková smrčina třtinová  

  
Charakteristika podrostu : nízká až střední pokryvnost (3 - 50 %); 
Metlice křivolaká (Avenella flexuosa), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), 
borůvka (Vaccinium myrtillus), jestřábník lesní (Hieracium sylvatium), dvouhrotec 
(Dicranum scoparium), bika hajní (Luzula nemorosa), třtina rákosovitá 
(Calamagrostis arundinacea), bika chlupatá (Luzula pilosa), ostružiník (Rubus 
fruticosus), maliník (Rubus idaeus), pokryvnatec Schreberův (Entodon schreberi), 
ploník ztenčený (Polytrichum formosum), psineček (Agrostis tenuis), trojzubec 
polehavý (Hylocomium splendes, hasivka orličí (Pteris aquillina), psineček tenký 
(Agrostis tenuis), černýš luční (Melampyrum pretense); 
Reliéf terénu, expozice, sklon : plošiny, mírné svahy 
Geologické podloží : svor, rula  
Půdní typ : oligotrofní kambizem, podzolovaná kambizem 
Půdní druh :    písčitá, hlinitopísčitá, písčitohlinitá 
Skelet :    mírně štěrkovitá 
Humus :    surový moder,mor, moder typický 
Hloubka půdy :   hluboká 
Vlhkost :    mírně vlhká, suchá  
Produkce :    průměrná (podprůměrná) 
Původní dřevinná skladba :  5K – BK6, JD3, SM1 
     6K – SM4, BK4, JD2 

     7K – SM7, BK2, JD1   
Cílová dřevinná skladba:  SM6, BK3, JD1, (MD) 
Výstavba porostů:   jednoduchá, smíšení dřevin skupinovité  
Ohrožení :    malá degradace půdy, vítr, sníh, sucho  
Hospodářský soubor. 53 – hospodářství kyselých stanovišť vyšších poloh 
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Hospodářská funkce.  produkční 
Rekreační funkce:   velmi dobrá 
Vodohospodářská funkce:  Infiltrační 
Poznámka: podpora přirozené obnovy dřevin cílové skladby, 

základ ekologické stability je buk 
obnova náseky a skupinovitě s podporou přirozené 
obnovy, jedli zavádět skupinovitě, kotlíky 

Krajinářské hodnocení:  dobré 
 

 
3/ Krajinný typ – plošiny a mírné svahy, bohaté substráty 
 
STG : 5B3, 6B3 
Vegetační stupeň : 5 – jedlobukový, 6 - smrkobukový 
Ekologická řada : B – mezotrofní 

3 – normální 
  Lesní typ :   5S1 - Svěží jedlová bučina šťavelová 
    5S6 – Svěží jedlová bučina ochuzená 
    6S1 – Svěží smrková bučina šťavelová 
    6S4 – Svěží smrková bučina ochuzená 

 
Charakteristika podrostu : střední až vysoká pokryvnost (50 - 80 %); 
Šťavel kyselý (Oxalis acetosella), mléčka zední (Mycelis muralis), pstroček dvoulistý 
(Majanthemum bifolium), starček Fuchsův (Senecio fuchsii), bika chlupatá (Luzula 
pilosa), měřík (Mnium affine), ostružiník (Rubus fruticosus), maliník (Rubus idaeus), 
ploník  ztenčený (Polytrichum  formosum), kapraď osténkatá (Dryopteris 
spinulosa), kapraď samec  (Dryopteris filix – mas), mařinka vonná (Galium 
odoratum), válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), netýkavka nedůtklivá (Impatiens 
noli-tangere), devětsil bílý (Petasites albus), lipnice hajní (Poa nemoralis);  
Reliéf terénu, expozice, sklon :  mírné svahy, plošiny 
Geologické podloží: bohaté ruly 
Půdní typ : mezotrofní kambizem, eutrická kambizem, 

luvizem, kryptopodzol 
Půdní druh: hlinitá, písčitohlinitá, hlinitopísčitá  
Skelet : bez skeletu, ojediněle štěrkovitá 
Humus :     typický moder, mullový moder, mull 
Hloubka půdy :    hluboká, uléhající 
Vlhkost :     čerstvě vlhká 
Produkce :     průměrná až nadprůměrná 
Původní dřevinná skladba :   5S: BK6, JD4, KL 
      6S: BK5, JD3, SM2 
Cílová dřevinná skladba:   SM4, BK4, JD2, LP 
Výstavba porostů:    diferencovaná 
Ohrožení :     buřeň, vítr, sníh 
Hospodářský soubor: 55 – hospodářství živných stanovišť vyšších 

poloh 
Hospodářská funkce: produkční, bonita nadprůměrná 
Rekreační funkce:    omezená – buřeň 
Vodohospodářská funkce:   infiltrační 
Poznámka :     přirozená obnova ztížena (buřeň) 

trvalost ekosystému zajišťuje buk a jedle, 
smíšení dřevin skupinovité 
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Krajinářské hodnocení:   průměrné 
 

 
4/ Krajinný typ – strmé svahy, kyselé i bohaté stanoviště 
STG : 5BC3, 5B3, 5AB3, 6AB3 
Vegetační stupeň : 5 – jedlobukový, 6 - smrkobukový 
Ekologická řada . AB – oligomezotrofní, BC – mezotrofně nitrofilní, B – 

mezotrofní,  3 – normální 
Lesní typ :   5A1 – Klenová bučina bažanková 
    5S9 - Svěží jedlová bučina svahová 

6K9 – Kyselá smrková bučina svahová 
6N1 – Kamenitá kyselá smrková bučina s kapradí 
osténkatou 
6N3 – Kamenitá kyselá smrková bučina se šťavelem 

Charakteristika podrostu:vysoká pokryvnost (40 - 70 %); 
Netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli – tangere), kapraď samice (Athyrium filix – 
femina), hluchavka – pitulník (Lamium galeobdolon), kopytník evropský (Asarum 
europaeum), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), maliník (Rubus idaeus), ostružiník 
(Rubus fruticosus),starček Fuchsův (Senecio fuchsii), kopřiva dvoudomá (Urtica 
dioica), čistec lesní (Stachys silvatica), ostřice lesní (Carex sylvatica), měřík (Minium 
affine, Mnium punctatum, Mnium undulatum), pstroček dvoulistý (Majanthemum 
bifolium), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), třtina rákosovitá (Calamagrostis 
arundinacea), kapraď osténkatá (Dryopteris spinulosa), strdivka nicí (Melica nutans); 
Reliéf terénu, expozice, sklon :  příkré svahy nad 40%,mimo: 5N, 6N 
Geologické podloží:    ruly, opuky, slínovce   
Půdní typ: rankerová kambizem, oligotrofní kambiem, 

mezotrofní kambizem 
Půdní druh :     písčitá, hlinitopísčitá 
Skelet :     příměs štěrku, silně kamenité  
Humus :     mullový moder, typický moder 
Hloubka půdy :    mělká 
Vlhkost :     převážně čerstvě vlhká 
Produkce :     nadprůměrná, průměrná 
Původní dřevinná skladba :   BK5, LP2, JD1, JV1, KL1, JL,  
Cílová dřevinná skladba:   BK5, SM2, MD1, JD1, LP1, KL 
Výstavba porostů:    diferencovaná 
Ohrožení:     eroze, buřeň, vítr, hniloba 
Hospodářský soubor:  51 – Hospodářství exponovaných stanovišť 

vyšších poloh 
Hospodářská funkce:  mimoprodukční, protierozní, půdoochranná 
Rekreační funkce:  velmi dobrá, atraktivní, odolnost stanoviště 

je různá, „kamenné město“ 
Vodohospodářská funkce:   protierozní 
Poznámka :  obnova násečnou sečí, přirozená obnova 

doporučená    
  Krajinářské hodnocení:   velmi dobré 
 
5/ Krajinný typ – mokré a vlhké stanoviště 

 
STG : 5BC4, 5BC5, 6BC4  
Mozaikovitý, ojedinělý výskyt; trvale zamokřené půdy, liniové společenstvo podél 
potoků 
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Vegetační stupeň : 5 – jedlobukový, 6 - smrkobukový 
Ekologická řada .  BC – mezotrofně nitrofilníí, 

 4 – vlhká, 5 - mokrá 
Lesní typ:   5L5 – Montánní jasanová olšina  
    5V1 – Vlhká jedlová bučina netýkavková 
    5V2 – Vlhká jedlová bučina papratková 
    5V9 – Podmáčená jedlová bučina přesličková 

6V1 – Vlhká smrková bučina papratková 
6V9 – Podmáčená smrková bučina přesličková 
 

Charakteristika podrostu: vysoká pokryvnost (70 - 100 %) se značnou účastí 
vlhkomilných bylin; 
Kapraď samice (Athyrium filix-femina), škarda bahenní (Caltha palustris), pomněnka 
(Myosotis palustris), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), metlice třeslicovitá 
(Deschampsia caespitosa), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli – tangere), přeslička 
lesní (Equisetum sylvaticum), hluchavka – pitulník (Lamium galeobdolon), maliník 
(Rubus idaeus), ostružiník (Rubus fruticosus), starček Fuchsův (Senecio fuchsii), 
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), zběhovec plazivý (Ajuga reptans), ostřice oddálená 
(Carex remota), měřík (Minium affine, Mnium punctatum, Mnium undulatum), kapraď 
samec (Athyrium filix-mas); 
Reliéf terénu, expozice, sklon :  roviny, úžlabiny a dolní části svahů 

s prameništi 
Geologické podloží:    alluvium, opuka, slínovce  
Půdní typ:     glej, pseudoglejová kambizem 
Půdní druh :     hlinitá, písčitohlinitá, jílovitohlinitá 
Skelet :     příměs štěrku 
Humus :     mullový moder, mull 
Hloubka půdy :    středně hluboká až mělká 
Vlhkost :     vlhká až mokrá - drobivá až vazká 
Produkce :     průměrná 
Původní dřevinná skladba :   5L: - OL7, JS3 
      JD8, OL1, SM1 
Cílová dřevinná skladba:   OL4, JS3, SM2, JD1, BŘ, VR 
Výstavba porostů:    diferencovaná 
Ohrožení:     buřeň, zamokření, vítr, hniloba 
Hospodářský soubor: 59 – Hospodářství oglejených stanovišť 

vyšších poloh  
Hospodářská funkce:  ekologická 
Rekreační funkce:  špatná, po úpravě  atraktivní, odolnost 

stanoviště je nízká 
Vodohospodářská funkce:   desukční 
Poznámka :  obnova skupinovitou sečí, přirozená obnova 

omezená (silně buřeň),  podrostní způsob 
hospodařen 

Krajinářské hodnocení: špatné  
 
  
6/ Krajinný typ – střídavě podmáčené stanoviště 

 
STG : 5B4, 5AB4, 6B4, 6AB4 
Střídavě podmáčené stanoviště 
Vegetační stupeň :  5 – jedlobukový, 6 - smrkobukový 
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Ekologická řada . B – mezotrofní,  AB – oligomezotrofní, 4 – vlhká 
Lesní typ:   5O1 – Svěží buková jedlina šťavelová 
    5Q1 – Chudá jedlina borůvková 

5P1 – Kyselá jedlina s bikou chlupatou 
    6O1 – Svěží smrková jedlina šťavelová 
    6P1 – Kyselá smrková jedlina třtinová 
     
 
Charakteristika podrostu: vysoká pokryvnost (70 - 100 %) se značnou účastí 
vlhkomilných bylin; 
Kapraď samice (Athyrium filix-femina), pomněnka (Myosotis palustris), vrbina obecná 
(Lysimachia vulgaris), metlice třeslicovitá (Deschampsia caespitosa), netýkavka 
nedůtklivá (Impatiens noli – tangere), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), 
hluchavka – pitulník (Lamium galeobdolon), maliník (Rubus idaeus), ostružiník 
(Rubus fruticosus), starček Fuchsův (Senecio fuchsii), kopřiva dvoudomá (Urtica 
dioica), ostřice oddálená (Carex remota), měřík (Minium affine, Mnium punctatum, 
Mnium undulatum), kapraď samec (Athyrium filix-mas); 
Reliéf terénu, expozice, sklon :  roviny, poklesliny terénui 
Geologické podloží:    hlinité překryvy, slínovce, opuky 
Půdní typ: pseudoglej, pseudoglejová kambizem 
Půdní druh :     hlinitá, písčitohlinitá 
Skelet :     příměs štěrku 
Humus :  mullový moder, typický moder, surový 

moder 
Hloubka půdy :    středně hluboká  
Vlhkost :     střídavě vlhká  
Produkce :     průměrná 
Původní dřevinná skladba :   BK2,  JD7, SM1 
Cílová dřevinná skladba:   BK2, JD2, SM4, KL  
Výstavba porostů:    diferencovaná 
Ohrožení:     buřeň, zamokření, vítr, hniloba 
Hospodářský soubor: 57 – Hospodářství oglejených stanovišť 

vyšších poloh  
Hospodářská funkce: hospodářská 
Rekreační funkce:  špatná, po úpravě  atraktivní, odolnost 

stanoviště je nízká 
Vodohospodářská funkce:   desukční 
Poznámka :  obnova holou a skupinovitou sečí, přirozená 

obnova omezená (silně buřeň),  podrostní 
způsob hospodaření 

Krajinářské hodnocení:  průměrné až horší 
 
 
7/ Krajinný typ – rašeliny 

 
STG : 6A6  
Mozaikovitý, ojedinělý výskyt; trvale zamokřené půdy 
Vegetační stupeň : 6 – smrkobukový 
Ekologická řada .  A - oligotrofní, 

