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1.Postup při pořízení územního plánu 

Zahájení prací:

Na základě žádosti obce Červená Voda ze dne 15. 6. 2009 dle § 6 odst. 5 písmena a) zákona 
č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) odbor územního plánování a stavební úřad MěÚ Králíky zahájil proces pořizování 
Územního plánu Červená Voda. O pořízení územního plánu rozhodlo Zastupitelstvo obce Červená 
Voda dne 1. 6. 2009 usnesením č. 410. Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem byl 
schválen pan starosta Miroslav Švestka. Po volbách v roce 2010 byl určeným zastupitelem 
usnesením č. 23 ze dne 6. 12. 2010 schválen nynější pan starosta PaedDr. Miloš Harnych.

Zadání:

Návrh zadání byl zpracován v červnu 2009. Projednání návrhu zadání bylo oznámeno 
veřejnou vyhláškou 22. 7. 2009. Návrh zadání územního plánu Červená Voda byl vystaven od 29. 7. 
2009 do 28. 8. 2009 na obecním úřadě v Červené Vodě, na odboru územního plánování a stavební 
úřadu MěÚ Králíky a dále na webových stránkách.  Návrh zadání byl předložen jednotlivě dotčeným 
orgánům, nadřízenému orgánu, sousedním obcím a subjektům působícím v řešeném území. 

V rámci projednání bylo Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí 
a zemědělství vydáno stanovisko z hlediska vlivu na NATURA 2000, pod čj. 40644/2009/OŽPZ/Le ze 
dne 7. 8. 2009 ve kterém nebyl vyloučen vliv na EVL Tichá Orlice a na PO Králický Sněžník. Krajský 
úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal k návrhu zadání své 
stanovisko z hlediska vlivu na ŽP, pod čj: 40535-2/2009/OŽPZ/PI ze dne 24. 8. 2009, ve kterém 
konstatoval, že pro předložený návrh zadání územního plánu je nutno zpracovat vyhodnocení vlivů 
na ŽP dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. 

 Návrh zadání byl doplněn o požadavky dotčených orgánů. Zadání územního plánu Červená 
Voda bylo schváleno zastupitelstvem obce Červená Voda dne 15. 2. 2010 usnesením č. 494. 

Následně bylo zadání předáno zpracovateli k vypracování návrhu územního plánu a 
pořizovateli. Dle projednávání zadání územního plánu bylo požadováno zpracovat návrh ve formě –
textová a grafická část dle stavebního zákona, rozbor udržitelného rozvoje území, zpracování 
posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) včetně vyhodnocení vlivu na EVL Tichá Orlice a 
PO Králický Sněžník (NATURA 2000).

Návrh územního plánu Červená Voda:

Projednávání návrhu územního plánu bylo zahájeno dne 28. 8. 2012. Společné jednání dle § 
50 stavebního zákona se konalo 19. 9. 2012. Návrh územního plánu byl vystaven od 3. 9. 2012 do 
19. 10. 2012. V souvislosti s novelou stavebního zákona, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2013 byl 
návrh územního plánu následně zveřejněn veřejnou vyhláškou. Od 25. 2. 2013 do 11. 4. 2013 mohl 
každý uplatnit připomínky k předmětnému návrhu územního plánu.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil stanoviska a připomínky 
obdržené v rámci společného jednání (viz kap.6 Přezkoumání souladu se stanovisky dotčených 
orgánů a kap. 16.Vyhodnocení připomínek).  Na základě skutečností, vyplývajících ze stanovisek 
dotčených orgánů a obdržených připomínek byl návrh územního plánu upraven.

V rámci společného jednání proběhlo posouzení dokumentace z hlediska vlivu záměru na 
životní prostředí. Stanovisko vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí dne 
4. 6. 2014 pod čj. 37470/2042/OŽPZ/CH. Stanovisko je souhlasné za respektování několika 
podmínek. Tyto podmínky byly zapracovány do návrhu územního plánu (viz. kap. 12).

Dne 26. 5. 2014 pořizovatel požádal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů 
EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení územního plánování o posouzení návrhu územního plánu 
dle § 50 odst. 7 stavebního zákona v platném znění. Nadřízený orgán vydal dne 9. 6. 2014 pod č.j. 
KrÚ 35346/2014 souhlasné stanovisko k návrhu územního plánu. V předmětném stanovisku je 
konstatováno, že byly naplněny požadavky na zajištění koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vztahy a byl zajištěn soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem.
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Souhlas s vynětím:

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 15. 9. 
2014 pod čj 53223/2014/OŽPZ/Kp souhlas s předloženým vyhodnocením důsledků na pozemky 
určené k plnění funkcí lesa. 

Souhlas dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve 
znění pozdějších předpisů, byl vydán Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního 
prostředí a zemědělství dne 15. 5. 2014 pod č.j. KrÚ26401/2014/OŽPZ/Se. 

Veřejné projednání: 

Řízení o územním plánu bylo v souladu s §52 stavebního zákona oznámeno 17. 6. 2014. 
Termín veřejného projednání byl stanoven na 28. 7. 2014 s místem konání v zasedací místnosti 
ObÚ Červená Voda od 14:00. Územní plán Červená Voda byl zveřejněn od 26. 6. 2014 do 5. 8. 2014 
a ve stejném termínu bylo umožněno nahlížení na obecním úřadě v Červené Vodě na odboru 
územního plánování a stavební úřad MěÚ Králíky a dále na webových stránkách.

V rámci řízení o územním plánu byly obdrženy námitky, jejichž vypořádání je uvedeno 
v kap. 15. textové části odůvodnění. V rámci řízení o územním plánu nebyly obdrženy žádné 
připomínky. Obdržená stanoviska byla souhlasná, nebylo požadováno žádné doplnění návrhu 
územního plánu. 

Přezkum a odůvodnění návrhu územního plánu:

Pořizovatel přezkoumal návrh územního plánu podle §53 odstavce 4 a vyhodnotil, že návrh 
územního plánu je v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů. Na základě veřejného projednání nedošlo k žádné úpravě 
návrhu územního plánu, proto pořizovatel přistoupil k přezkumu souladu návrhu územního plánu 
dle stavebního zákona a ke zpracování odůvodnění územního plánu určeného stavebním zákonem. 

Návrh územního plánu není v rozporu se zákonem, a proto pořizovatel předložil zastupitelstvu 
obce návrh na vydání územního plánu s odůvodněním. 

2. Přezkoumání soulasu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentace vydanou krajem

2.1Soulad 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 Červená Voda situováno mimo rozvojové oblasti, 
rozvojové osy, koridory a  plochy dopravy a technické infrastruktury. 

   Obec  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
Řešení územního plánu ÚP Č. Voda: 
- v případě realizace navrhované kapacitní komunikace dojde k posílení významu Červené 
Vody jako střediska ekonomického rozvoje oblasti, v územní plánu jsou rozvíjeny všechny 
vyjmenované složky – rozvoj dopravní a technické infrastruktury (přeložka silnice I/43, el. 
vedení Králíky – Horní Heřmanice, rozvoj bydlení a občanského vybavení

b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních 
dopravních tahů
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Řešení územního plánu ÚP Č. Voda: 
- do návrhu územního plánu je zapracována kompletní přeložka silnice I/43, která by měla 
zlepšit dostupnost regionu ve směru na Lanškrounsko i na Polskou republiku

c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení 
systému se sousedním Polskem 
Řešení územního plánu ÚP Č. Voda: 
- do funkčního využití území je zapracována cyklostezka Králíky – Červená Voda, jejíž 
realizace právě probíhá a která umožní propojení obce s dalšími cyklostezkami v regionu 

d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího 
průmyslu a ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto 
aktivity
Řešení územního plánu ÚP Č. Voda: 
- v územním plánu je navrhováno pět ploch pro rozvoj rekreačních aktivit v území (XL-1,
XL-2, XL-3, OS-1, OS-2); zejména v okrajových částech zastavěného území jsou rozvíjeny
plochy pro rodinnou rekreaci (RI)

e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, 
zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství
Řešení územního plánu ÚP Č. Voda: 
- v územním plánu jsou stabilizovány areály zemědělské výroby v území 

f) prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu horských masivů Jeseníku a Králického 
Sněžníku 
Řešení územního plánu ÚP Č. Voda: 
-záměr leží mimo řešené území územního plánu 

g) řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu 
Řešení územního plánu ÚP Č. Voda: 
-záměr leží mimo řešené území územního plánu 

- politika územního rozvoje vede přes řešené území dopravní koridor republikového významu 
S10 - Moravská Třebová – Lanškroun – Dolní Lipka(hranice ČR) s cílem posílení dopravní obsluhy 
území a vazeb na Polsko 

Řešení územního plánu ÚP Č. Voda: 

Do územního plánu byla zapracována trasa přeložky silnice I/43 v úseku Lanškroun – Dolní 
Lipkav rámci koridoru vymezeného ZÚR PK, ochrana koridoru vymezeného v roce 2009 ve 
vyhledávací studii „I/43 Lanškroun – Dolní Lipka ( Transconsult s.r.o., 10/2009) je zajištěna v rámci 
omezení funkčního využití stávajících ploch s rozdílným způsobem využití. 

- návrh Územního  plánu  Červená Voda respektuje  dále republikové priority územního 
plánování, které jsou uvedeny v kap. 2.2., zejména pak odst. 19, 20,21, 22, 24,25 a 27:

(19) – Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury 
území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.

Řešení ÚP Č. Voda: 
ÚP Č. Voda stanovuje podmínky, které chrání přírodní  a kulturní hodnoty v území a současně 
vytváří podmínky pro rozvoj civilizačních hodnot. Zachování rázu krajiny, resp. jeho ochrana je
provázána s potřebami ekonomického asociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje.

(20) - Při stanovování funkčního využití území zvažovat jak ochranu přírody, tak i hospodářský rozvoj a životní 
úroveň obyvatel; hledat při tom vyvážená řešení ve spolupráci s obyvateli a dalšími uživateli území.

Řešení ÚP Č. Voda: 
Návrh urbanistické koncepce obce a záměr rozvoje území byl úzce koordinován s posuzovateli vlivu 
koncepce na životní prostředí.

(21) – Vytvářet podmínky pro lokalizaci zastavitelných ploch v regionech strukturálně postižených a
hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích, zejména vysoké nezaměstnanosti.

Řešení ÚP Č. Voda: 
Obec Červená Voda představuje podobnou oblast. Pro posílení hospodářského pilíře v území byl 
vymezen dostatek rozvojových ploch s cílem zvýšit nabídku pracovních míst  v oboru drobné a 



7

řemeslné výroby, lehkého průmyslu, ale zejména pak terciální sféře – rozvoj služeb a  zařízení pro 
rozšíření rekreace v území. 

(22) Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného území. 
Vytvářet předpoklady především pro nové využívání opuštěných areálů a ploch. 

Řešení ÚP Č. Voda: 
Nově navrhované zastavitelné plochy byly vymezovány s cílem zajištění kompaktnosti zastavěného 
území obce. Nebyla doporučena  obnova zástavby ve volné krajině na rozptýlených zbořeništích
pocházejících  z poloviny XX.století.

(24) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), obzvláště ve specifických oblastech, s cílem zachování a 
rozvoje jejich hodnot. Podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst turistickými cestami, 
které umožňují celosezónní využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).

Řešení ÚP Č. Voda: 
V návrhu územního plánu je podpořen rozvoj cestovního ruchu v území vymezením dvou středisek 
zimní rekreace, rozvoj sportovních ploch je doplněn souvisejícími plochami občanského vybavení 
komerčního charakteru a plochami pro rozvoj rodinné rekreace.                                

(25) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Dopravní a technickou infrastrukturu umísťovat s 
ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny, je-li to účelné, do společných koridorů.

Řešení ÚP Č. Voda:
Do návrhu územního plánu je zapracována přeložka silnice I/43, která by měla zlepšit dostupnost 
regionu ve směru na Lanškrounsko i na Polskou republiku. Vymezen je také koridor pro nadzemní 
el. vedení 2x110kV Horní Heřmanice – Králíky. Vzhledem k tomu, že koridory pro vedení těchto 
staveb byly již vymezeny v nadřazené územně plánovací dokumentaci, nebylo možné vytvořit pro 
obě stavby v území společný koridor. 

2.2 Soulad s  územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

  Obec Červená Voda patří do řešeného území Zásad územního rozvoje Pardubického 
kraje (ZÚR PK), které vydalo zastupitelstvo Pardubického kraje dne 29.04.2010 usnesením č. 
Z/170/10.
  Návrh Územního  plánu  Červená Voda respektuje  priority územního plánování kraje pro zajištění 

udržitelného rozvoje území, které jsou stanoveny v kap. 1 ZÚR PK, a to především: 

- vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Pardubického kraje, založený na zajištění příznivého životního 
prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. 

Řešení ÚP Č. Voda:
    Vyváženost a udržitelnost rozvoje území jsou sledovány jako základní cíl stanovované koncepce. Návrh 
koncepce byl prověřován v rámci posuzování SEA. 

- vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní dostupnosti a 
dopravní obslužnosti kraje 

Řešení ÚP Č. Voda:
   Do návrhu územního plánu je zapracována přeložka silnice I/43, která by měla zlepšit dostupnost 

regionu ve směru na Lanškrounsko i na Polskou republiku.

- vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. Přitom se soustředit 
zejména na zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko – stabilizační funkce krajiny; 
ochranu pozitivních 

Řešení ÚP Č. Voda:
   Při návrhu územního rozvoje obce byly plně respektovány prvky ochrany přírody vymezené 

v území; byl upřesněn a doplněn územní systém ekologické stability krajiny, byly stanoveny 
základní prostorové regulativy ploch s rozdílným způsobem využití s cílem zajistit ochranu 
pozitivních znaků krajinného rázu. 

- vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifické oblasti kraje při zachování požadavků na 
ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v území specifické oblasti takové formy rozvoje, které vyhoví 
potřebám hospodářského rozvoje a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot.
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Řešení ÚP Č. Voda:
   Řešení specifických problémů vymezených v PÚR ČR je konkrétně popsáno v úvodu kapitoly 2.1 

této textové části. 

- vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel; 
zajišťuje plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území obce a preferuje přestavby a 
rekonstrukce nevyužívaných objektů před výstavbou ve volné krajině

Řešení ÚP Č. Voda:
   Nově navrhované zastavitelné plochy byly vymezovány s cílem zajištění kompaktnosti 
zastavěného území obce. Nebyla doporučena  obnova zástavby ve volné krajině na rozptýlených 
zbořeništích pocházejících  z poloviny XX.století.  Je vymezena pouze jedna zastavitelná plocha pro 
nové umístění výroby a skladování – lehký průmysl, nejdříve by měly být optimálně využity již 
stabilizované plochy této funkce v území.  U železniční zastávky Bílá Voda je navrhována přestavba 
výrobního areálu pro potřeby smíšeného bydlení. 