 6 - zbahnělá 
Lesní typ:   6R1 – Svěží rašelinná smrčina šťavelová 
     



262 
 

 
Charakteristika podrostu: střední pokryvnost (50 - 70 %) se značnou účastí mechů; 
Borůvka (Vaccinium myrtillus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), brusinka (Vaccinium 
vitis-idaea), dvouhrotec (Dicranum scoparium), třtina chloupkatá (Calamagrostis 
villosa), ploník (Polytrichum formosum), kapraď osténkatá (Dryopteris dilatata), 
sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), bělomech (Sphagnum sp.), metlice 
křivolaká (Avenella flexuosa); 
Reliéf terénu, expozice, sklon :  roviny, pozitivní části terénu 
Geologické podloží:    rašelina 
Půdní typ:     organozem typická 
Půdní druh :     organická 
Skelet :     bez skeletu 
Humus :     surový humus zrašelinělý 
Hloubka půdy :    středně hluboká až hluboká 
Vlhkost :     zbahnělá 
Produkce :     průměrná 
Původní dřevinná skladba :   SM9, BŘ1, JŘ, JD, OL 
Cílová dřevinná skladba:   SM10, JD, BŘ, VR 
Výstavba porostů:    diferencovaná 
Ohrožení:     buřeň, zamokření, vítr, hniloba 
Hospodářský soubor: 79 – Hospodářství oglejených stanovišť 

vyšších poloh  
Hospodářská funkce:  ekologická 
Rekreační funkce:  špatná, po úpravě  atraktivní, odolnost 

stanoviště je nízká 
Vodohospodářská funkce:   desukční 
Poznámka :  obnova skupinovitou sečí, přirozená obnova 

omezená (silně buřeň),  podrostní způsob 
hospodařen 

Krajinářské hodnocení: špatné  
 
 
Použitá literatura 
1/ OPRL – Oblastní plán rozvoje lesů, ÚHÚL pobočka v Hradci králové 
2/ Královéhradecko – Chráněná území, Agentura ochrany přírody a krajiny, 2002 
3/ Biogeografické členění české republiky, Culek a kol. 1996 
4/ Taxační údaje LHP, LHO – ÚHÚL Brandýs nad Labem 
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10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
 
 
Zastupitelstvo města Králíky na svém zasedání dne 14.06.2010 pod číslem usnesení 

ZM/2010/04/083   rozhodlo o námitkách podaných ke konceptu a návrhu územního plánu Králíky 

takto: 

 

 
Námitky podané ke konceptu územního plánu Králíky 
 
1) Stanislav Buben, Lukavská 36, 564 01 Žamberk 
Dne 13.11.2006, vedeno pod eč. 28075/2006. 
Námitka: Jako vlastník pozemku žádám o opětovné zařazení pozemku p.p.č. 1231 v k.ú. Horní 
Lipka, do územního plánu, jako pozemek s možností výstavby rekreačního zařízení. Podle mých 
informací byl tento pozemek při projednávání zamítnut pro výstavbu. 
Námitce pana Bubna se nevyhovuje.  
Odůvodnění: Pozemek je v územním plánu Králíky zařazen do plochy sídelní zeleně. Tento 
pozemek není určen k zástavbě. Dle průzkumů území je tento pozemek podmáčen a výstavba na 
pozemku není možná. Pozemek se také nachází částečně v ochranném pásmu vodního toku a je 
součástí uceleného bloku území veřejné zeleně. 
 
2) Miroslav Skala, Orlická 679, 561 69 Králíky 
Dne 07.11.2006, vedeno pod eč. 27469/2006. 
Námitka: Žádám o změnu stavby z plochy sportoviště na občanské vybavení (turistická ubytovna) 
a výrobní služby (truhlářství). 
Námitce pana Skaly se vyhovuje. 
Odůvodnění: Objekt čp. 560 v Králíkách, ve vlastnictví pana Skaly, byl v územním plánu Králíky 
zařazen do plochy přestavby PP 8. Objekt je navržen k novému využití, a to občanské vybavení – 
komerční zařízení malá a střední, které umožňuje využívat objekt pro veřejné ubytování. Truhlárně 
se vyhovuje podmíněně. Plocha občanského vybavení musí být chráněna před negativními vlivy 
z výroby, která může zatěžovat své okolí hlučností a prašností v objektu. Proto využití území pro 
tuto funkci musí být doloženo měřením, které prokazuje, že nejsou překročeny tyto hygienické 
limity. 
 
3) Pavel Kalianko, Dolní Boříkovice 175, 561 69 Králíky 
Dne 07.11.2006, vedeno pod eč. 27466/2006. 
Námitka: Požaduji zařadit parcely st.p.č. 66 a p.p.č. 515 (Dolní Boříkovice) do rekreační plochy. 
Námitce pana Kalianka se vyhovuje.  
Odůvodnění: Řešené území bylo v územní plánu Králíky zařazeno do návrhové plochy Bv-45 
bydlení venkovského charakteru. Pozemek svým umístěním navazuje plynule na stávající zástavbu 
v sídle a dotváří liniový charakter sídla obce Dolní Boříkovice. Řešené území není v rozporu 
s limity využití území. 
 
4) Jaroslav Němec,  Za Pilou 824, 561 69 Králíky 
Dne 21.07.2006 vedeno pod eč. 17687/2006. 
Námitka: Žádám o zařazení pozemků p.č. 1912/22 a 1912/13 v k.ú. Králíky do územního plánu 
města Králíky tak, aby na těchto pozemcích byla umožněna výstavba rodinného domku. 
Námitce pana Němce se vyhovuje.   
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Odůvodnění: Řešené pozemky jsou v územním plánu Králíky zařazeny do plochy Sm (stávající 
stav) plocha smíšeného bydlení městského charakteru. Hlavním využitím území je výstavba 
objektů pro bydlení a pro občanské vybavení. Námitce se vyhovuje, jelikož část území je již takto 
využívána a území navazuje na rozsáhlou lokalitu výstavby rodinných domů Skřivánek. Tyto 
pozemky umožňují také vytvořit v tomto území zázemí občanského vybavení pro tuto lokalitu.  
 
5) Jaroslav Němec,  Za Pilou 824, 561 69 Králíky 
Dne 24.10.2006, vedeno pod eč. 26355/2006. 
Námitka: Požaduji, aby mé pozemky u bramborárny p.č.1912/19, 1912/22 a 1912/13 v k.ú. 
Králíky byly vyjmuty z kategorie VS a zařazeny do kat. Bmr. 
Námitce pana Němce se vyhovuje.   
Odůvodnění: Pozemky č. 1912/22 a 1912/13 v k.ú. Králíky jsou zařazeny do plochy Sm 
(vypořádáno v námitce č. 4,  která má stejné požadavky). Pozemek p.p.č. 1912/19 v k.ú. Králíky je 
v územním plánu Králíky zařazen do návrhové plochy Sm-2, plocha smíšeného bydlení městského 
charakteru. Hlavním využitím území je výstavba objektů pro bydlení a pro občanské vybavení. 
Jelikož území navazuje na rozsáhlou lokalitu výstavby rodinných domů Skřivánek a umožňují tyto 
pozemky vytvořit v tomto území zázemí občanského vybavení pro tuto lokalitu.  
 
6) Petr Daniel, Dolní 256, 561 69 Králíky 
Dne 23.10.2006, vedeno pod eč. 26256/2006. 
Námitka: Oblastí zájmu jsou pozemky p.p.č. 1853/1, 1855, 1856 a 1857 v k.ú. Králíky. Na základě 
konzultace s architektkou navrhuji upravit koncept územního plánu takto. Oblast mezi plánovanou 
krajskou silnicí a stávající silnicí III/ 31224 Králíky – Prostření Lipka, ležící na výše uvedených 
pozemcích, vyznačit jakožto území pro výstavbu rodinných domků venkovského typu. Místní 
komunikaci, která by měla spojovat krajskou silnici s městem, a která v konceptu ÚP rozděluje 
p.č. 1857 a vyhrazuje tak prostor pro parkoviště, posunout na západní okraj pozemku č. 1857 tj. 
tam, kde se v současné době nachází polní cesta navazující na silnici III/31224 Králíky – 
Prostřední Lipka. Prostor navržený pro parkoviště vypustit nebo jej umístit severně od plánované 
krajské silnice, tj. na část pozemku p.č. 1853/1 a 1855, popř. 1856. Zbytek území ponechat jako 
Vs -2 území výrobních služeb. 
Námitce pana Daniela se vyhovuje.   
Odůvodnění: Změna funkčního využití v území dle požadavků žadatele proběhla. Územní plán 
Králíky řešené pozemky zařazuje do plochy průmyslové výroby Vd-2, plochy venkovského 
bydlení Bv-46 a parkoviště je možné umístit v ploše Vd-2. Toto uspořádání ploch neodporuje 
požadavkům územního plánování. Plocha venkovského bydlení navazuje na plochu občanského 
vybavení, od území výroby je bydlení odděleno koridorem vymezeným pro silnici III. třídy. 
Území bydlení je v územním plánu podmíněno zpracováním územní studie. Posun zapojovací 
komunikace na krajskou komunikaci odpovídá parametrům připojení a není v rozporu s limity 
využití území. Žadatel je vlastníkem všech řešených pozemků. 
 
7) Ing. Antonín Žižka, Dolní Lipka, 561 69 Králíky 
Dne 23.10.2006, vedeno pod eč. 26217/2006. 
Námitka: Opětovně žádám o zařazení plochy pro možnou výstavbu občanské vybavenosti podél 
silnice 312 v k.ú. Dolní Lipka směrem na Lichkov. Žádám o rozšíření zástavby v blízkosti mého 
domu pro možnou výstavbu hospodářských budov. Nesouhlasím s plánem územní výstavby v k.ú. 
Dolní Lipka označené jako Bv-7, které bylo zaznamenáno bez konzultace s vlastníkem.  
Námitce pana Žižky se v bodě 1 a 3 nevyhovuje, v bodě 2 vyhovuje. 
Odůvodnění: Námitce v bodě jedna se nevyhovuje, jelikož záměr vymezení zastavitelné plochy 
občanského vybavení u silnice I/312 je v rozporu s prvky ochrany přírody. Řešené území se 
nachází v ptačí oblasti Kralický Sněžník a přírodním parku Suchý Vrch – Buková Hora. Dále 
řešené území sousedí s plochu vymezeného poldru na toku Tiché Orlice. Dále je v blízkosti 



265 
 

řešeného území vymezeno polní letiště. Pozemky jsou v územním plánu Králíky zařazeny do 
plochy krajinné zeleně zemědělské – orná půda. 
Námitce v bodě 2 se vyhovuje. Řešené území navazuje na stávající zástavbu a také doplňuje 
návrhovou plochu venkovského bydlení. Plocha je v územním plánu Králíky zařazena do plochy 
venkovského bydlení Bv-7b. 
Námitce v bodě 3 se nevyhovuje, jelikož pan Žižka žádá o zrušení ploch zástavby na pozemcích ve 
vlastnictví jiných osob. Vlastníci pozemků námitku k této návrhové ploše pro venkovské bydlení 
Bv-7a nevznesli.  
 
8) Jan Stolarik, ul. Karla Čapka 550, 561 69 Králíky 
Dne 19.10.2006, vedeno pod eč. 25803/2006. 
Námitka:  Žádám o zakreslení příjezdové cesty na parcele č. 58 v Heřmanicích čp. 7.  
Námitce pana Stolarika se vyhovuje.   
Odůvodnění: Na základě průzkumu území je řešené území komunikací. V územním plánu Králíky 
je komunikace zakreslena jako komunikace účelová. 
 
9) Ing. Jan Teplý,  Stojanová 8, 602 00 Brno 
Dne 16.10.2006, vedeno pod eč. 25340/2006. 
Námitka: Žádám o provedení změny rozšíření komunikace pro otočku autobusu a přístupové 
komunikace k jiným pozemkům a zařazení pozemků (p.p.č.469 a 468, st.p.89 v k.ú. Dolní Hedeč) 
do ploch občanská vybavenost (penzion). Navrhují, aby část st.p.č.89 sousedící se silnicí byla 
využita pro její rozšíření a zpřehlednění křižovatky. 
Námitce pana Teplého se vyhovuje.   
Odůvodnění: Řešené území je v územním plánu Králíky zakresleno jako plocha přestavby PP10 
občanské vybavení, komerční zařízení malá a střední. Řešené území je ve vlastnictví žadatele. 
Přístupová komunikace pro území za pozemky žadatele je zachována. Pro točnu autobusu a 
parkoviště je, na základě průzkumu území, v územním plánu vymezeno nové území (plocha 
přestavby PP9). 
 
10) Zdeněk Votava, Červená Voda  464, 561 61 Červená Voda 
Dne 17.10.2006 vedeno pod eč. 25404/2006. 
Námitka: Žádám o změnu územního plánu na pozemku p.č. 447/15 v k.ú. Králíky za účelem 
výstavby rodinného domu. 
 Námitce pana Votavy se vyhovuje 
Odůvodnění: Řešené území je v územním plánu Králíky zařazeno do plocha Bmr-11. Území je 
určeno k výstavbě domů městského charakteru. Území pro bydlení je vymezeno v souladu 
s požadavky vyhlášky. Návrh plochy pro bydlení není v rozporu s limity využití území. 
 