- zachování a citlivé doplnění výrazu sídla, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické 
struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou venkovskou zástavbou a omezit fragmentaci 
krajiny

Řešení ÚP Č. Voda:
   Nově navrhované zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby byla zachována historicky vzniklá 

sídelní struktura jak vlastní Červené Vody, tak i integrovaných obcí. Byly stanoveny základní 
prostorové regulativy s cílem nenarušit vzniklé urbanistické struktury a dominanty. 

       Návrh Územního  plánu  Červená Voda respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje a 
úkoly pro územní plánování, které jsou stanovené pro specifickou oblast republikového významu 
SOB3 Jeseníky- Králický Sněžník, a to zejména:

- vytváří podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu tím, že:
   a) návrhem přeložky silnice I/43 zlepšuje dopravní dostupnost území
   b) vymezuje nové plochy pro rozvoj rodinné a hromadné rekreace
   c) vymezuje dvě nové plochy pro rozvoj občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
   d) vymezuje 3 plochy pro možné sportovní využití v nezastavěném území 

- upřesňuje vymezení skladebných částí ÚSES tak, aby byly vytvořeny prostorové předpoklady pro 
funkční systém, napojený v co největší míře na plochy zeleně v zastavěném území a dále na  ÚSES 
okolních obcí. Bylo provedeno upřesnění (redukce) ochranné zóny nadregionálních biokoridorů 
s ohledem  na zastavěné a zastavitelné  území města dle konkrétních geomorfologických a 
ekologických podmínek daného území.

- vytváří podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského, resp. horského charakteru; byly 
respektovány stávající areály zemědělské výroby v území a stanovena koncepce využívání 
nezastavěného území s ohledem na přírodní hodnoty v území 

       Návrh Územního  plánu  Červená Voda respektuje zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj 
v územích s přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami, a to zejména:

- v co nejvyšší možné míře jsou chráněny základní atributy, funkčnosti a vzhledu krajiny

- v případě zásahu do krajiny jsou stanoveny podmínky, aby tento zásah byl co nejmenší. 
Současně je kompenzován v oblasti podpory ekonomického růstu v oblasti, který je 
veřejným zájmem

-     cestovní ruch je rozvíjen v příznivé formě pro udržitelný rozvoj

Dle ZÚR PK  se řešené území nachází v krajině zemědělské, lesní a lesozemědělské. Zásady, 
uvedené u těchto krajinných typů pro plánování změn v území (uvedené v čl. 127,  131 a 133) byly 
předkládaným územním plánem až na výjimky respektovány, a to zejména:

- územní plán dbal na hospodárné využití zemědělského půdního fondu, nové zastavitelné 
plochy byly vymezeny tak, aby navazovaly na zastavěné území a zajišťovaly jeho kompaktnost, 
záměry byly směřovány prioritně na půdy nižší třídy ochrany. 
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   K rozporu dochází v krajině lesní, kde je navrhován zábor PUPFL ve dvou lokalitách. Změna ve 
využití území – návrh ploch pro sjezdové lyžování – byla schválena již v předcházejících úpravách 
územně plánovací dokumentace obce Změně č. 2 a Změně č. 3 ÚP SÚ Červená Voda. Nedodržení 
výše uvedené zásady je kompenzováno přínosem záměru v oblasti podpory ekonomického růstu, 
který je ve vymezené specifické oblasti veřejným zájmem.  

      ZÚR PK navrhuje v řešeném území koridor pro umístění stavby D24 – přeložka silnice I/43 
Dolní Lipka – Červená Voda.  Tento koridor byl do Územního plánu Červená Voda zapracován a 
zpřesněn- viz kapitola 7.1 této textové části 

       ZÚR PK navrhuje v řešeném území koridor pro umístění stavby D35 – přeložka současné 
silnice I/43 Šanov u Červené Vody.  Koridor byl do územního plánu zapracován. Vzhledem 
k výhledovému přeřazení tohoto úseku do sítě silnic II. tříd a tím i menší intenzitě silničního provozu 
i vzhledem ke skutečnosti, že směrové vedení komunikace tvoří v současné době přirozený 
zpomalovací retardér při vjezdu do města, je doporučeno zpracovatelem ÚP přeložku silnice I/43 
v tomto úseku nerealizovat. Stejný názor obsahovalo i stanovisko  ŘSD ČR k návrhu územního 
plánu. 

     ZÚR PK navrhuje v řešeném území pro umístění staveb nadřazené elektrorozvodné soustavy 
koridor E03- nadzemní vedení 2x110 kV Horní Heřmanice – Králíky. Uvedený koridor byl 
v předkládaném územním plánu vymezen dle konkrétních podmínek v rozsahu ochranného pásma 
vedení. 

          ZÚR PK vymezuje v řešeném území nadregionální biokoridor K80 Sedloňovský vrch, 
Topielisko – Raškov ve dvou osách – mezofilní hájové ose a mezofilní bučinné ose, obě v šířce 
minimálně 40 m. Územní plán  upřesňuje vedení nadregionálního biokoridoru v řešeném území, 
upřesnění bylo provedeno autorizovaným projektantem. 

        ZÚR PK vymezuje v řešeném území nadregionální biokoridor K84 (K80 – K85)  v šířce 
minimálně 40 m. Územní plán  upřesňuje vedení nadregionálního biokoridoru v řešeném území, 
upřesnění bylo provedeno autorizovaným projektantem. 
   
   ZÚR PK vymezuje v řešeném území následující prvky regionálního systému ekologické stability –
regionální biocentrum RBC 9010 Dolní les, RBC 442 Buková hora, RBC 1802 Lískovec a RBC 443 
Moravský Karlov; regionální biokoridory RK 830A Lískovec – Dolní les, RK 830 B Dolní les –
Těchonín a RK 831 Lískovec – Moravská Karlov. Uvedené prvky regionálního ÚSES byly do 
územního plánu zapracovány.

        Koridory dopravních staveb, koridor stavby nadřazené elektrorozvodné soustavy a prvky 
nadregionálních a regionálních ÚSES jsou v ZÚR PK vedeny jako veřejně prospěšné stavby, resp. 
veřejně prospěšná opatření.  Z uvedeného důvody byly také zapracovány do seznamu veřejně 
prospěšných staveb, resp. opatření předkládaného územního plánu. 

3. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

Funkční plochy

- vzhledem k utváření zástavby nedojde realizací zastavitelných ploch  k přímému 
kontaktu zastavěného území Červené Vody se zastavěným územím sousedních obcí

- v místní části Mlýnický Dvůr  je rozvíjeno zázemí střediska zimní rekreace Buková Hora

Veřejná infrastruktura
           -     záměr  přeložky silnice I/43  Lanškroun – Červená Voda  - hraniční přechod Dolní Lipka a 
el.vedení 2x110 kV Králíky – Horní Heřmanice je koordinován v rámci Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje  a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. 
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Ochrana přírody
-          při upřesnění vedení prvků ÚSES byla řešena návaznost na systém ekologické stability 

sousedních obcí

4. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního 
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 
území
Přezkoumání souladu návrhu územního plánu Červená Voda s cíli územního plánování
Návrh územního plánu Červená Voda je v souladu s cíli územního plánování ve smyslu ustanovení § 
18 stavebního zákona, neboť:
- vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém 

vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích

- zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území

- jsou koordinovány veřejné a soukromé záměry změn v území, výstavba a jiné činnosti 
ovlivňující rozvoj území a je konkretizována ochrana veřejných zájmů vyplývající ze 
zvláštních právních předpisů

- jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví

- je chráněna krajina jako podstatná složka prostředí života obyvatel
- jsou určeny podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištěna ochrana 

nezastavěného území a nezastavitelných pozemků, zastavitelné plochy jsou vymezeny s 
ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

Přezkoumání souladu návrhu územního plánu Červená Voda s úkoly územního plánování
Návrh územního plánu Červená Voda je v souladu s úkoly územního plánování ve smyslu 
ustanovení § 19 stavebního zákona, neboť:
- zjišťuje a posuzuje stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
- stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 

podmínky území
- prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 

přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, 
geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání

- stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb

- stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména pro umístění a uspořádání
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území

- stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení
- vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů
- uplatňuje poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a 

ekologie a památkové péče.

5. Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky stavebního 
zákona a jeho prováděcích předpisů

Návrh územního plánu je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění.



6.Přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Řešení územního plánu respektuje limity využití území, především ochranná pásma a jejich ochranné režimy. Respektuje kulturní, civilizační a 
přírodní hodnoty v řešeném území. 

Vodní toky v řešeném území jsou respektovány, do jejich ochranného pásma nejsou navrhovány záměry, které by znemožňovaly nebo významně 
ztěžovaly údržbu vodních zdrojů stejně tak je tomu v případě ochranných pásem vodních zdrojů (Zákon č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

V předmětném území nejsou navrhovány plochy pro případné umístění významných zdrojů znečištění. (zákon č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů).

Územním plánem jsou respektovány objekty v zájmu památkové péče. Urbanistická struktura je respektována především v částech původní 
zástavby (zákon č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Plochy PUPFL a přírodní hodnoty území jsou územním plánem respektovány. Skladebné části územního systému ekologické stability včetně 
ochranného režimu jsou vymezeny (zákon č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Územním plánem Červená Voda jsou respektovány požadavky dalších zvláštních právních předpisů, především zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství ve znění pozdějších předpisů. 

Při projednávání návrhu územního plánu Červená Voda byly respektovány požadavky dotčených orgánu na obsah územního plánu vyplývající ze 
zvláštních právních předpisů:

Vyhodnocení stanovisek obdržených v rámci společného jednání:

Dotčený orgán stanovisko Vyhodnocení stanoviska

Ministerstvo dopravy 
ČR, odbor dopravní 
politiky, mezinárodních 
vztahů a životního 
prostředí,   nábřeží 
L.Svobody 1222/12, 110 
15  Praha 1
Č.j. 774/2012-910-UPR/2 
ze dne 18. 10. 2012

Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 

Ministerstvo dopravy vydává, jako dotčený orgán ve věcech dopravy, 

stanovisko podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb., 

o dráhách, v platném znění, podle § 88 odst. 1 písm. o) a p) zák. č. 

49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění a podle § 4 zák. č. 

114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, k návrhu 

územního plánu Červená Voda.

SILNIČNÍ DOPRAVA

Správním územím obce Červená Voda procházejí stávající trasy silnic 

I.třídy I/11 a I/43.

Koridor pro přeložku silnice I/43 vymezený 

v ZUR je v návrhu respektován. Upozorňujeme, 

že zpřesňující trasy vymezené uváděnou 

vyhledávací studií v řešeném území Červená 

Voda z významné části leží mimo tento koridor. 

Bylo by vhodné v nejbližším možném termínu 

požádat o aktualizaci této trasy v krajském 

dokumentu.

Ochranná pásma všech silnic (státních i 

krajských) jsou zakreslena jako limit v grafické 

části odůvodnění územního plánu – v příloze 

B.2.1 – Koordinační výkres.
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Zásady územní rozvoje Pardubického kraje vymezují v řešeném 

území veřejně prospěšnou stavbu v oblasti dopravy s označením D24 -

přeložka silnice I/43 Dolní Lipka - Červená Voda (peáž silnice I/11). Na 

uvedenou stavbu v rozsahu Lanškroun - Dolní Lipka byla v roce 2009 

vypracována pouze vyhledávací studie. Koridor v šířce 300m vymezený 

ZÚR Pardubického kraje pro uvedenou veřejně prospěšnou stavbu (VPS) 

požadujeme respektovat Stávající silnice I/43 v úseku Červená Voda -

Králíky bude výhledově přeřazena do sítě silnic II. tříd, s označením II/312. 

Do doby zprovoznění přeložky silnice I/43 (peáž I/11), je nutné jako limit v 

území vymezit ochranné pásmo stávající silnice I. třídy I/43, procházející 

obcí. Na stávající silnici I/43 na příjezdu od města Králíky, na úrovni 

Šanova, je dle ZUR Pardubického kraje navržen koridor pro napřímení -

umístění přeložky silnice I/43, s označením D35. Důvodem přeložky jsou 

nenormové směrové parametry této komunikace. Upozorňujeme, že tento 

dopravní záměr resort dopravy nesleduje.

Požadujeme respektovat ochranná pásma (dále jen OP) stávajících 

silnic I/43 a I/11 v rozsahu 50m od osy přilehlého jízdního pásu, dle §30 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Toto 

požadujeme zapracovat do textové části návrhu ÚP Červená Voda, str. 

33, odst. "Ochranná pásma, Silnice"

Požadujeme v ochranných pásmech silnic I. třídy a v navržených 

koridorech přeložky silnice I/43 (v ZUR PK ... D24 a D35) neumisťovat 

nové rozvojové či přestavbové plochy. Zejména se jedná o rozvojové 

plochy: Z8, Z24, Z33, Z34, Z53, Z55, a Z59. Dopravní připojení takto 

vzniklých rozvojových ploch na I/11 a I/43 požadujeme řešit přednostně 

přes stávající křižovatky, resp. sjezdy, a to v souladu s platnými ČSN.

Pro dopravní připojení Z54DS-4 nových zastavitelných ploch 

Z53_SK-la a Z53_SK-lb a dopravní připojení plochy Z59SK-2 požadujeme 

splnění podmínek ČSN.

Zároveň upozorňujeme na nevhodnost umísťovat nové rozvojové 

plochy obsahující stavby, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové 

limity v blízkosti, resp. s orientací na silnice I/11 a I/43. Stavby na 

Ochranné pásmo silnic je stanoveno zákonem a 

musí být respektováno bez ohledu na znění 

textové části – odůvodnění územního plánu, 

navíc v této textové části nemá žádnou 

závaznost.

Připomínka upozorňuje na nevhodnost 

některých rozvojových ploch, zároveň však řeší 

možnosti jejich dopravního napojení. 

Zdůvodnění vymezení uvedených ploch je 

následující:

- rozvojová plocha Z8(OM-2)- leží uvnitř 

zastavěného území místní části Dolní 

Orlice, jedná se o výstavbu ve stavební 

proluce, v předmětné lokalitě je již 

realizována veřejná infrastruktura, 

navrhované funkční využití – občanské 

vybavení komerčního charakteru 

předpokládá umístění u frekventované 

komunikace. Jedná se tedy o návrh 

rozvojové plochy v souladu s prioritou č. 

(19) Politiky územního rozvoje ČR 2008, 

která zní „ hospodárně využívat 

zastavěné území  a zajistit ochranu 

nezastavěného území … cílem je účelné 

využívání a uspořádání území úsporné 

v nárocích na veřejné rozpočty na 

dopravu a energie“.

- rozvojová plocha Z24(OM-4)- rozsah 

plochy byl zmenšen tak, aby 

nezasahoval do koridoru pro přeložku 
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uvedených plochách, které podléhají ochraně před nadlimitním hlukem ze

silniční dopravy, požadujeme zařadit jako podmíněně přípustné s 

podmínkou, že v následujícím územním, resp. stavebním řízení bude 

prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v 

chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a ani v chráněných 

venkovních prostorech. Upozorňujeme, že veškerá protihluková ochrana 

takto vzniklé zástavby bude provedena na náklady investorů této 

zástavby a to mimo pozemky silnic I/11 a I/43. Jedná o rozvojové plochy: 

Zl, Z8, Z24, Z28, Z43, Z44, Z47, Z53, Z55, Z72, Z73, Z74, Z77 a Z80.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Řešeným katastrálním územím je železniční trať čís. 024 Ústí nad 

Orlicí - Štětí, která je zařazena do kategorie dráhy celostátní. Limitem v 

území je ochranné pásmo této dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb., o 

dráhách, v platném znění.

Podmínečně přípustné využití lokalit, které leží v ochranném 

pásmu dráhy tratě č. 024 Ústí nad Orlicí - Štíty a jsou pro ně stanoveny 

hygienické hlukové limity, je vyznačeno v koordinačním výkrese a 

zmíněno v textové části. S ohledem na tuto skutečnost nemáme z 

hlediska železniční dopravy připomínky.

Ostatní druhy dopravy nejsou návrhem dotčeny.

silnice I/43 vymezeného ZUR

- rozvojová plocha Z33 (VD-2) a Z34 (VD-

3)- jedná se o rozšíření výrobních ploch 

v severní části Červené Vody, realizací 

záměru dojde v předmětném prostoru 

ke zkompaktnění zastavěného území, 

k propojení zastavěného území vlastní 

Červené Vody a místní části Šanov. 

Návrh rozvojové plochy pro výrobu 

předpokládá, že bude situována u 

frekventované komunikace na dopravně

dobře dostupném místě. Využití lokality 

nevyžaduje hygienickou ochranu.

- rozvojová plocha Z53(SK-1a), Z55(SK-

1b) a Z59(SK-2) – tyto plochy 

představují rozvoj smíšeného území 

komerčního charakteru na jihozápadním 

okraji zastavěného území Červené 

Vody. Realizací záměru dojde ke 

zkompaktnění zastavěného území 

v předmětném prostoru, plochy lze 

snadno zainventovat s ohledem na 

realizovanou veřejnou infrastrukturu. 

Navrhované komerční využití 

předpokládá umístění u frekventované 

komunikace. 

Uvedený požadavek na dopravní připojení 

vymezených rozvojových ploch přes stávající 

křižovatky byl doplněn do textové části 
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územního plánu, do kapitoly 3.2. 

Uvedené rozvojové plochy nejsou prioritně 

vymezeny pro objekty vyžadující hygienickou 

ochranu, do textové části územního plánu, 

kapitoly 3.2 byla u těchto rozvojových ploch (Z8, 

Z24, Z28, Z43, Z53 a Z55) stanovena podmínka, 

že v případě umístění staveb vyžadujících 

hygienickou ochranu bude při řízení o umístění 

staveb,resp. stavebním řízení dokladováno, že 

nebudou překročeny max. přípustné hladiny 

hluku v chráněných vnitřních a venkovních 

prostorech staveb a ani v chráněných 

venkovních prostorech. 

Poznámka:

 Rozvojové plochy Z1 a Z77 byly z návrhu 

vypuštěny. Rozvojová plocha Z28 leží převážnou 

částí své plochy mimo ochranné pásmo silnice I. 

třídy, stejně tak i rozvojová plocha Z43. 

Rozvojová plocha Z44 není ochranným pásmem 

silnice vůbec zasažena, rozvojová plocha Z47 

není v současné době zasažena žádným 

ochranným pásmem silnice a leží ve vzdálenosti 

cca 430 m od okraje koridoru pro vedení 

přeložky silnice I/43 vymezeného ZUR Pk. 

Rozvojové plochy Z72,Z73, Z74 a Z80 leží mimo 

ochranné pásmo stávající silnice i mimo plochu 

koridoru vymezeného ZUR pro přeložku silnice 

I/43 v ZUR Pk. Jedná se o rozvojové plochy 

regionálního významu, určené pro rozvoj 

rekreačního potenciálu Mlýnického Dvora. Je 

reálný předpoklad, že k jejich realizaci dojde 
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dlouho před výstavbou navrhované přeložky 

silnice I/43. 

Ministerstvo životního 
prostředí, Vršovická 65, 
100 10 Praha 10. 
Č.J. 976/550/12-
Mor73528/ENV/12 ze dne 
30.8.2012

K návrhu územního plánu obce Červená Voda Ministerstvo 

životního prostředí, podle ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o 

ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění 

uvádí, že ve svodném území obce je evidováno CHLÚ Bílá Voda jako 

podzemní úložiště (č. 40001000).

Ministerstvo dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 

62/1988 Sb., o geologických pracích v platném znění, informuje, že v 

daném území se nachází v lokalitě Červená Voda 3 plochy potenc. 

sesuvu (č. 1971, 5586, 1969) a dvě plochy aktivního sesuvu (č. 1972 a 

1970). V lokalitě Bílá voda je evidován bod aktivního sesuvu č. 7695. V 

zájmovém území nejsou evidovány vlivy důlní činnosti.

CHLÚ, plochy potenciálního  a aktivního sesuvu, 
bod aktivního sesuvu jsou součástí UAP ORP 
Králíky a jsou tedy zapracovány do návrhu 
územního plánu Červená Voda, jsou zakresleny 
do  přílohy B.2.1 – Koordinační výkres.

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu České 
republiky, odbor 
hornictví a stavebnictví,   
Na Františku 32, 110 15  
Praha č.j. 
35497/2012/31100 ze dne 
3. 10. 2012

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a 

těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle ustanovení §50 odst. 2 

stavebního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné 

připomínky, protože dokumentace akceptuje problematiku ochrany a 

využití nerostného bohatství v řešeném území.

Stanovisko neobsahuje žádné požadavky na 
úpravu dokumentací

Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství,
Komenského náměstí 
125, 532 11 Pardubice  
Č.j.28719/2014/OŽPZ/Le 
ze dne 5.5.2014

Krajskému úřadu Pardubického kraje (dále též OOP) byla dne 18. 

4. 2014 doručena žádost o vydání stanoviska dle ustanovení § 45i odst. 

1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon), ke koncepci „Návrh územního 

plánu Červená Voda, upravená dokumentace".

V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako 

orgán příslušný dle ustanovení § 77a

odst. 4 písm. n) zákona toto stanovisko:

Předložená koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky 

významnou lokalitu (dále jen EVL) Tichá Orlice ani na ptačí oblast 

Stanovisko neobsahuje požadavky na úpravu 
dokumentace
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(dále jen PO) Králický Sněžník.

Odůvodnění:

Předmětem koncepce je návrh územního plánu (dále jen ÚP) obce 

Červená Voda zpracovaný v lednu 2014 a upravený v dubnu 2014 

zodpovědným projektantem Ing. arch. D. Vaníčkovou. Řešené území je 

vymezeno správním obvodem obce Červená Voda, které obsahuje osm 

katastrálních území: Bílá Voda, Červená Voda, Dolní Orlice, Horní Orlice,

Mlýnice u Červené Vody, Mlýnický Dvůr, Moravský Karlov a Šanov u 

Červené Vody.

V řešeném území se nachází EVL Tichá Orlice (kód CZ0533314), 

kde je předmětem ochrany mihule

potoční (Lampetra planeri). Jakékoliv zásahy v souvislosti s tokem Tiché 

Orlice by mohly negativně

ovlivnit předmět ochrany v této lokalitě.