11) Jaroslav Brych, Červený Potok 10, 561 69 Králíky 
Dne 11.10.2006 vedeno pod eč. 24937/2006. 
Námitka: Žádám o zařazení pozemků p.č. 56/2 pro občanskou vybavenost a pozemků p.č.58 pro 
bydlení venkovského typu, vše v k.ú. Červený Potok. 
 Námitce pana Brycha se vyhovuje ve zmenšeném rozsahu území pro obě části námitky.   
Odůvodnění: Řešené území, v části 1 námitky, je zakresleno v územním plánu ve zmenšeném 
rozsahu území. Zmenšení ploch vzešlo z procesu projednávání návrhu územního plánu. Pozemek 
podél silnice III. třídy je zařazen v územním plánu Králíky do plochy Om-13 a Om-14. Výstavba 
na tomto územní je podmíněna zpracováním územní studie pro prověření území.  Řešené území 
druhé části námitky je zařazeno do ploch venkovského bydlení Bv-34a a Bv-34b. Lokalita 
výstavba Bv-34b je podmíněna zpracováním územní studie pro prověření území.   
Zmenšení území dotčeného zástavbou vyplynulo z procesu projednávání, především ochrana 
zemědělského půdního fondu.  
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12) Václav Jireš,  A. Dvořáka 774, 561 69 Králíky 
Dne 10.10.2006 vedeno pod eč. 24724/2006. 
Námitka: Žádám o zařazení pozemků p.p.č. 90/2, 90/3 a 90/1 v k.ú. Červený Potok do ploch 
občanské vybavenosti (penzion, hotel). 
Námitce pana Jireše  se vyhovuje ve zmenšeném rozsahu území námitky.  
Odůvodnění: Řešené území je zakresleno v územním plánu ve zmenšeném rozsahu území. 
Zmenšení ploch vzešlo z procesu projednávání návrhu územního plánu. Pozemek podél silnice III. 
třídy je zařazen v územním plánu Králíky do plochy Om-13. Výstavba na tomto územní je 
podmíněna zpracováním územní studie pro prověření území. Zmenšení území dotčeného 
zástavbou vyplynulo z procesu projednávání, především ochrana zemědělského půdního fondu.  
 
13) Radek Mika, Hedečská 88, 561 69 Králíky  
Dne 09.10.2006 vedeno pod eč. 24576/2006. 
Námitka: Žádám o zařazení pozemku p.p.č. 549 a p.p.č. 548 v k.ú. Králíky do návrhového území 
zástavby bydlení venkovské.  
Námitce pana Miky se vyhovuje.   
Odůvodnění: Řešené pozemky jsou v územním plánu Králíky zařazeny do plochy venkovského 
bydlení Bv-41. Řešené pozemky doplňují zastavěné území a naplňují požadavky cílů ochrany 
zemědělského půdního fondu a záměr není v rozporu s limity využití území. 
 
14) Josef Kopecký, Dlouhá 291, 561 69 Králíky 
Dne 05.10.2006 vedeno pod eč. 24395/2006.  
Námitka:  V k.ú. Prostřední Lipka žádám o rozšíření na bydlení venkovské.  
Námitce pana Kopeckého se nevyhovuje.   
Odůvodnění: Řešené území (část p.p.č. 879/1 k.ú. Prostřední Lipka) je v rozporu s prvky ochrany 
zemědělského půdního fondu. Žadatel požaduje vymezit rozsáhlou plochu pro výstavbu, která 
nenavazuje na zastavěné území a tvoří zábor orné půdy. V území obce Prostřední Lipka je 
vymezeno zastavitelné území v takovém rozsahu, které odpovídá rozvoji území a které kopíruje a 
doplňuje liniový charakter zástavby sídla. Řešené území je v územním plánu Králíky zařazeno do 
plochy krajinné zeleně zemědělské - orná půda. 
 
15) Karel Chlupsa, Dlouhá 284, 561 69 Králíky 
Dne 21.09.2006 vedeno pod eč. 23119/2006 
Námitka:  Žádám o začlenění pozemků p.p.č. 349/5 a p.č. 375/2, v k.ú. Dolní Lipka, do územního 
plánu za účelem výstavby občanské vybavenosti. 
Námitce pana Chlupsy se nevyhovuje.  
Odůvodnění: Část pozemků, které žadatel má ve vlastnictví, byla zařazena již v konceptu 
územního plánu do plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední Om-3. Ostatní 
pozemky, které by tuto plochu rozšiřovaly, se nemohou zařadit do ploch občanského vybavení. 
Řešené pozemky se nacházejí částečně v záplavovém území poldru na toku Tiché Orlice a 
částečně pod elektrickým vedením. Záměr je v rozporu s limity využití území. Pozemky jsou 
v územním plánu zařazeny do plochy krajinné zeleně zemědělské – trvalé travnaté plochy. 
 
16) Vincenc Krejčí,  Na Pískách 650, 561 69 Králíky 
Dne 11.9.2006 vedeno pod eč. 21929/2006. 
Námitka:  Nesouhlasím s umístěním jakékoliv kanalizace přes pozemek p.č.210 k.ú. Králíky,  
který je v mém vlastnictví. 
Námitce pana Krejčího se vyhovuje.  
Odůvodnění: Koncepce kanalizace je v územním plánu zakreslena v rozsahu takovém, jaký 
umožňuje zákon, tedy hlavní řady. Hlavní řad kanalizace není v územním plánu Králíky vedena 
přes pozemek žadatele. Koncepce odkanalizování území vedení kanalizace přes tento pozemek 
nikdy nenavrhovala, proto koncepce tímto vypořádáním není ovlivněna. 
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17) Petr Novotný, ul. Plynárenská 567, 561 69 Králíky a Libuše Novotná, ul. Nádražní 845, 

561 69 Králíky  
Dne 1.8.2006 vedeno pod eč. 18353/2006. 
Námitka:  Jako vlastníci pozemkových parcel p.p.č. 1168/2,3 a 1171/3 v k.ú. Králíky žádáme, aby 
parcely byly v novém územním plánu města změněny z parcel určené pro podnikatelské, případně 
průmyslové využití na stavební parcely, pro případnou stavbu rodinných domků. 
Námitce pana Novotného a paní Novotné se vyhovuje 
Odůvodnění: Řešené území je v územním plánu Králíky zařazeno do plochy Bmr-9, která je 
určena pro výstavbu rodinných domů městského charakteru. V rámci projednávání územního 
plánu bylo toto území prověřeno a na základě požadavků dotčených orgánů je výstavba na tomto 
území možná za splnění hygienických limitů pro trvalé bydlení (území se nachází v ochranném 
pásmu dráhy).  
 
18) Mgr. Jiřina Klímová, V Bytovkách 664, Králíky, 561 69 
Dne 10.10.2006 vedeno pod eč. 24723/2006. 
Námitka: Žádám o zařazení rekreační zastávky st.p.č. 138 v k.ú. Heřmanice u Králík. 
Námitce paní Klímové se vyhovuje.  
Odůvodnění: Řešené území je v územním plánu Králíky zařazeno do plochy rodinné rekrace. Na 
základě průzkumů území bylo území prověřeno. Řešené území je zastavěno rozestavěnou stavbou 
povolenou v rámci územního řízení a stavebního povolení z roku 1976. Územní plán vymezuje 
stávající stav území. 
 
19) Švéda Roman, Vladislava Vančury 718, 561 69 Králíky 
Dne 02.04.2007 vedeno pod eč. 9535/2007. 
Námitka: Jako vlastník pozemku  p.p.č. 62/1, st.p.č. 11/1 v k.ú. Dolní Boříkovice navrhuji zařazení 
těchto pozemků do ploch bydlení. Na těchto pozemcích zamýšlíme výstavby na místě bývalého 
zbořeniště. 
Námitce pana Švédy se vyhovuje.  
Odůvodnění: Řešené území je v územním plánu Králíky zařazeno do plochy venkovského bydlení 
Bv-47.  Řešené území bylo v rámci projednávání územního plánu prověřeno a není v rozporu s 
limity využití území. Řešené plochy navazuji na zastavěné území sídla Dolní Boříkovice. 
 
20) Klíma Lukáš, Horní Lipka 132, 561 69 Králíky 
Dne 30.04.2007 vedeno pod eč. 12283/2007. 
Námitka: Žádám o změnu funkčního využití pozemků v mém vlastnictví, a to na trvalé bydlení a 
na individuální rekreaci. 
Námitce pana Klímy se vyhovuje. 
Řešené území je v územním plánu Králíky zařazeno do plochy rodinné rekreace. Plocha rekreace 
umožňuje podmíněně výstavbu rodinného domu. Záměr není v rozporu s limity využití území a 
územní plán vymezuje dle průzkumů stávající stav území. 
 
21) Ing. Říhová Renata a Ing. Říha Jaromír, Pekařská 914/46, 602 00 Brno  
Dne 10.04.2007 vedeno pod eč. 10226/2007. 
Námitka:  Žádost o rozšíření zastavěného rekreačního objektu č.p. 97 Horní Lipka na celé námi 
vlastněnému území. Na území jsou umístěny studna, přírodní trativod, kůlna, zbytky starého 
hospodářského objektu. 
Námitce pana Říhy a paní Říhové se vyhovuje.  
Odůvodnění: Řešené území je v územním plánu Králíky zařazeno do plochy rodinné rekreace. 
Záměr není v rozporu s limity využití území a územní plán vymezuje dle průzkumů stávající stav 
území. 
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22) Chládek Marcel, Dobříchovická 741, 252 28 Černošice 
Dne 27.04.2007 vedeno pod eč. 12087/2007. 
Námitka:  Žádám Vás tímto o provedení změny funkčního využití pozemku č. 80 (zastavěná 
plocha a nádvoří) v  k.ú. Červený Potok, na pozemek určený k výstavbě objektu občanské 
vybavenosti (výstavba ubytovacího zařízení). Dále žádám do návrhu zařadit pozemky p.p.č. 399 a 
400/1  k.ú. Červený Potok pro výstavbu rekreačních objektů. 
Námitce pana Chládka se vyhovuje v části 1 námitky, nevyhovuje se v části 2 námitky.   
Odůvodnění: Řešené území v části 1 námitky je v územním plánu Králíky zařazeno do plochy 
rodinné rekreace Ri-17. Území u st.p. č. 80 bylo navrženo k zástavbě již v konceptu územního 
plánu. Tento návrh byl projednáváním konceptu územního plánu prověřen a není v rozporu 
s limity využití území. Dále je v územním plánu výstavba na těchto pozemcích podmíněna 
zpracováním územní studie, která prověří dopravní napojení a vedení sítí a parcelaci území. 
V části 2 námitky se nevyhovuje a řešené území je v územním plánu zařazeno do plochy krajinné 
zeleně zemědělské – orná půda. Tento záměr navržení ploch pro rekreační výstavbu je v rozporu 
s ochranou zemědělského půdního fondu a nedotváří zastavěné území sídla Červený Potok. 
 
23) Adam Roman, Červený Potok 2, 56169 Králíky 
Dne 23.07.2007 vedeno pod eč. 19656/2007. 
Námitka: Žádám zařadit pozemky p.p.č. 484/2 a 489/1 (část cca 1,5 ha) do ploch pro výstavbu 
rodinných domků pro zaměstnance Rybárny. Žádám zařadit pozemek p.p.č. 25/2 do plochy pro 
výstavbu malé vodní elektrárny, kde původně byla. Žádám umožnit na pozemcích p.p.č. 497, 
457/2, 840/7, 840/6 a 362/2 zřídit silniční odpočívadlo se stánkem občerstvení. Všechny pozemky 
jsou v k.ú. Červený Potok. 
Námitce pana Adama se vyhovuje v části 2 a 3 námitky, nevyhovuje se v části 1 námitky.  
Odůvodnění: Námitce se nevyhovuje v části jedna. Požadovaný návrh výstavy je v rozporu 
s limity využití území, řešené pozemky se nacházejí v záplavovém území poldru na toku Moravy, 
která je v nadřazené krajské dokumentaci vymezena jako veřejně prospěšné opatření. Zástavba 
v tomto poldru není možná. Řešené území je v územním plánu Králíky zařazeno do plochy 
krajinné zeleně zemědělské, návrh trvalých travnatých pozemků pro rozliv. 
Řešené území části druhé námitky je v územním plánu Králíky zařazeno do plochy krajinné zeleně 
přírodní. V tomto území je umožněna podmíněně výstavba objektů a liniových staveb technického 
vybavení potřebného pro funkci daného území (náhon). Území pro výstavbu objektu malé vodní 
elektrárny je již vymezeno v zastavěném území venkovského bydlení. 
Řešené území v třetí části námitky je v územním plánu Králíky zařazeno do plochy přestavby PP6 
dopravní infrastruktura. Dle průzkumu území není návrhové využití v rozporu s limity využití 
území, plocha přestavby byla prověřena v rámci projednávání návrhu územního plánu. 
 
24) Lalovová Zdena, Pod Vinicí 681, 533 04 Sezenice 
Dne 23.08.2007 vedené pod eč. 21881/2007. 
Námitka: Jako vlastník pozemku č. 4/2 k.ú. Červený Potok žádám o zařazení pozemku k zástavbě 
objektem k bydlení. 
Námitce paní Lalovové se vyhovuje 
Odůvodnění: Řešené území jev územním plánu Králíky zařazeno do plochy venkovského bydlení 
Bv -48. Na základě průzkumu území a prověření území projednáváním návrhu územního plánu je 
pozemek určen k zástavbě. Řešené území není v rozporu s limity využití území a návrhová plocha 
se nachází v zastavěném území obce a doplňuje sídlo Červeného Potoka. 
 
25) Seidl Jaroslav a Seidlová Jarmila, U Dvora 657, 561 51 Letohrad 
Dne 25.06.2007 vedeno pod eč. 17664/2007. 
Námitka: Žádám o zapracování přístupové cesty k nemovitosti st.p.č. 247 a k pozemkům p.p.č. 
974/3, 974/5, 974/7 v k.ú. Horní Lipka do územního plánu. 
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Námitce manželů Seidlových se vyhovuje.  
Odůvodnění: V územním plánu Králíky je řešené území zařazeno do plochy účelové komunikace. 
Na základě průzkumu území je v územním plánu zakreslen stávající stav území. Řešená ploch není 
v rozporu s limity využití území. 
 
26) Štaigl Miroslav, Zahradní 24, 561 69 Králíky 
Dne 03.09.2007, vedeno pod eč. 22717/2007. 
Námitka: Jako vlastník pozemků navrhuji změnu ÚP v místní části Prostřední Lipka, p.p. 573/1 a 
574/1 navrhuji zařadit do ploch pro bytovou výstavbu. Jako vlastník pozemků navrhuji změnu 
v místní části Heřmanice, st.p.č. 8 a p.p.č.153/2, 154, 155, 1103/1, 1103/2, 1104, 1105 navrhuji 
zařadit do plochy pro bytovou výstavbu. 
Námitce pana Štaigla se v části 1 a 2 vyhovuje ve zmenšeném rozsahu území námitky. 
Odůvodnění: Řešené území v části 1 námitky v Prostřední Lipce v územním plánu Králíky 
zařazeno ½  (u silnice) do plochy venkovského bydlení Bv-49 a ½ (u tělesa dráhy) do plochy 
krajinné zeleně zemědělské – trvalý travnatý porost. Do návrhové plochy zástavby nebylo 
zařazeno území nacházející se v ochranném pásmu dráhy a území pro výstavbu bylo navrženo tak 
aby bylo zachováno ucelení zastavěného a zastavitelného území. Území bylo takto rozděleno na 
základě projednávání návrhu územního plánu a výstavba byla podmíněna zpracováním územní 
studie.    
Řešené území v části 2 námitky v Heřmanicích se vyhovuje částečně.  Pozemky v k.ú. Heřmanice 
byly již částečně zařazeny do plochy venkovského bydlení, stávající stav. V územním plánu 
Králíky jsou zařazeny do plochy bydlení pouze pozemky, které navazují na stávající zástavbu, a 
jsou zařazeny do plochy  Bv-27.  Námitce se nevyhovuje na p.p. č.1103/1 a p.p.č 1104, 1105, které 
jsou částečně v ochranném pásmu  elektrického vedení a zábor zemědělského půdního fondu 
mimo linii stávající zástavby sídla Heřmanic a nacházejí se v ochranném pásmu silnice III. třídy. 
Řešené území bylo prověřeno projednáváním návrhu územního plánu. 
 
27) Eva a Juraj Snopekovi, Eva Snopeková ml., Horní Lipka 5, 561 69 Králíky 
Dne 21.11.2008, vedena pod eč. 22284/2010.  
Námitka:  Manželé Snopekovi žádají o zrušení cesty vedoucí z Dolní Moravy do Horní Lipky a 
dále na Heřmanice, tak aby nevedla bezprostředně mezi obytnými domy. Tato cesta má vést kolem 
jejich domu, což je pro žadatele nepřijatelné. Vchod jejich domu je přímo na polní cestu, kterou 
neoprávněně využívají okolní zemědělci pro průjezd těžké mechanizace. 
Námitce manželů Snopekových se nevyhovuje.  
V  územním plánu Králíky je řešené území zařazeno do plochy účelové komunikace. Průzkumem 
území je v územním plánu zkreslen stávající stav. Komunikace je jednou z páteřních os napojení 
cestní sítě dvou sídel a dále je zde navrhována propojovací cyklotrasa. Řešené území u objektu 
žadatelů na pozemkových parcelách č. 1268 a č. 1269 k.ú. Horní Lipka je ve vlastnictví města 
Králíky. Žadatelé vznesli požadavek vyloučení z územního plánu spojovací cestu mezi Dolní 
Moravou a Horní Lipkou, která je vedena mezi nemovitostmi čp. 4 a čp. 5, z důvodů průjezdu 
těžké techniky. Námitce nelze vyhovět, jelikož komunikace je účelová a slouží pro 
obhospodařování orné půdy a luk vlastníků pozemků. 
V územním plánu byla nově navržena doplňující komunikace podél zastavitelného území pro 
rekreaci, plocha Re + D 15b. Tato plocha umožňuje alternativní napojení cestní sítě. 
 
28) Petr Salaj a Daniela Salajová, Heranova 1246, 561 06 Ústí nad Orlicí 
Dne 03.06.2009, vedeno pod eč. 10109/2010 
Námitka: 
Manželé Salajovi žádají o prověření skutečných důvodů, které vedly občany k podpisu petice. 
Manželé Salajovi žádají o správné zakreslení do grafické části územního plánu Králíky, která se 
nachází na p.p.č. 231/3 o výměře 132 m2 a v katastrální mapě je označena jako trvalý travnatý 
porost  nikoliv jako ostatní komunikace nebo jiná plocha je ukončena u vysokého jasanu. Svolání 
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místního šetření aby nedocházelo ke zpochybňování soukromých pozemků a jejich hranic a 
prosazování obecní cesty po soukromých pozemcích manželů Salajových. O zajištění 
informovanosti místních občanů o skutečnosti, že zde jsou pouze pozemky fyzických a 
právnických osob a že obecní cesta je ukončena u vysokého jasanu a dále již nepokračuje. 
Manželé Salajovi žádají o správné zakreslení do grafické části územního plánu Králíky 
komunikaci na p.p.č. 1307/2, navazující na p.p.č. 1302/1 přes p.p.č. 177/2 směrem k p.p.č. 603/1 a 
její zařazení do sítě komunikací místních. Komunikace nacházející se na p.p.č. 1307/2 je v 
navrhovaném ÚP nesprávně ukončena před RD čp. 37 jelikož, tato cesta v katastrálních mapách 
dále navazuje na p.p.č. 1302/1 přes p.p.č. 177/2 směrem k p.p.č. 603/1. V loňském roce došlo k 
prodeji části p.p.č. 1302/1 a p.p.č. 177/2 a došlo k opětovnému zamezení přístupu k nemovitosti. 
Ze strany Města Králíky před prodejem pozemků nedošlo k ověření, zda tato komunikace slouží k 
zajištění přístupu k jiným nemovitostem. Přes tyto pozemky od 70 let byla zřízena cesta pro 
průjezd automobilů, zajišťující přístup k nemovitost čp. 69, což z ní činí účelovou komunikaci. 
Účelovou komunikací se příslušná část pozemku stává přímo ze zákona, pokud je využívána jako 
dopravní cesta pro vozidla a chodce a slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby 
vlastníků těchto nemovitostí nebo spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními 
komunikacemi. Manželé  Salajovi žádají o vyřešení přístup k jejich nemovitosti čp.69 
V textové části rozvojových ploch označených jako vodní toky a plochy není zapracována jako 
nově navrhovaná lokalita vodní plocha nacházející se na p.p.č. 1338/1 v k.ú.Horní Lipka (v 
katastrální mapě označené jako ostatní komunikace v majetku Města Králíky). Manželé Salajovi 
žádají o obnovení obecní komunikace na p.p.č 1338/1 a uvedení do souladu s právními předpisy 
vodního díla - rybníka na p.p.č. 1338/1. 
Námitce manželů Salajových  se nevyhovuje v části 2, 3 a 4 námitky. 
Odůvodnění: K části první námitky není zastupitelstvo města příslušně se vyjadřovat (petice 
podepsána cca 30 občany Horní Lipky podporující zachování komunikace namítané žadateli 
v části druhé námitky).  
Řešené území v části druhé námitky zpracovatel územního plánu prověřil. Dále pořizovatel, 
s dotčenými orgány dne 14.9.2009 prověřil řešeného území ohledáním. Vymezená účelová 
komunikace je umístěn na pozemcích pozemkového fondu a fyzických osob, ale nedotýká se 
pozemků ve vlastnictví žadatele (p.p.č. 603/1 a p.p.č. 600/3 s 601 v k.ú. Horní Lipka). Tato 
komunikace v celé délce slouží pro přístup k nemovitostem stávajícím (část přístup pro motorová 
vozidla a část komunikace pro pěší). 
Na řešených pozemcích v části třetí námitky, se nachází přístupoví komunikace pro čp. 37 a území 
je zařazeno do plochy venkovského bydlení. Přístup k nemovitosti čp. 69 (žadatelé) je v územním 
plánu zajištěn zakreslenou účelovou komunikací, která vede ze státní silnice III. třídy, okolo 
nemovitostí čp. 69 čp. 70 k místní komunikaci, která je žadateli již využívaná k přístupu 
k nemovitosti. 
V řešeném území, v části čtvrté námitky, se komunikace dle ohledání místa nenachází. Území 
navazující na řešené území jsou polnosti, které jsou přístupné z již stávajících komunikací. Žadatel 
není vlastníkem namítaných pozemků. Řešené území je v územním plánu Králíky zařazeno do 
plochy venkovského bydlení a využívání území odpovídá tomuto funkčnímu zařazení.  
 
29) Marie Kosuková, Dolní Hedeč 62, 561 69 Králíky 
Dne 09.03.2010, vedena pod eč. 4916/2010.  
Námitka: Při zpracování územního plánu je projektant povinen postupovat podle stavebního 
zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Stávající zbořeniště, které je vedeno v KN s druhem 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, se způsobem využití zbořeniště, a další pozemkové parcely 
tvoří funkčně souvislý celek, se zahrnují podle § 58 a § 2 odst. 1) písm. c) stavebního zákona a 
metodického výkladu Ministerstva pro místní rozvoj ČR do zastavěného území. Návrhem 
územního plánu vymezené území není vymezeno jako zastavěného území. 
Dotčené území připomínkou žádám v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
vyhláškami vymezit jako zastavěné území. 
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Vymezené území dotčené připomínkou. Stavební parcela č. 43 v k.ú. Dolní Hedeč. Pozemkové 
parcely číslo p.p.č. 201, p.p.č. 226, p.p.č. 227, p.p.č 733 a p.p.č. 734 v k.ú. Dolní Hedeč. 
Žadatelka odůvodňuje připomínku takto: 
Vymezené území dotčené připomínkou je dle ustanovení stavebního zákona považováno za 
zastavěné území, které je k veřejné sítí pozemních komunikací přístupné účelovou komunikací, 
vedenou po p.p.č. 743/1. Obnovou funkcí bydlení a zemědělského využití s vazbou na stávající 
zástavbu, které zde byly v minulosti zastoupeny, nedojde k zásahu do krajiny. 
Námitce paní Kosukové se nevyhovuje.  
Odůvodnění:  
Pořizovatel tuto připomínku dle svého obsahu posoudil. Jelikož žadatelka je vlastníkem řešených 
pozemků, zařadil a vyhodnotil pořizovatel tuto připomínku jako námitku, a proto je o ní 
rozhodnuto zastupitelstvem města a je odůvodněna. Dále si pořizovatel zajistil vyjádření 
dotčených orgánů k požadavkům žadatelky. 
Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí ze dne 23.4.2010 
vedené pod čj. 25298/2010/OŽPZ/PI sděluje, že záměr žadatelky nesměřuje svými požadavky 
proti zájmům v působnosti krajského úřadu z hlediska orgánu ochrany přírody, a to zvláště 
chráněná území, zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, lokality soustavy Natura 2000 a 
regionální územní systém ekologické stability. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu se 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor ŽP vyjádřil takto. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu není výstavba na parcelách p.p.č. 201, 226, 227 v k.ú. Dolní 
Hedeč v souladu se zájmy § 3 a § 4 tohoto zákona. Parcely jsou v katastru nemovitostí vedeny 
jako trvalý travní porost a u daných parcel se nejedná o zarovnání hranice zastavěného území 
správního obvodu obce. Krajský úřad trvá na dodržení § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 
Dále se k připomínce vyjadřoval Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí svým 
vyjádřením ze dne 20.5.2010 vedené pod čj. 3223/2010/ŽP/RM/2. Na základě ohledání na místě 
samém bylo prověřeno stávající využití území u st.p.č. 43 v k.ú. Dolní Hedeč. Bylo zjištěno, že 
druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří a způsob využití jako zbořeniště, neodpovídá 
skutečnému využití území. Na řešeném pozemku se nachází trvalý travní porost.   
Při ohledání místa pořizovatelem bylo zjištěno, že na p.p.č. 743/1 se komunikace nenachází a 
pozemek je využíván k zemědělským činnostem. 
Příloha k vyhlášce č. 196/96 Sb. charakterizuje druh pozemku  zastavěná plocha a nádvoří jako 
pozemek, na němž je postavena budova dle § 2 odst. 1 písm. b), d) a e) katastrálního zákona 
včetně nádvoří podle §1 odst. 2 písm. a) této vyhlášky, vyjma skleníku, který je v katastru 
evidován jako budova, postavená na zemědělském nebo lesním pozemku a budovy postavené na 
lesním pozemku a také společný dvůr u bytových domů podle § 3 odst. 6. Námitce se nevyhovuje 
na základě zjištění, že v současné době se žádná z uvedených staveb na st.p. 43 nenalézá.  
V reálném stavu se jedná o parcely v otevřené krajině  využívané jako trvalé travní porosty 
s dřevinami. Návrh nové zastavitelné plochy v rámci st.p. 43 není v souladu s cíli a úkoly 
územního plánování, jmenovitě s  komplexním řešením účelného využití a prostorového 
uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na 
rozvoji území a s cílem ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty v území. Parcela se nachází uprostřed zemědělských pozemků a je částečně zasažena 
ochranným pásmem lesa. Zejména však nenavazuje na zastavěné území integrované obce Dolní 
Hedeč.  
 