EVL Tichá Orlice zasahuje do řešeného území v její severní části, 

a to v k. ú. Horní Orlice a v k. ú. Dolní Orlice. Z podkladů, které má OOP 

k dispozici z předešlé úřední činnosti, a údajů, které byly zjištěny v 

rámci inventarizačních zoologických průzkumů, vypracování plánu péče 

a komplexního hodnocení toku Tiché Orlice (s důrazem na vymezenou 

část EVL) se zaměřením na výskyt mihule potoční, vyplývá, že řeka 

Tichá Orlice je v úseku, který má být dílčími záměry koncepce dotčen, 

biotopem mihule potoční (Lampetra planeri). Je zřejmé, že místo toku, 

které se nachází v k. ú. Dolní Orlice je místo s výskytem minoh. RNDr. J. 

Křížek v závěrečné zprávě (Křížek J., 2008: Komplexní hodnocení toku 

Tiché Orlice se zaměřením na výskyt mihule potoční) uvádí, že v úseku 

toku v k. ú. Dolní Orlice se mihule potoční vyskytuje ve stádiu 

tohoročních larev (stáří o+), což nasvědčuje jednak blízkosti vhodných 

trdlišť a také stabilitu těchto stanovišť, která odolávají vyšším nárokům 

a zároveň jsou útočištěm larev splavených z méně výhodných stanovišť 

výše proti proudu. Stejně tak je uvedeno v inventarizačním zoologickém 

průzkumu, který provedlo Centrum ochrany přírody v roce 2011.

Dle obsahu předložené textové části ÚP a dle předložených 
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mapových příloh je patrné, že nově navrhované plochy, zejména plochy 

vymezené pro bydlení, jsou situovány i v blízkosti toku Tiché Orlice. 

OOP respektuje umístění záměrů nových ploch pro bydlení, které 

navazují na stávající zástavbu v rámci koncepce ÚP v blízkosti EVL 

Tichá Orlice. Je předpoklad, že nedojde k negativním zásahům do 

morfologie koryta toku ani k negativním změnám kvality vody, nemůže 

tedy dojít k negativnímu ovlivnění EVL Tichá Orlice. K vlastním 

projektům dílčích staveb bude však v budoucnu nutné požádat OOP o 

vydání stanoviska dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona.

V řešeném území se nachází PO Králický Sněžník (kód CZ 

0711016). PO Králický Sněžník byla vymezena nařízením vlády č. 

685/2004 Sb. ze dne 8. 12. 2004. Předmětem ochrany PO je chřástal 

polní (Crex crex) a jeho biotop. Cílem ochrany PO je zachování a obnova 

ekosystémů významných pro chřástala polního v jeho přirozeném 

areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací tohoto 

druhu ve stavu příznivém z hlediska ochrany. Správní obvod obce 

Červená Voda je území s četným výskytem biotopů vhodných pro 

existenci chřástala polního (vlhčí louky a lada, pastviny, prameniště, 

kamenné snosy a drobné krajinné struktury jako např. roztroušené 

křoviny). Z předložené dokumentace vyplývá mnoho navrhovaných 

rozvojových ploch s různým funkčním využitím, které se vyskytují v 

jádrových územích výskytu chřástala.

OOP stanoviskem ze dne 7. 8. 2009 pod č. j. 40644/2009/OŽPZ/Le dle 
ustanovení § 45i odst. 1 zákona nevyloučil významný vliv koncepce 
„Územní plán Červená Voda, návrh zadání" na PO Kralický Sněžník a 
EVL Tichá Orlice. Koncepce byla posouzena autorizovanou osobou 
RNDr. Lukášem Mertou, Ph.D., Mrštíkovo náměstí 53, 779 00 Olomouc, 
IČO: 70622485, a byla předložena dokumentace „Územní plán Červená 
Voda - Hodnocení vlivu koncepce dle § 45i zákona č. 114/92 Sb. 
(aktualizovaná verze - 2013), prosinec 2013", autor v tomto dokumentu 
konstatuje, cit.: „je možno konstatovat, že hodnocená koncepce -
Územní plán Červená Voda nebude mít při dodržení definovaných 
doporučení a podmínek významný negativní vliv na příznivý stav 
předmětů ochrany lokalit soustavy NÁTURA 2000 ani na jejich 
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celistvost".
Jakékoliv zásahy v souvislosti s biotopy vymezenými jako vhodné pro 
chřástala polního by mohly negativně ovlivnit jeho vývoj a existenci. 
Vzhledem k rozvojovým záměrům, které se nacházejí v PO, byla 
dokumentace ÚP upravena. V textové části byla dokumentace ÚP 
doplněna tak, aby byl dopad plánovaných rozvojových ploch v 
lokalitách s případným výskytem chřástala polního minimalizován. K 
vlastním projektům dílčích staveb bude však v budoucnu nutné požádat 
OOP o vydání stanoviska dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona.
Krajský úřad Pardubického kraje posoudil koncepci, její rozsah a 
umístění a dospěl k závěru, že výše uvedená koncepce nemůže mít 
významný vliv na EVL Tichá Orlice, ani na vymezenou PO Králický 
Sněžník, jak ve svém stanovisku uvádí.
Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, vydávaná 
podle ustanovení jiných paragrafů zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, nebo jiných zákonů.

Státní pozemkový 
úřad, Tvardkova 1191, 
562 01 Ústí nad Orlicí

Stanovisko neobdrženo
Územní plán Červená Voda je zpracován tak,
aby v plném rozsahu respektoval zájmy hájené 
na základě zákona č. 139/2002Sb. ve znění 
pozdějších předpisů

Krajská hygienická 
stanice Pardubického 
kraje, územní pracoviště 
Ústí nad Orlicí, 
Smetanova 1390, PSČ 
562 01. Č.j. KHSPA 
14030/2012/HOK-UO ze 
dne 16. 10. 2012

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 
(dále jen „KHS") jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon"), 
posoudila předložený „Návrh územního plánu města Červená Voda".
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu územního plánu s 
požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v 
souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona toto stanovisko:

S „Návrhem územního plánu města Červená Voda"  s o u h l a s í .
V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a § 4 odst. 5 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění takto 
stanovených podmínek:
Lokality BI-1 a BV-9 v k.ú Červená Voda - plochy navržené pro 
bydlení v rodinných domech městských a venkovských v k.ú. Červená 
Voda budou zařazeny do podmíněně přípustného využití z důvodu 
možného negativního ovlivnění hlukem. Při řízení o umístění staveb pro 

Do kapitoly č. 6 textové části bylo doplněno:
Plochy BI podmíněně přípustné využití: 
Podmínka pro využití plochy BI-1- Při řízení o 
umístění staveb pro bydlení (i k územnímu 
řízení na inženýrské sítě) bude dokladováno 
měřením hlučnosti dodržení hygienických 
limitů na hranici navrhované plochy, která je 
v přímé návaznosti na firmu ROLTECHNIK a.s. 
Červená Voda
Plochy BV podmíněně přípustné využití:
Podmínky pro využití plochy BV-9 - Při řízení o 
umístění staveb pro bydlení (i k územnímu 
řízení na inženýrské sítě) bude dokladováno 
měřením hlučnosti dodržení hygienických 
limitů na hranici navrhované plochy, která je 
v přímé návaznosti na firmu ROLTECHNIK a.s. 
Červená Voda
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bydlení (i k územnímu řízení na inženýrské sítě) bude dokladováno 
měřením hlučnosti dodržení hygienických limitů na hranici navrhované 
plochy, která je v přímé návaznosti na firmu ROLTECHNIK a.s. Červená 
Voda.
Lokalita SV-3 v k.ú. Červená Voda plocha navržená pro bydlení v 
rodinných domech  venkovských v k.ú. Červená Voda bude zařazena do 
podmíněně přípustného využití z důvodu možného negativního 
ovlivnění hlukem. Při řízení o umístění staveb pro bydlení (i k územnímu 
řízení na inženýrské sítě) bude dokladováno měřením hlučnosti 
dodržení hygienických limitů na hranici navrhované plochy, která je v 
přímé návaznosti firmy Kartáčovány spol. s r.o.. V případě dřívější 
výstavby objektů v navrhované ploše VL-1 bude k UR o umístění stavby 
předloženo měření hluku ze stávajícího provozu firmy a hluková studie 
na novou stavbu.
3.Realizaci přeložky silnice 1/43 navržené západně od zastavěného 
území obce a to v k.ú. Červená Voda, Mlýnice u Červené Vody, Mlýnický 
Dvůr,- Bílá Voda bude předcházet předložení podrobné akustické studie 
s uvedením počtu exponovaných obyvatel (stávající i navrhovaný stav), 
hodnocením zdravotních rizik a návrhem protihlukových opatření.
4. Realizace přeložky dnešní komunikace 1/43 v k.ú. Šanov není 
vhodná vzhledem k tomu, že vymezené území pro přeložku se přibližuje 
ke stávající obytné zástavbě. V případě, že bude přeložka komunikace 
I.třídy realizována, bude nutné doložit podklady, v rozsahu tak jak je 
uvedeno podmínce č. 3.