30) Ing. Roman Kosuk, Dolní Hedeč 62, 561 69 Králíky 
Dne 09.03.2010, vedeno pod eč. 4918/2010 
Námitka: Při zpracování návrhu územního plánu projektant postupoval v rozporu se stavebním 
zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. Navržené funkční využití pozemkových parcel p.p.č 
122/3 a p.p.č 126/3 v k.ú. Dolní Hedeč pro občanské vybavení – tělovýchova a sportovní zařízení, 
účelová komunikace a vymezení těchto ploch jako zastavěného území, neodpovídá cílům a 
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úkolům územního plánování a nerespektuje současně platné funkční využití území dle stavu 
evidovaném v katastru nemovitostí, ale nadřazuje soukromý, ryze ekonomický zájem nad zájmem 
veřejným, který by měl chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Funkční 
využití území dotčeného připomínkou doporučuji opět určit jako krajinná zeleň – přírodní. 
Žadatel vymezuje dotčené území takto: Současný stav vymezeného území dotčeného připomínkou 
dle KN. Pozemková parcela číslo 122/3 výměra 552 m2, druh pozemku trvalý travnatý porost, 
způsob ochrany nemovitosti – zemědělský půdní fond. Pozemková parcela číslo 126/3 výměra 
5 179 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda. 
Žadatel své doporučení odůvodňuje takto: 
1. Vymezení zastavěného území na p.p.č. 126 / 3 je v rozporu s ustanovením § 58 stavebního 

zákona i metodického výkladu Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Ústavu územního rozvoje. 
2. Určení vymezeného území dotčeného připomínkou pro umístění a provozování střelnice, t.j. 

zdroje hluku, není z pohledu veřejného zájmu žádoucí. 
3. Důvodně se lze domnívat, že záměr využití vymezeného území dotčeného připomínkou pro 

občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení, účelová komunikace, nebyl do 
koncepce územního plánu záměrně promítnut, aby nebyl dotčen Hodnocením vlivu koncepce 
na lokality Nátura 2000, protože by jím mohl být identifikován se závěrem - významný 
negativní vliv na dotčené území. 

4. Umístění střelnice v Ptačí oblasti Králický Sněžník, vzdálenosti 220 m od stávajících 
zastavěného území a 180 m od hranice navržených zastavitelných ploch odporuje souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. 

5. Dle mého názoru má využití území navržené v návrhu územního plánu za cíl uvést do souladu 
s platnou stavební legislativou nepovolené stavby (základová železobetonová deska s 
ocelovými kotvami, přístupová komunikace, terénní úpravy, skládka) vzniklé v letech   2006   
-   2008,   kterými   bylo   zcela zdevastováno příznivé prostření pro chřástala polního / Crex 
crex / a výra velkého / Bubo* bubo /. Zároveň má zajistit bezproblémové provozování 
střelnice Klubem celníků Orlicko, který je samostatnou organizační jednotkou Spolku celníku 
ČR, který je sdružením ve smyslu zákona o sdružování občanů vzniklým registrací 
Ministerstva vnitra dne 12. 11. 1992. Spolek celníku ČR i klub celníků mají vlastní právní 
subjektivitu. Spolek celníků ČR ani klub celníků nejsou součástí Celní správy ČR coby 
ozbrojeného bezpečnostního sboru ve smyslu zákona o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů.* (*pozn.   Sporné udělení výjimky Správou CHKO Jeseníky — žadatel 
/ účel). 

6. Provoz střelnice (venkovní, otevřené, neveřejné, sportovní) byl i přes rozpory s ostatní   
správně   právní   agendou   legalizován   rozhodnutím   Police   ČR, Okresního ředitelství Ústí 
nad Orlicí, ze dne 3.10.2007, v právní moci dne 8.10.2007.  Lze  se  důvodně  domnívat,  že 
tak bylo  učiněno  na základě neúplných a pochybných podkladů vyžadovaných zákonem o 
zbraních a střelivu. Aktivity provozovatele střelnice v předmětném území mohou být v rozporu 
nejen se stavebním zákonem, ale i zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu, zákonem 
o ochraně veřejného zdraví, zákonem o ochraně přírody a krajiny, nařízením vlády, kterým se 
vymezuje Ptačí oblast Králický Sněžník, lesním zákonem, zákonem o myslivosti a v 
neposlední řadě i zákonem o odpadech a mnoha jinými. 

7. Revokaci usnesení ZM/2007/08/170 ze dne 10.09.2009 na znění - námitce se vyhovuje, na 
základě žádosti Celního ředitelství o nové projednání bodu č. 22 přílohy č. 2 „Vyhodnocení 
námitek" Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu    města    Králíky    a    dodatečné    
zapracování    připomínek    občanů, zastupitelstvem města ze dne 05.11.2007, lze považovat 
za pochybnou, kdy zastupitelé města rozhodli na základě nedostatečných a zkreslených 
informací, předkládaných Celním ředitelstvím, nikoli však provozovatelem střelnice. 
Prosazování soukromých záměrů zaměstnanců Celní správy, Klubu celníků Orlicko, jménem 
Celního ředitelství a snahu ovlivňovat rozhodovací pravomoc zastupitelů města, lze důvodně 
považovat za zneužití pravomocí, za účelem osobního prospěchu státních zaměstnanců. 
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8. Nečinnost místně příslušného orgánu životního prostředí zejména k možným přestupkům proti 
zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o odpadech a zákona o myslivosti. 
Dále pak sporná činnost místně příslušného stavebního úřadu,  který  nejprve  stavby  a terénní  
úpravy  v připomínkou dotčeném území nepovažoval za nepovolené stavby, ale postupem času 
pod vlivem okolností vydal rozhodnutí o jejich částečném odstranění s označením jako 
nepovolené. 

9. S ohledem na velmi vážná pochybení projektanta při zpracování návrhu územního plánu, je  
tato  připomínka  s průvodním  dopisem  a  podpůrnou dokumentací   také   postoupena  na  
Českou komoru architektů, Josefská 34/6, 118 00, Praha 1, k posouzení odborné úrovně 
zpracovaného návrhu územního plánu zejména s ohledem na dodržení platných právních 
předpisů a veřejný zájem. 

 
Námitce pana Kosuka se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Pořizovatel tuto připomínku dle svého obsahu posoudil, vyhodnotil a zařadil tuto připomínku jako 
námitku, a proto je o ní rozhodnuto zastupitelstvem města a je odůvodněna. Dále si pořizovatel 
zajistil vyjádření dotčených orgánů k  plochám občanského vybavení a přístupové komunikaci, 
které žadatel rozporuje. 
Řešené území je v územním plánu Králíky zařazeno do plochy Os – plocha občanského využití pro 
tělovýchovná a sportovní zařízení a účelová komunikace (stávající stav).  
Na základě projednávání a připomínkování konceptu územního plánu byly provedeny v řešeném 
území průzkumy. Na základě průzkumů území bylo řešené území prověřeno a do územního plánu 
Králíky bylo zakresleno stávající využití území. Území je dlouhodobě využíváno pro pořádání 
kulturních a sportovních akcí a pro střelby (myslivci a celníci) a příjezdová komunikace je 
zpevněná. V katastru nemovitostí je řešená parcela p.p.č. 126/3 k.ú. Dolní Hedeč evidována jako 
ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda, p.p.č. 122/3 v k.ú. Dolní Hedeč jako trvalý 
travní porost. Projektant na základě těchto podkladů vyhodnotil území dle požadavků stavebního 
zákona a jeho prováděcích předpisů jako území zastavěné. Jedním ze základních cílu územního 
plánování dle § 19 odst. 1 písm. a stavebního zákona, je zajišťovat a posuzovat stav území, jeho 
přírodní kulturní a civilizační hodnoty. V územním plánu je vymezena plocha občanského 
vybavení. Plocha lomu využívaného ke sportovním a kulturním akcím je civilizační hodnotou 
území. Projektant zpracoval územní plán v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
vyhláškami. Územní plán nevymezuje v řešeném území plochu se specifickým využitím, ale 
vymezuje plochu občanského vybavení dle § 6 vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využití území, ve znění vyhlášky č. 269/ 2009 Sb.  
V zadání územního plánu Králíky je požadováno prověřit území i z hlediska stávajícího využití 
území a to občanského vybavení. 
Nejedná se o změnu využití území vytvořením nové návrhové plochy, jedná se o vymezení 
stávajícího stavu, což je plocha pro tělovýchovu a sport. Hlavním využitím této plochy je pro 
sportovní a rekreační hřiště, sportovní haly, fitcentra koupaliště či klubovny a šatny. Nepřípustné 
v tomto území je umisťování staveb pro výrobu a sklady. Plocha je určena pro objekty pro 
veřejnost. Vyloučením této zastavěné plochy občanského vybavení by byl upřednostněn soukromý 
zájem žadatele nad zájmem veřejným. Řešené funkční zařazení bylo prověřeno a kontrolováno při 
projednávání návrhu územního plánu. Ve společném jednání nebylo řešené území rozporováno od 
dotčených orgánů, tedy i z hlediska ochrany přírody.  
Pro podložení a splnění požadavků žadatele, zažádal pořizovatel o vyjádření odpovědného orgánu, 
zdali má toto území a jeho využívání vliv na ptačí oblast. Stanovisko Krajského úřadu 
Pardubického kraje, odbor životního prostředí ze dne 23.4.2010 vedené pod čj. 
25298/2010/OŽPZ/PI sděluje, že vymezení stávajícího území nesměřuje svými požadavky proti 
zájmům v působnosti krajského úřadu z hlediska orgánu ochrany přírody, a to zvláště chráněná 
území, zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, lokality soustavy Natura 2000 a regionální 
územní systém ekologické stability. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí 
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tedy vyloučil negativní vliv tohoto území a jeho využívání na ptačí oblast. Řešené území je bývalý 
lom, tedy ostatní plocha a území je obklopeno lesními porosty, pozemky PUPFL.  
 
Vyjádření k odůvodnění námitky žadatele. 
Bod č. 1  
Vyjádření - Jedním ze základních cílu územního plánování dle § 19 odst. 1 písm. a stavebního 
zákona, je zajišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní kulturní a civilizační hodnoty. Na 
základě pokynů pro zpracování územního plánu z listopadu roku 2007, byl uvedený stávající stav 
vymezen. Byl proveden doplňující průzkum zpracovatelem územního plánu, jehož výsledkem bylo 
vyhodnocení aktuálního stavu funkčního využití předmětného území. Bylo zjištěno, že v současné 
době se v daném prostoru nejedná o plochu krajinné zeleně a plocha nemá ani charakter 
nezastavěného území. Předmětný prostor je již léta k požadovanému účelu občanského vybavení 
sportovního charakteru využíván, je realizována i přístupová komunikace do areálu. Nejedná se 
tedy o návrh nové funkce v území, ale stávající stav. 
Bod č. 2  
Vyjádření: V územním plánu není navrhována ani vymezována nová plocha se specifickým 
využitím střelnice. Územní plán Králíky vymezuje plochu občanského vybavení dle § 6  vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění vyhlášky č. 269/ 2009 Sb. 
Zřízení střelnice v řešeném území je prověřováno v rámci územního řízení, případně v řízení o 
odstranění stavby. Vliv hluku nebyl měřením v území prokázán.  
Bod č. 3  
Vyjádření: Na nesouhlas využití území v konceptu územního plánu upozornila připomínka 
podána ke konceptu územního plánu. Pro podložení a splnění požadavků žadatele, zažádal 
pořizovatel o vyjádření odpovědného orgánu, zdali má toto území a jeho využívání vliv na ptačí 
oblast. Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí ze dne 
23.4.2010 vedené pod čj. 25298/2010/OŽPZ/PI, potvrdil že řešené území a jeho využívání 
nesměřuje svými požadavky proti zájmům v působnosti krajského úřadu z hlediska orgánu 
ochrany přírody, a to zvláště chráněná území, zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, lokality 
soustavy Natura 2000 a regionální územní systém ekologické stability. Řešené území je bývalý 
lom, tedy ostatní plocha a území je obklopeno lesními porosty, pozemky určené k plnění funkce 
lesa. Preferovaným biotopem pro hnízdění chřástala polního jsou mokřiny a luční prameniště. 
Bod č. 4   
Vypořádání:  V územním plánu není navrhována ani vymezována nová plocha se specifickým 
využitím střelnice. Územní plán Králíky vymezuje stávající plochu občanského vybavení. Soulad 
veřejných a soukromých zájmů je zachován. 
Bod č. 5 -  
Vypořádání: Výr velký je zvláště chráněným druhem živočichů. Stanovisko Krajského úřadu 
Pardubického kraje, odbor životního prostředí ze dne 23.4.2010 vedené pod čj. 
25298/2010/OŽPZ/PI dokládá, že využití území nesměřuje svými požadavky proti zájmům zvláště 
chráněných území a zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Legalizace černých staveb není 
cílem územního plánu Králíky. Řízení o odstranění stavby je mino pravomoci rozhodování 
zastupitelstva města. Organizační zařazení Klubu celníků Orlicko není v pravomoci rozhodnutí 
zastupitelstva města. 
Bod č. 6  
Vypořádání: Rozhodnutí Policie ČR není v pravomoci rozhodnutí zastupitelstva obce.  
Bod č. 7  
Vypořádání: Zastupitelstvo města dne 10.9.2007 schválilo znění Pokynů pro zpracování 
územního plánu a vybralo varianty z konceptu. Dále pak na tomto zasedání zastupitelé zamítavě 
rozhodli o připomínce Celní správy Orlicko a to usnesením č. ZM/2007/08/170. Na dalším 
zasedání zastupitelstva města dne 5.11.2007, došlo k revokaci usnesení o zamítnutí připomínky 
Celní správy Orlicko. Zastupitelstvo rozhodlo o kladném vypořádání připomínky a schválilo 
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připomínku usnesením č. ZM/2007/09/208. A také na tomto zasedání zastupitelstvo schválilo 
Pokyny pro zpracování územního plánu usnesením č. ZM/2007/09/209, s upravenou připomínkou. 
Dle § 49 odst. 3 schvaluje pokyny územního plánu zastupitelstvo obce. Součástí pokynů je 
vyhodnocení, jak byly zohledněny námitky a připomínky ke konceptu. 
Dle § 6 odst. 5) písm. b) stavebního zákona zastupitelstvo obce schvaluje v samostatné působnosti 
pokyny pro zpracování návrhu územního plánu.  
Bod č. 8  
Vypořádání: Rozhodnutí stavebního úřadu a činnost odboru životního prostředí městského úřadu, 
jako státní správy, není v pravomoci rozhodnutí zastupitelstva města při vydávání územního plánu. 
Bod č. 9  
Vypořádání: K tomuto bodu není zastupitelstvo města příslušně se vyjadřovat. 
 
 
 
 
 
11. Vyhodnocení připomínek 
 
Nejpozději při veřejném jednání o návrhu územního plánu Králíky dne 10.03.2010 mohl každý 
uplatnit své připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíželo.  
Pořizovatel obdržel během projednávání konceptu územního plánu Králíky tyto následující 
připomínky. Připomínky k návrhu územního plánu nebyly podány. 
 
Připomínky ke konceptu: 
 
31) Společenství vlastníků bytových jednotek, L. Janáčka 816, 561 69 Králíky 
Dne 07.11.2006, vedeno pod eč. 27465/2006. 
Připomínka: V rámci připomínkového řízení žádáme, aby do územního plánu byla zařazena 
plocha, která by byla využita jako parkovací místa k našemu domu. Dům byl zkolaudován v roce 
1988, je zde 42 bytových jednotek, 24 garáží a 3 parkovací místa. V době kolaudace tento stav 
vyhovoval, ale v dnešní době máme s parkováním značné problémy zejména v zimním období.  
Připomínka společenství vlastníků je akceptovatelná. 
Řešený pozemek je v územním plánu Králíky zařazen do ploch přestavby PP 4. Plocha přestavby 
z plochy technické infrastruktury na plochu bydlení sídlištního charakteru. Tato funkční zařazení 
umožňuje přestavbu bývalé sídlištní ČOV, která je již nefunkční, na zajištění parkovacích potřeb 
bytového domu. Pozemek je ve vlastnictví Města Králíky. 
 
32) Jiří Bartoníček, Heřmanice 70, 561 69 Králíky 
Dne 09.10.2006 vedené pod eč. 24577/2006. 
Připomínka: Nesouhlasím se záměrem postavení lyžařského vleku na pozemcích v horní části 
k.ú.Heřmanice (jejich poškozování při lyžování, znepřístupnění pozemků, pozemky mám v 
pronájmu). 
Připomínka pana Bartoníčka je akceptovatelná. 
Plocha pro sjezdové lyžování v Heřmanicích byla na základě projednávání návrhu územního plánu 
Králíky s dotčenými orgány vyloučena.  
 
33) Jan Kisela, Dolní Lipka 49, 561 69 Králíky 
Připomínka: Žádám o zařazení pozemku p.č. 306/3, variantně p.č.286/1 v k.ú. Dolní Lipka do 
plochy pro bydlení (RD). 
Připomínka pana Kiseli není akceptovatelná. 
Požadovaný pozemek p.č 306/3 se nachází v ochranném pásmu železnice. Pozemek je v územním 
plánu zařazen do plochy sídelní zeleně. Připomínka v bodě 2 je akceptována, požadovaný 
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pozemek p.č. 286/1 byl již v konceptu územního plánu zařazen do plochy městského bydlení Bmr-
2. Žadatel není vlastníkem pozemků. 
 
34) Tomáš Petr  
Připomínka: Pozemek č. 812/2 k.ú. Dolní Bořikovice, stavba RD . 
Připomínka pana Petra je akceptovatelná.  
Řešené území je v územním plánu Králky zařazeno do plochy rodinné rekreace. Toto využití 
pozemku bylo navrženo již v konceptu územního plánu. 
 
35) Klub celníků Orlicko, T.G.Masaryka 897, 56 69 Ústí nad Orlicí 
Dne  2.10.2006 
Připomínka: Zařazení plochy bývalého lomu p.p.č. 126/3 k.ú. Dolní Hedeč. Plocha bude 
využívána pro účely střelnice. 
Připomínka Klubu celníku Orlicko je akceptovatelná.  
Řešené území je v územním plánu Králíky zařazeno do plochy občanského vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení. Na základě průzkumu území bylo území prověřeno. Řešené 
území je využíváno k střelbám a kulturním akcím. Územní plán Králíky vymezuje stávající využití 
území a to občanské vybavení. V územním plánu Králíky není na tomto řešeném území 
vymezována nová návrhová plocha se specifickým využitím střelnice. Klub celníků Orlicko není 
vlastníkem pozemku. 
 
 
 

Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu  
připojené grafické části  
 
 
Počet listů textové části odůvodnění územního plánu: 182 
Počet výkresů grafické části:  
 
1.Koordinační výkres  M 1: 5 000- 17 listů  
1a. Koordinační výkres M 1: 2880 – 10 listů 
2. Širší vztahy M 1: 50 000- 1 list 
3. Výkres předpokládaných záborů ZPF M 1: 5 000 –  17 listů  
4. Výkres předpokládaných záborů PUPFL M 1: 10 000- 3 listy 
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B. Grafická část odůvodnění 
 
Grafickou část Územního plánu Králíky tvoří výkresy  

 
a) Koordinační výkres (B.2.1)        M1:5 000 

b) Koordinační výkres – výřez zastavěného území (B.2.1a)    M 1:2 880 
c) Širší vztahy (B.2.2)       M 1:50 000 

d) Výkres předpokládaných záborů ZPF (B.2.3.)     M 1:5 000 
e) Výkres předpokládaných záborů PUPFL (B.2.4.)   M 1:10 000  
 
a jsou nedílnou součástí tohoto územního plánu Králíky vydaného formou opatření obecné povahy 
a tvoří jeho přílohu. 
 
 
 
 
 
 
 
Poučení: 
Proti územnímu plánu Králíky vydaného formou opatření obecné povahy nelze podat opravný 
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Čestmír Doubrava      Jana Ponocná 
místostarosta obce   razítko obce   starostka obce 
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Zpracování územního plánu Králíky: 
 
Pořizovatel:  
Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad, Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky, vedoucí odboru Dana Nosková a referent odboru Ing. Helena Špiková 
 
autor kapitol textové části odůvodnění – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 
 
 
Zpracovatel: 
Ing. arch. Dagmar Vaníčková, Aloise Hanuše 182, 561 64 Jablonné nad Orlicí  
autorizovaný architekt pro obor územního plánování, číslo autorizace ČKA 02661 
 
autor textové části územního plánu 
autor grafické části územního plánu 
autor vybraných kapitol textové části odůvodnění – 2, 7, 8, 9 
autor grafické části odůvodnění územního plánu 
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Příloha č. 1 

Hodnocení vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRÁLÍKY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracovatel hodnocení: Mgr. Jana Černá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

červenec 2007 
 
 
 
 
 
 
 



280 
 

 
 
Název koncepce:   Územní plán obce Králíky  
 
 
 
Lokalizace koncepce:  Pardubický kraj 
    Město: Králíky 

Katastrální území: Dolní Boříkovice, Dolní Lipka, Horní Lipka, 
Červený potok, Dolní Hedeč, Králíky, Heřmanice u Králík, 
Prostřední Lipka 

 
 
 
Objednatel:    Město Králíky 
    zastoupené starostkou města Janou Ponocnou 

Velké náměstí 5 
561 69 Králíky 
IČO: 00279072 

 
 
 
Zhotovitel:   Mgr. Jana Černá 

držitel autorizace MŽP ČR č.j. 630/1489/05 k provádění posouzení 
podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 

    1. máje 4 
    779 00 Olomouc 
    IČO: 72784725 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….. 
V Olomouci, 31.7. 2007 
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Cíle a zadání 
Hodnocení bylo zpracováno na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi zhotovitelem a Městem 
Králíky, zastoupeném starostkou města Janou Ponocnou. Cílem studie je zhodnotit vliv Územního 
plánu obce Králíky na Ptačí oblast Králický Sněžník, která byla vymezena nařízením vlády ČR 
č.865/2004 Sb.,  ze dne 8. 12. 2004. Vliv na jiné ptačí oblasti a evropsky významné lokality se 
vzhledem k lokalizaci a charakteru ÚP nepředpokládá. 
 

Metodika 
Hodnocení bylo zpracováno podle metodických pokynů MŽP ČR. Na základě požadavků Města 
Králíky byly identifikovány a v terénu lokalizovány lokality, u kterých Město Králíky požadovalo 
hodnocení. Na těchto lokalitách bylo provedeno terénní šetření ve dnech 29.5. – 8.6. 2007 a 
zopakováno ve dnech 30.6. – 2.7. 2007. Terénní šetření bylo zaměřeno na výskyt předmětů 
ochrany, tj. osídlení lokalit chřástalem polním a vhodnost přítomných biotopů pro hnízdění 
chřástala. Na základě těchto informací byla stanovena míra negativního ovlivnění navržených 
funkčních využití na lokalitách a byl vynesen závěr o významnosti negativního vlivu celého 
územního plánu.    
 
 

Popis hodnocených lokalit podle ÚPD 

Lokality pro rekreaci 

Lokalita Re-5a, Re-5b, Re-5c 
Katastrální území: Heřmanice u Králík 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty, zahrada, ostatní plochy, zbořeniště  
Navrhované funkční využití: území rekreačního bydlení – výstavba cca 5 rekreačních domků 
Výměra lokality: 3,07 ha 
Dotčené pozemky: 730 část, 727/1 část, 735, 731, 733, stp. 124, 713/1, 711, stp. 128, 713/2, 726, 
715, 724/1 část, 724/2 
 

Lokalita Re-6 
Katastrální území: Horní Lipka 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty, zbořeniště 
Navrhované funkční využití: území rekreačního bydlení – výstavba cca 1 rekreačního domku 
Výměra lokality: 0,42 ha 
Dotčené pozemky: 991/1, stp. 167 
 

Lokalita Re-7 
Katastrální území: Horní Lipka 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty 
Navrhované funkční využití: území rekreačního bydlení – výstavba cca 1 rekreačního domku 
Výměra lokality: 0,29 ha 
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Dotčené pozemky: 1147/1 část 
 

Lokalita Re-8 
Katastrální území: Horní Lipka 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty 
Navrhované funkční využití: území rekreačního bydlení – výstavba cca 2 rekreačních domků 
Výměra lokality: 0,79 ha 
Dotčené pozemky: 1153/4 

Lokalita Re-9a, Re-9b 
Katastrální území: Horní Lipka 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty 
Navrhované funkční využití: území rekreačního bydlení – výstavba cca 5 rekreačních domků 
Výměra lokality: 1,81 ha 
Dotčené pozemky: 1165/1, 1185/2 část 
 

Lokalita Re-10 
Katastrální území: Horní Lipka 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty, ostatní plocha 
Navrhované funkční využití: území rekreačního bydlení – výstavba cca 3 rekreačních domků 
Výměra lokality: 2,72 ha 
Dotčené pozemky: 1098/1, 1003 
 

Lokalita Re-11 
Katastrální území: Horní Lipka 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty 
Navrhované funkční využití: území rekreačního bydlení – výstavba cca 2 rekreačních domků 
Výměra lokality: 0,85 ha 
Dotčené pozemky: 1185/3, 1185/1 část 
 

Lokalita Re-12 
Katastrální území: Horní Lipka 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty 
Navrhované funkční využití: území rekreačního bydlení – výstavba cca 2 rekreačních domků 
Výměra lokality: 1,40 ha 
Dotčené pozemky: 1027/5 část, 1020/1, 1019 část, 1027/1 část 
 
 
Lokality určené k zalesnění 

Katastrální území Červený Potok 
Lokalita: neoznačeno 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty 
Dotčené pozemky: 686, 687, 676 část, 677, 672, 701, 696, 669 část 
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Katastrální území Dolní Hedeč 
Lokalita: 4 - část 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty 
Dotčené pozemky: 503,504,524,513; 194/2 část,147/4 část, 147/6 
 

Katastrální území Dolní Lipka 
Lokalita: 3 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty 
Dotčené pozemky: 247/3,191,144,143/3,166/1,168/1 
 

Katastrální území Heřmanice u Králík 
Lokalita: 1 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty 
Dotčené pozemky: 853 část; 797/1 část; 789/2 část, 755/1 část, 755/5; 646/1, 650/2; 665/7 
 

Katastrální území Horní Lipka 
Lokalita: 2 - část 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty 
Dotčené pozemky: 765/1, 765/8 
 
  

Popis hodnocených lokalit podle terénního šetření 

Lokality pro rekreaci 

Lokalita Re-5a 
Na okraji rozsáhlejší středně spásané pastviny, na místě někdejšího obydlí shluk stromů (obr. 1). 
Druhové složení: Trisetum flavescens, Dactylis glomerata, Poa pratensis, Festuca pratensis, 
Anthriscus sylvestris, Trifolium repens, Hypericum maculatum, Ranunculus acris, Angelica 
sylvestris. Dřeviny: Tilia cordata, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus. 
 

Lokalita Re-5b 
Sečené louky v sousedství rekreačního objektu, v severní části shluk stromů (obr. 2). Druhové 
složení: Festuca rubra, F. pratensis, Agrostis capillaris, Alopecurus pratensis, Bistorta major, 
Hypericum maculatum, Campanula patula, Ranunculus acris. Dřeviny: Betula pendula, Acer 
pseudoplatanus, Salix caprea, Tilia cordata aj. 
 

Lokalita Re-5c 
Na okraji rozsáhlé, poměrně intenzivní sečené louky; mírně sušší, porost spíše nižší (obr 3). 
Druhové složení: Festuca rubra, F. pratensis, Anthoxanthum odoratum, Trisetum flavescens, 
Hypericum maculatum, Trifolium repens, T. pratense, Campanula patula, Ranunculus acris, 
Veronica chamaedrys, Rumex acetosa, Leontodon hispidus aj. 
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Lokalita Re-6 
Součást rozsáhlé pastviny, část tvoří zbořeniště (obr. 4). Travní porost poměrně intenzivně spásán, 
druhové složení: Agrostis sp., Festuca pratensis, F. rubra, Dactylis glomerata, Ranunculus acris, 
Trifolium repens, Achillea millefolium,  Campanula patula aj. Na zbořeništi nálet stromů a keřů – 
Fraxinus excelsior, Prunus avium, Syringa vulgaris a nitrofilní vegetace – Urtica vulgaris, 
Arctium sp. 