Odůvodnění:
Stanovisko KHS k „Návrhu zadání ÚP Červená Voda" bylo vydáno dne 
13.8.2009 pod č.j.: 3622/09/HOK-UO/211. Řešeným územím Územního 
plánu Červená Voda jsou následující katastrální území: Červená Voda, 
Bílá Voda, Dolní Orlice, Horní Orlice, Mlýnice u Červené Vody, Mýnický 
Dvůr, Moravský Karlov, Šanov u Červené Vody.

Vymezení zastavitelných ploch

1. Plochy pro bydlení v rodinných domech městské:
V územním plánu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy: BI-1, BI-2 
jedná se o změnu z ploch přírodních a zemědělských na bydlení v 
rodinných domech městské.

2. Plochy pro bydlení v rodinných domech venkovské:

Plochy SV podmíněně přípustné využití:
Podmínky pro využití plochy SV-3- Při řízení o 
umístění staveb pro bydlení (i k územnímu 
řízení na inženýrské sítě) bude dokladováno 
měřením hlučnosti dodržení hygienických 
limitů na hranici navrhované plochy, která je 
v přímé návaznosti firmy Kartáčovny spol. 
s.r.o.. V případě dřívější výstavby objektů 
v navrhované ploše VL-1 bude k územnímu 
řízení o umístění stavby předloženo měření 
hluku ze stávajícího provozu firmy a hluková 
studie na novou stavbu.

Realizaci přeložky I/43 (DS-1 v KV označeno 
DS-1b prosím opravit) a realizaci přeložky 
stávající komunikace I/43 (DS-2) bude 
předcházet přeložení podrobné akustické 
studie s uvedením počtu exponovaných 
obyvatel (stávající i navrhovaný stav), 
hodnocení zdravotních rizik a návrhem 
protihlukových opatření.
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Navrženy lokality:
BV1 - BV2 Červená Voda, BV3 - BV 6a Mlýnice u Červené Vody, BV 6b -
Mlýnický Dvůr, BV7- BV9 jedná se nové plochy pro bydlení v rodinných 
domech - venkovské. Nově navržené lokality označené BI-1, BV-9 
určené k bydlení v k.ú. Červená se nachází v sousedství firmy 
Roltechnik a.s. specializované na výrobu plastových sprchových koutů a 
vaniček. Podmínka č. 1 byla stanovena z důvodů možného negativního 
ovlivnění hlukem u nově navržených lokalit.

3. Plochy staveb pro rodinnou rekreaci:

Navřeny lokality:
RI1 - RI 4b v k.ú. Horní Orlice, RI 5 - RI7 v k.ú. Červená Voda, RI 8-RI 9 v 
k.ú. Šanov u Červené Vody, RI 10a - RI 10c v k.ú. Bílá Voda, RI-11 v k.ú. 
Mlýnický Dvůr.

4. Plocha pro občanské vybavení, veřejná infrastruktura:

Vymezena jedna plocha pro občanské vybavení - plocha OV-1 v k.ú. 
Červená Voda.

5. Plochy pro občanské vybavení, komerční zařízení malá a stření

Vymezeno pět ploch a to: OM-1 - OM-2 v k.ú. Dolní Orlice, OM-3 v k.ú. 

Šanov, OM-4 v k.ú. Červená Voda, OM-5 v k.ú. Mlýnický Dvůr.
6.Plochy občanského vybavení -tělovýchovná a sportovní: Vymezeny 
dvě plochy OS-la OS-2 v k.ú. Červená Voda.

7.Plochy smíšené obytné-komerční:

Vymezeny 4 plochy v k.ú. Červená Voda - SK-la - SK-3.

8.Plochy smíšené obytné - venkovské:

Vymezeno sedm ploch a to šest ploch v k.ú. Červená Voda SV-l-SV-6a a 

jedna plocha v k.ú. Mlýnický Dvůr SV-7.
Lokalita SV-3 určená k bydlení v k.ú. Červená Voda přímo sousedí se 
stávající s firmou Kartáčovány s.r.o., kde je současně plánováno 
rozšíření (lokalita VL-1). Podmínka č. 2 byla stanovena z důvodů 
možného negativního ovlivnění hlukem nově navržené lokality k bydlení.

9. Plochy smíšené obytné rekrační:
Vymezeny plochy v k.ú. Dolní Orlice: SR-1 - SR-8, plochy v k.ú. Šanov: 
SR-9 - SR-11, plochy v k.ú. Mlýnický Dvůr: SR-13 - SR-16 a jedna lokalita 
v k.ú. Moravský Karlov.
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10. Dopravní infrastruktura - silniční:
Vymezeny lokality DS- 1 - DS -5. Plocha DS-1 řeší přeložku silnice 1/43 
západně od zastavěného území obce a to v k.ú. Červená Voda, Mlýnice 
u Červené Vody, Mlýnický Dvůr, Bílá Voda . Plocha DS-2 v k.ú. Šanov u 
Červené Vody řeší přeložku silnice II/312 (dnešní 1/43) . Plochy DS3 -
DS-5 řeší zajištění komunikačního napojení nových zastavitelných 
ploch. Podmínka č. 3 a 4 realizace přeložek silnice 1/43 k.ú. Červená 
Voda, Mlýnice u Červené Vody, Mlýnický Dvůr, Bílá Voda a k.ú. Šanov 
byla stanovena z možného negativního ovlivnění stávající obytné 
zástavby dopravním hlukem.

11. Plochy výroby a skladování, drobná a řemeslná výroba:
Vymezeny čtyři plochy a to VD-1 v k.ú. Dolní Orlice, a VD-2-VD-4 v k.ú. 
Červená Voda.
12. Plochy výroby a skladování'- lehký průmysl
Navržena plocha VL-1 v k.ú. Červená Voda.