 

Lokalita Re-7 
Na okraji rozsáhlé pastviny, poměrně intenzivně spásaná, v sousedství rekreačního objektu (obr. 
5). Z trav dominantní Trisetum flavescens, Agrostis capillaris, Poa pratensis, Festuca pratensis, F. 
rubra, z bylin Trifolium repens, Alchemilla sp., Rumex acetosa, Ranunculus acris, Veronica 
chamaedrys, Bistorta major, Plantago lanceolata, Hypericum maculatum, Ajuga reptans aj. 
 

Lokalita Re-8 
Zanedbaná louka mezi výraznou zatáčkou silnice a rekreačním objektem (obr. 6). Druhové 
složení: Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis, Trisetum flavescens, Dactylis glomerata, 
Festuca rubra, Rumex acetosa, Aegopodium podagraria, Bistorta major, Phyteuma spicatum, 
Alchemilla sp., Ranunculus acris, Lychnis flos-cuculi, Veronica chamaedrys, Angelica sylvestris 
aj. Nálet osiky. Na severním okraji drobná vodoteč s vyšší vegetací – Cirsium rivulare, Bistorta 
major, Senecio ovatus,  Poa chaixii a náletem stromů a keřů – Salix caprea, Sorbus aucuparia, 
Acer pseudoplatanus, Larix decidua. 
 

Lokalita Re-9a 
Na okraji rozsáhlé pastviny, středně spásaná (obr. 7). Druhové složení: Trisetum flavescens, 
Dactylis glomerata, Festuca rubra, F. pratensis, Poa pratensis, Leucanthemum vulgare, 
Ranunculus acris, Alchemilla sp., Trifolium repens, T. pratense, Taraxacum sect. Ruderalia, 
Veronica chamaedrys, Cirsium vulgare, Rumex obtusifolius aj. Na mezi na východním okraji 
stromový porost Betula pendula, Salix caprea, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Sorbus 
aucuparia. 
 

Lokalita Re-9b 
Sečená, poměrně intenzivní, druhově chudší louka (obr. 8). Druhové složení: Dactylis glomerata, 
Trisetum flavescens, Festuca pratensis, Veronica chamaedrys, Ranunculus acris, Heracleum 
sphondylium, Rumex acetosa, Trifolium repens, T. pratense, Taraxacum sect. Ruderalia, 
Hypericum maculatum aj. 
 

Lokalita Re-10 
Kvalitní sečená a extenzivně přepásaná podhorská louka (obr. 9), v horní části prameniště s 
mokřadní vegetací (obr. 10). Druhové složení: Festuca rubra, Agrostis capillaris, Dactylis 
glomerata, Deschampsia cespitosa, Alopecurus pratensis, Ranunculus acris, Trifolium pratense, 
Veronica chamaedrys, Angelica sylvestris, Leucanthemum vulgare, Lychnis flos-cuculi, Alchemilla 
sp., Plantago lanceolata, Leontodon hispidus aj., roztroušeně zvláště chráněný druh vemeník 
dvoulistý (Platanthera bifolia). V mokřadní vegetaci dominuje Juncus effusus, dále Scirpus 
sylvaticus, Cirsium palustre, Myosotis palustris, Ranunculus repens aj. 
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Lokalita Re-11 
V severní části (parcela 1185/3) v návaznosti na rekreační objekty nesečená, zanedbaná louka s 
dominantní Poa chaixii, dále přítomny Alopecurus pratensis, Bistorta major, Angelica sylvestris, 
Senecio ovatus aj. V jižní části (část parcely 1185/1) sušší sečená louka, porost spíše nižší (obr. 
11). Druhové složení: Festuca rubra, Trisetum flavescens, Poa pratensis, Anthoxanthum 
odoratum, Ranunculus acris, Trifolium pratense, Lathyrus pratensis, Leontodon hispidus, 
Alchemilla sp., Hypericum maculatum, Veronica chamaedrys, Trifolium repens aj. 

 

Lokalita Re-12 
Ve východní části (část parcely 1027/5) zanedbaná, zarůstající louka, mulčovaná (obr. 12). 
Druhové složení: Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Poa trivialis, P. pratensis, Urtica 
dioica, Anthriscus sylvestris aj. 
Uprostřed a na západním okraji lokality se nachází vyšší mokřadní bylinná a keřová vegetace 
v okolí drobných vodotečí (obr. 13, 14). Druhové složení bylinného patra: Scirpus sylvestris, 
Juncus effusus, Chaerophyllum hirsutum, Cirsium rivulare, Myosotis palustris, Senecio ovatus, 
Angelica sylvestris aj. Roztroušeně se vyskytují keře Salix aurita, S. caprea, nálet Betula pendula 
a Sorbus aucuparia. 
V prostoru mezi mokřadní vegetací a v severozápadní části lokality (část parcely 1027/1) se 
nachází poměrně kvalitní sečená louka (obr. 14). Druhové složení: Festuca pratensis, F. rubra, 
Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Galium mollugo, 
Leucanthemum vulgare, Veronica chamaedrys, Rumex acetosa, Campanula patula, Plantago 
lanceolata, Heracleum sphondylium, Trifolium pratense aj. 

Lokality určené k zalesnění 

Katastrální území Dolní Lipka 
Západní část (parcela 247/3) tvoří vlhká ruderalizovaná louka, zarůstající dřevinami (Alnus 
glutinosa, Fraxinus excelsior) (obr. 15). Druhové složení: Urtica dioica, Filipendula vulgaris, 
Cirsium rivulare, Poa trivialis, Ranunculus repens, Scirpus sylvaticus aj. 
Ve střední části (úzký pruh podél lesa, parcela 191) se nachází vlhký bylinný porost v okolí drobné 
vodoteče (obr. 16), dominuje Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Senecio ovatus, Scirpus 
sylvaticus, Geum rivale, Equisetum sylvaticum, Poa trivialis, Caltha palustris, Chaerophyllum 
hirsutum aj. Nálet Alnus glutinosa a Fraxinus excelsior. 
Ve východní části (parcely 144, 143/3, 166/1) neudržované, degradované vlhké až mezofilní luční 
porosty (obr. 17), ve vlhké části dominuje Urtica dioica, Galium aparine, Phalaris arundinacea, 
Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus. V mezofilní části Dactylis glomerata, Alopecurus 
pratensis, Arrhenatherum elatius, Centaurea jacea, Tanacetum vulgare, Angelica sylvestris, 
expanduje Alnus glutinosa a Rubus idaeus. 
V jižní části (parcela 168/1) řidší porosty bylinné ruderální vegetace, již vysazeny sazenice smrku 
(Picea abies) (obr. 18). 
 

Katastrální území Heřmanice 
Parcela 853 
Druhově chudší, extenzivně přepásaná louka v blízkosti intravilánu Heřmanic (obr. 19). Druhové 
složení: Dactylis glomerata, Agrostis capillaris, Festuca rubra, F. pratensis, Trifolium repens, 
Leucanthemum vulgare, Rumex acetosa, Ranunculus acris aj. 
 
Parcely 646/1, 650/2 
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Součást rozsáhlé pastviny, poměrně intenzivně spásaná (obr. 20). Druhové složení: Agrostis 
capillaris, Festuca pratensis, F. rubra, Dactylis glomerata, Trisetum flavescens, Alchemilla sp., 
Ranunculus acris, Alchemilla millefolium, Campanula patula, Hypericum maculatum aj. 
 
Parcela 665/7 
Nesečená degradující mezofilní louka, dominují byliny nad travami (obr. 21). Druhové složení: 
Galium mollugo, Hypericum maculatum, Arrhenatherum elatius, Fragaria vesca, Lathyrus 
pratensis, Anthylis vulneraria aj. 
 
Parcely 789/2 část, 755/1 část, 755/5 
Kvalitní sečená a zřejmě příležitostně přepásaná podhorská louka (obr. 22). Ve vrcholové části 
skupinka stromů. Druhové složení: Festuca rubra, F. pratensis, Agrostis capillaris, Trisetum 
flavescens, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis, Deschampsia 
cespitosa, Leontodon hispidus, Alchemilla sp., Rumex acetosa, Leucanthemum vulgare, Trifolium 
pratense, Knautia arvensis, Cirsium vulgare, Campanula patula, Dianthus deltoides, Hypericum 
maculatum aj. 
 
Parcela 797/1 část 
Intenzivní, druhově chudá, monotónní louka (obr. 23). Druhové složení: Dactylis glomerata, 
Trisetum flavescens, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium repens, Rumex acetosa, Veronica 
chamaedrys aj. 
 

Katastrální území Horní Lipka 
Parcely 765/1, 765/8 
Sečená mezofilní louka protáhlého tvaru obklopená lesem (obr. 24). Druhové složení: Trisetum 
flavescens, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, 
Hypericum maculatum, Angelica sylvestris, Cirsium rivulare, Ranunculus acris, Alchemilla sp., 
Lychni flos-cuculi, Campanula patula, Bistorta major, Veronica chamaedrys aj. 
 

Katastrální území Dolní Hedeč – lokalita Kosukův kopec 
Parcely 194/2 část,147/4 část, 147/6  
Kvalitní sečená podhorská louka, spíše sušší typ (obr. 25). Druhové složení: Festuca rubra, 
Arrhenatherum elatius, Briza media, Dactylis glomerata, Leucanthemum vulgare, Leontodon 
hispidus, Galium mollugo, Hypericum maculatum, Rumex acetosa, Knautia arvensis, Dianthus 
deltoides aj. 
 

Katastrální území Červený Potok a Dolní Hedeč – lokalita Na zahrádce 
Parcely 686, 687, 676 část, 677, 672, 701, 696, 669 část; 503, 504, 524, 513  
Součást rozsáhlé pastviny; v jižní části (parcely 503, 686, 657) poměrně monotónní spásané 
poháňkové trávníky (obr. 26) (Festuca rubra, F. pratensis, Cynosurus cristatus, Trifolium repens, 
T. pratense, Leontodon hispidus, Alchemilla sp., Ranunculus repens, Prunella vulgaris, Plantago 
lanceolata aj.), na mezích místy dřeviny (Tilia cordata, Betula pendula, Acer pseudoplatanus). Na 
jižním okraji (parcely 504, 524, 513) drobná vodoteč s mokřadní vegetací (Scirpus sylvaticus, 
Urtica dioica, Cirsium rivulare, Rubus idaeus) a rozptýlenými dřevinami (Alnus glutinosa, Acer 
pseudoplatanus). V severní části (parcely 676 část, 669 část, 672, 676 část, 677, 696) zvlněný 
reliéf s rozptýlenými dřevinami (Salix fragilis, Alnus glutinosa, Tilia cordata, Prunus avium) a 
prameništěm (obr. 27) (Scirpus sylvaticus, Cirsium rivulare, C. palustre, Deschampsia cespitosa, 
Acorus calamus, Juncus effusus aj.). 
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Základní údaje o Ptačí oblasti Králický Sněžník 
Název lokality: Králický Sněžník 
Kód lokality: CZ0711016 
Kraj: Olomoucký, Pardubický 
Rozloha: 30.225,33 ha  
 

Popis oblasti 
Ptačí oblast Králický Sněžník se rozkládá na uzemí Hanušovické vrchoviny. Pro oblast je 
charakteristický kopcovitý reliéf s množstvím menších údolí a drobných vodotečí. Ve vegetačním 
krytu jsou zastoupeny rozsáhlejší lesní porosty, převážně kulturních smrčin, méně i původní 
jedlobukové porosty. Velký význam pro charakter krajiny a biologickou hodnotu oblasti má 
rozptýlená zeleň (porosty dřevin na hromadnicích, kolem cest, na mezích, kolem vodotečí) a 
stovky hektarů lučních porostů. Louky byly v minulosti obhospodařovány spíše extenzivně nebo 
jen nepravidelně, v současnosti jsou častěji využívány pro pastvu dobytka a jako zdroj sena. 
V posledních letech se rozloha kulturních travních porostů dále zvětšila v důsledku zatravňování 
orné půdy. 
Horský a podhorský charakter Ptačí oblasti Králický Sněžník poukazuje na velký význam této 
oblasti pro ptactvo vázané na subalpínské bezlesé pásmo, horské smrčiny, a zejména podhorské 
louky. Území je významným hnízdištěm řady ptáků zařazených do přílohy I směrnice o ptácích. 
Podhorské louky hostí největší populaci chřástala polního (Crex crex) v ČR. Tento druh a jeho 
biotop je hlavním předmětem ochrany Ptačí oblasti Králický Sněžník. Odhadovaná velikost 
populace na území oblasti je 150 – 170 párů. 
 Z dalších hnízdících druhů zde nalezneme čápa černého (Ciconia nigra), jeřábka lesního (Bonasa 
bonasia), výra velkého (Bubo bubo), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), sýce rousného 
(Aegolius funereus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis), žlunu šedou (Picus canus), datla černého 
(Dryocopos martius), lindušku horskou (Anthus spinolleta), kosa horského (Turdus torquatus) a 
ťuhýka obecného (Lanius collurio). 
 

Popis hlavních předmětů ochrany 
Podle nařízení vlády ČR ze dne 8. prosince 2004 je hlavním předmětem ochrany Ptačí oblasti 
Králický Sněžník populace chřástala polního a jeho biotop.  
Chřástal polní se řadí mezi celosvětově nejohroženější a nejzranitelnější druhy ptáků. V posledních 
desetiletích vymizel z velkých oblastí západní a střední Evropy a jeho osídlení zde je již jen velmi 
ostrůvkovité. Středisko výskytu nyní představuje východní Evropa. Hlavním důvodem úbytku je 
ztráta vhodného biotopu v důsledku intenzivního způsobu obdělávání luk a pastvin. Rychlost a 
míra ústupu vedla k tomu, že byl zařazen mezi nejohroženější ptáky v Evropě. Kromě toho, že je 
uveden v příloze 1 směrnice EU o ptácích a je proto povinností jej chránit vyhlašováním zvláště 
chráněných území, je chráněn Bonnskou a Bernskou úmluvou a patří k prioritním evropským 
druhům ptáků, pro které Bird Life International vypracoval akční plány na ochranu. 
V ČR byl do poloviny 20. století běžným druhem, pak nastala silná redukce stavů a to především v 
nížinách. Tento trend se patrně zastavil zhruba na počátku 90. let a od té doby došlo k nárůstu 
početnosti i k návratu do mnohých, dříve opuštěných lokalit. V současné době žije na území ČR 
asi 1500 – 1700 párů chřástala polního. Vyhláškou č. 395/1992 Sb. je zařazen mezi zvláště 
chráněné druhy živočichů ČR v kategorii silně ohrožený. 
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Centrem rozšíření jsou podhorské lokality v nadmořské výšce mezi 400 – 800 metrů. Chřástal 
polní se vyskytuje především v různých typech luk, řidčeji se nachází v polních kulturách. V době 
hnízdění je důležitým faktorem výška vegetace, která musí být minimálně 20 cm a významnou roli 
hraje i hustota a druhové složení porostu. Diverzifikované luční porosty hostí velké množství 
bezobratlých živočichů, kteří jsou hlavní složkou potravy chřástala. Naopak polní monokultury a 
druhově chudé kulturní louky často neposkytují dostatečnou potravní základnu. Příliš husté a 
v nadzemní vrstvě špatně průchodné porosty rovněž nejsou pro chřástala polního optimální. 
Důležitá je rovněž přítomnost mokřin a pramenišť s rozptýlenými porosty křovitých vrb. 
Z afrických zimovišť přilétá do České republiky v dubnu – květnu a zůstává zde do srpna – října. 
Maximum výskytu připadá na období květen – srpen. Hnízdění v našich podmínkách začíná 
v druhé polovině května a trvá do první poloviny srpna. Chřástal polní je sukcesivně polygamní 
druh, samice běžně hnízdí dvakrát ročně. O snůšku se stará pouze samice. Po snesení prvních 
vajec opouští samec samici a láká samice v okolí nebo opouští lokalitu a odlétá i na velké 
vzdálenosti, kde opět zakládá nové teritorium. Někdy se i samice mohou mezi první a druhou 
snůškou přemisťovat na větší vzdálenosti. 
 Největší ohrožení pro chřástaly polní vyplývá ze současných způsobů zemědělského hospodaření, 
zejména z rychlého mechanizovaného kosení velkých ploch luk kosení od kraje ke st ředu, 
likvidace lučních pramenišť a mokřadů. Významná je i doba seče, protože chřástalové hnízdí 
poměrně pozdě a nejsou schopni vyvést mláďata před běžným termínem senoseče. Také intenzivní 
pastva, způsobuje opuštění lokality chřástaly, protože dobytek likviduje nezbytný vegetační kryt a 
často se soustřeďuje na vlhkých prameništích a ničí tato chřástalem preferovaná stanoviště. 
Nejjednodušším ochranným opatřením je změna způsobu kosení tak, že louka je kosena od centra 
směrem k okrajům a chřástalí rodinky mají možnost uniknout do okolních lučních porostů.  
 
 
 
 
 

Vyhodnocení přítomnosti předmětů ochrany v dotčeném 
území 

Předmětem ochrany PO Králický Sněžník je chřástal polní a jeho biotop. 
Terénní šetření bylo zaměřeno na výskyt předmětů ochrany na lokalitách, tj. na: 

1) osídlení hodnocených lokalit a jejich bezprostředního okolí chřástalem polním; 
2) ověření vhodnosti lokalit coby hnízdního biotopu chřástala polního. 

 
ad 1) Lokality byly navštíveny ve večerních a nočních hodinách, kdy se nejčastěji ozývají tokající 
samci hlasitým voláním. Byla použita nahrávka hlasu tokajícího samce k vyprovokování 
přítomných, ale v tu chvíli se neozývajících samců. Poslechem byla zjišťování 
přítomnost/nepřítomnost volajících samců na lokalitě a v jejím bezprostředním okolí. 
 
ad 2) Byl proveden zevrubný biologický průzkum lokalit s cílem klasifikovat míru vhodnosti 
přítomných biotopů pro hnízdění chřástala polního. Biotopy byly rozděleny na biotopy 
preferované, přijatelné a nevhodné.  
 
Výsledky terénního šetření shrnují následující tabulky: 
Lokality k rekreaci 

Lokalita Datum návštěvy Přítomnost 
volajících samců Biotop Poznámka 

Re-5 29.5.2007, 
1.7.2007 

ne přijatelný v sousedství 
rekreačního 
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objektu 
Re-6 1.6.2007, 

1.7.2007 
ne přijatelný v blízkosti se 

nachází prameniště 
Re-7 29.5.2007, 

2.7.2007 
ne přijatelný v sousedství 

rekreačního 
objektu 

Re-8 29.5.2007, 
2.7.2007 

ne přijatelný lokalita se nachází 
v zatáčce silnice, v 
sousedství 
rekreační objekt 

Re-9a 29.5.2007, 
2.7.2007 

ne přijatelný  

Re-9b 29.5.2007, 
2.7.2007 

ne přijatelný  

Re-10 29.5.2007, 
2.7.2007 

ne preferovaný  

Re-11 29.5.2007, 
2.7.2007 

ne přijatelný v sousedství 
rekreačního 
objektu 

Re-12 29.5.2007, 
2.7.2007 

ne preferovaný  

 
 
 
 
 
 
 

Lokality určené k zalesnění 

Katastrální 
území Parcely Datum 

návštěvy 

Přítomnost 
volajících 
samců 

Biotop Poznámka 

Dolní Lipka 247/3 1.6.2007, 
2.7.2007 

ne nevhodný  

 191 1.6.2007, 
2.7.2007 

ne přijatelný  

 144, 143/3, 166/1 1.6.2007, 
2.7.2007 

ne přijatelný  

 168/1 1.6.2007, 
2.7.2007 

ne nevhodný  

Heřmanice 853 1.6.2007, 
1.7.2007 

ne přijatelný  

 646/1, 650/2 1.6.2007, 
1.7.2007 

ne přijatelný  

 665/7 1.6.2007, 
1.7.2007 

ne přijatelný  

 789/2 část, 755/1 
část, 755/5 

1.6.2007, 
1.7.2007 

ne přijatelný  

 797/1 část 1.6.2007, 
1.7.2007 

ne přijatelný  
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Horní Lipka 765/1, 765/8 29.5.2007, 
2.7.2007  

ne přijatelný 29.5. volající 
samec cca 
450 m V od 
lokality (na 
louce nad 
Horní 
Lipkou) 
 

Dolní Hedeč – 
Kosukův 
kopec 

194/2 část,147/4 
část, 147/6 

3.6.2007, 
30.6.2007 

ne přijatelný  

Červený Potok 
a Dolní Hedeč 
–Na zahrádce 

686, 687, 676 část, 
677, 672, 701, 696, 
669 část; 503, 504, 
524, 513 

8.6.2007, 
30.6.2007 

ne preferovaný 
 

8.6. volající 
samec cca 
450 m V od 
lokality (na 
louce za 
Zlatým 
potokem) 

 
 

Posouzení významnosti vlivu ÚP obce Králíky na předměty 
ochrany 

Na žádné z lokalit nebyl při terénním šetření zjištěn volající samec, hlavním hlediskem pro určení 
významnosti vlivu navržených funkčních využití byla tedy klasifikace biotopů z hlediska jejich 
vhodnosti pro hnízdění chřástala polního, protože realizací územního plánu by došlo k likvidaci 
těchto biotopů. Přitom byly brány v potaz také prostorové charakteristiky lokality a okolí – tvar a 
lokalizace lokalit, konfigurace terénu a funkční využití okolí. 
 

Lokality pro rekreaci 

Lokalita Významný 
vliv Zdůvodnění 

Re-5 ne Nejedná se o preferovaný biotop, v širším okolí je hojně rozšířen (louky 
a pastviny), v sousedství se již nachází rekreační objekty.  

Re-6 ne Nejedná se o preferovaný biotop (intenzivní pastvina a nitrofilní  
vegetace na zbořeništi); v blízkosti se nachází prameniště, ale 
v důsledku intenzivní pastvy je dobytkem silně rozšlapávané. 

Re-7 ne Nejedná se o preferovaný biotop, v širším okolí je hojně rozšířen 
(pastviny). V sousedství se již nachází rekreační objekt, umístění u 
silnice - rušení. 

Re-8 ne Louka mezi silnicí a rekreačním objektem – nevhodná pro hnízdění 
v důsledku rušení. 

Re-9a ne Nejedná se o preferovaný biotop, v širším okolí je hojně rozšířen 
(středně intenzivní pastviny). 

Re-9b ne Nejedná se o preferovaný biotop, v širším okolí je hojně rozšířen 
(pravidelně sečené louky). 

Re-10 ano Jedná se o preferovaný biotop – extenzivní pastvina s prameništěm. 
Louka je navíc velmi cenná i z botanického hlediska. 

Re-11 ne Nejedná se o preferovaný biotop, v širším okolí je hojně rozšířen (louky 
a pastviny), v sousedství se již nachází rekreační objekty – rušení. 
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Re-12 ano Ideální hnízdní biotop – nepravidelně sečená louka s mokřadní 
vegetací a roztroušenými porosty vrb a dalších dřevin v okolí 
drobných vodotečí.  

 

Lokality určené k zalesnění 

Katastrální území Parcely Významný 
vliv Zdůvodnění 

Dolní Lipka 247/3 ne Biotop nevhodný pro hnízdění. 
191 ano Biotop může sloužit jako 

refugium pro jedince hnízdící 
na přilehlé louce v době seče. 
 

144, 143/3, 166/1 ano 

168/1 ne Nevhodný biotop pro hnízdění, 
již vysazen smrk. 

Heřmanice 853 ne Nejedná se o preferovaný biotop, 
hojný v širším okolí (louky a 
pastviny). V blízkosti intravilánu 
Heřmanic – rušení. 

646/1, 650/2 ne Nejedná se o preferovaný biotop, 
v širším okolí je hojně rozšířen 
(středně intenzivní pastviny). 

665/7 ne Nejedná se o preferovaný biotop, 
v širším okolí hojně rozšířeny 
vhodnější typy (středně 
intenzivní pastviny). 

789/2 část, 755/1 část, 
755/5 

ne Nejedná se o preferovaný biotop, 
obdobné typy v okolí hojně 
rozšířeny (louky a pastviny). 
Z botanického hlediska však 
velmi cenný. 

797/1 část ne Nejedná se o preferovaný biotop, 
v širším okolí je hojně rozšířen 
(louky a pastviny). 

Horní Lipka 765/1, 765/8 ne Luční enkláva v lese, nejedná se 
o preferovaný biotop, hojný 
v širším okolí (louky a pastviny).  

Dolní Hedeč – 
Kosukův kopec 

194/2 část,147/4 část, 
147/6 

ne Nejedná se o preferovaný biotop, 
obdobné typy v okolí hojně 
rozšířeny (louky a pastviny). 
Z botanického hlediska však 
velmi cenný. 

Červený Potok a 
Dolní Hedeč – Na 
zahrádce 

686, 687, 676 část, 
677, 672, 701, 696, 
669 část; 503, 504, 
524, 513 

ano Preferovaný biotop – pastvina 
s prameništěm. Nedaleko 
zaznamenán volající samec – 
osídlení lokality chřástalem je 
pravděpodobné. 
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Shrnutí 
Významný negativní vliv Územního plánu obce Králíky byl identifikován u lokalit k rekreaci Re-
10 a Re-12, u lokalit k zalesnění se jedná o parcely 191, 144, 143/3, 166/1 v katastrálním území 
Dolní Lipka a o parcely 686, 687, 676 část, 677, 672, 701, 696, 669 část; 503, 504, 524, 513 
v katastrálním území Červený Potok a Dolní Hedeč (lokalita Na zahrádce). V případě 
pozemků v katastrálním území Dolní Lipka by zalesněním došlo k likvidaci refugií pro jedince, jež 
by případně hnízdili na okolních loukách. V případě lokalit Na zahrádce, Re-10 a Re-12 by došlo 
k likvidaci biotopů preferovaných chřástalem polním pro hnízdění. 
U ostatních lokalit byl identifikován nevýznamný negativní vliv. Přestože by realizací územního 
plánu došlo k likvidaci stávajících biotopů, tyto však chřástal polní ke hnízdění nepreferuje a jsou 
v regionu široce rozšířeny.  
Mimo rámec hodnocení vlivu ÚP obce Králíky na PO Králícký Sněžník upozorňuji na skutečnost, že lokalita Kosukův kopec v k.ú. Dolní Hedeč a 
lokalita k zalesnění v k.ú. Heřmanice (parcely 789/2 část, 755/1 část, 755/5) jsou z botanického a krajiná řského hlediska velmi cenné a jejich 
zalesnění nepovažuji za vhodné. 

 

Závěr 
Územní plán obce Králíky je v předložené podobě významně negativní z hlediska vlivu na 
předměty ochrany Ptačí oblasti Králický Sněžník, jímž je chřástal polní a jeho biotop. 
K vyloučení negativního vlivu je třeba vyjmout výše jmenované pozemky z dalšího stupně 
projednávání. 
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