Plochy přestavby:
Navržena plocha přestavby P1 v k.ú. Červená Voda- vedení přeložky 
1/43 a to zastavěným územím v severní části Červené Vody a plocha P2 
v k.ú. Bílá Voda

V územní plánu jsou navrhovány následující nové plochy krajinné 

zeleně:
NS -1 v k.ú. Červená Voda, Pod Suchým Vrchem, plocha sjezdových 
trati v navrhovaném lyžařském areálu Suchý Vrch; plocha projednávána 
schválena v rámci Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Červená 
Voda.
NS- 2 v k.ú. Mlýnický Dvůr, Pod Bukovou Horou, doplnění plochy 
sjezdových trati v lyžařském areálu Mlýnický Dvůr.
- NS-3 v k.ú. Červená Voda, Za kostelem, realizace areálu pro 
běžecké lyžovánív sousedství obytného území Červené Vody, rozšíření 
nabídky sportovního vyžití obyvatelům obce

Krajská veterinární 
správa, Husova 1747, 
530 03 Pardubice  

Stanovisko neobdrženo
Územní plán Červená Voda je navržen tak, aby 
byly respektovány zájmy hájené na základě 
zákona č. 166/1999 Sb. ve znění pozdějších 
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předpisů

Krajský úřad Pard.  
kraje, odbor dopravy a 
silničního hospodářství, 
Komenského náměstí 
125, 532 11 Pardubice  

Stanovisko neobdrženo

Územní plán Červená Voda je navržen tak, aby 
byly respektovány zájmy hájené na základě 
zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů

Krajský úřad Pard. 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 
125, 532 11 Pardubice. 
Č.j. KrÚ 
26401/2014/OŽPZ/Se ze 
dne 15. 5. 2014 

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 50 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu odboru 
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Pardubického kraje k akci: "Upravená dokumentace po 
společném jednání -Územní plán Červená Voda."

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas)
Podle ustanovení §11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší a souvisejících předpisů nejsou z hledisek zájmů 
sledovaných orgánem ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického 
kraje k předloženému návrhu územně plánovací dokumentace žádné 
další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního 
rozvoje Pardubického kraje a územně analytických podkladů.

Orgán ochrany přírody (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.)
Z hlediska zvláště chráněných území, lokalit soustavy Nátura 2000, 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů i regionálního územního 
systému ekologické stability, které jsou v kompetenci Krajského úřadu 
Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny, není proti návrhu 
územního plánu zásadních námitek.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. 
Boukal, Ph.D.) Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně 
příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále 
jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění 
pozdějších změn (dále jen „zákon"), posoudil předloženou žádost a dle 
ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává

S O U H L A S
k uvedené věci "ÚP Červená Voda, nové podklady, návrh", s 
vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu 
ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Předložené vyhodnocení 



23

důsledků na OZPF vyžaduje 131,5400 ha, z toho: S   Lokalita: XL-03 -
rozloha 19,3600 ha. Využití je možné pro běžecký okruh.

• Lokality: BI-01, BI-02, BV-01, BV-02, BV-03, BV-04, BV-05, BV-
06a, BV-06b, BV-07,   BV-08,   BV-09,   SV-01,   SV-02,   SV-03,   SV-
04,   SV-05,   SV-06,   SV-07 - rozloha 32,5900 ha. Využití je možné 
pro bydlení. -   Lokality: DS-03, DS-04 - rozloha 0,1700 ha. Využití je 
možné pro dopravu.

- Lokality:   OM-01,   OM-02,   OM-03,   OM-04,   OM-05,   OS-02,   
OV-01   -rozloha 12,3300 ha. Využití je možné pro občanské 
vybavení. Lokality: RH-01, RI-01, RI-02, RI-05, Rl-06a, Rl-06b, RI-
07, RI-08, RI-09, Rl-10a, Rl-10b, Rl-10c, RI-11 - rozloha 15,7600 
ha. Využití je možné pro rekreaci. 

- Lokalita: XL-01 - rozloha 16,5700 ha. Využití je možné pro 
sjezdovou trať na Suchý vrch. 

- Lokality: SK-01a, SK-01b, SK-02, SK-03 - rozloha 7,4400 ha. 
Využití je možné pro území smíšené obytné a komerční.

• Lokality: SR-02a1+2, SR-02b, SR-03a, SR-03b, SR-04a+b, SR-
05, SR-06, SR-07,
SR-08, SR-09, SR-10, SR-11, SR-12, SR-13, SR-14b, SR-15, SR-16 -
rozloha 18,5400 ha. Využití je možné pro území smíšené obytné a 
rekreační. 

- Lokalita: W-02 - rozloha 1,3600 ha. Využití je možné pro vodní 
plochy.

• Lokality: VD-01, VD-02, VD-03, VD-04, VL-01 - rozloha 5,1200 ha. 
Využití je možné pro výrobu a skladování. 

- Lokality: PZ-01, PZ-02, ZS-02, ZS-03 -rozloha 2,3000 ha. 
Využití je možné pro zeleň. Na souhlas udělovaný podle 
ustanovení § 5 odst. 2 zákona se nevztahují ustanovení zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a neřeší se jím 
žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy k pozemkům.

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Klapková)
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
vydal krajský úřad dne 15.10.2012 stanovisko č.j. KrÚ 
53356/20120ŽPZ/PI, které v části týkající se vyjádření orgánu státní 
správy lesů zůstává v platnosti - z nově předložené upravené 

Do kap. č. 6 text. části bylo doplněno k ploše 
RI - RI podmíněně přípustné využití:
Podmínka pro využití plochy RI-1, RI-5, RI-6a, 
RI-8, RI-10a, RI-10b, RI-10c: Umisťování nových 
staveb je možné za předpokladu dodržení 
ochranného pásma lesa, případně získání 
výjimky z tohoto ochranného pásma. 
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dokumentace nevyplývá, že došlo ke změnám, které se týkají pozemků 
určených k plnění funkcí lesa.

MěÚ Králíky – odbor 
VTS, Velké náměstí 5, 561 
69 Králíky. Č.j. 
8328/2013/VTS/PS/280-
vyj14 ze dne 10. 10. 2013  

Stanovisko neobdrženo

Územní plán Červená Voda je zpracován tak 
aby byly respektovány zájmy hájené na 
základě zákonů č. 13/1997 Sb ve znění 
pozdějších předpisů a č. 266/1994 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů

MěÚ Králíky – odbor ŽP, 
Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky. Č.j. 
8138/2013/ŽP/RM/2 ze 
dne 7. 10. 2013  

Městský úřad Králíky - odbor životního prostředí jako dotčený správní 
orgán na úseku životního prostředí posoudil soulad předloženého návrhu 
„Územního plánu Červená Voda" se zákonem chráněnými zájmy ve své 
kompetenci a sděluje následující.

1. Orgán ochrany přírody a krajiny: - Ing. Josef Orlita
• MěU Králíky, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný 
podle § 77 odst. 1 písm q)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
nemáme připomínky.

2. Orgán státní správy lesů: - Ing. Josef Orlita

• MěU Králíky, jako orgán státní správy lesů příslušný podle § 48 
odst. 2 písm. b) zákona č.
289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v 
platném znění, nemáme připomínky.

3. Orgán ochrany ZPF: - pí. Renáta Macošková

Zapracovat do dalších fází projednávání ÚP vyhodnocení účelného 
využití stávajícího území i vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch (dle § 53 odst.5 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, dále jen 
stavební zákon), a to v souladu se zájmy chráněnými zemědělským 
půdním fondem.
další zastavitelné plochy lze změnou ÚP vymezit pouze na základě 
prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a 
potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.

Vyhodnocení již bylo v návrhu zpracováno a je 
součástí textové části odůvodnění.
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 4.   Vodoprávní úřad: - pí. Galina Slavíková

Vodoprávní úřad upozorňuje zpracovatele územního plánu, že v 
projednávaném území jsou v současné době stanovena dvě ochranná 
pásma vodního zdroje II. stupně a několik ochranných pásem vodního 
zdroje I. stupně. Rozsah ochranných pásem a podmínky omezující 
činnosti v těchto lokalitách jsou patrné z OOP vydaného zdejším 
úřadem dne 19.01.2012 pod č.j.: 6177/201 l/ŽP/GS/3 a z jeho 2 příloh, a 
dále z rozhodnutí Okresního úřadu Ústí nad Orlicí vydaného dne 
01.09.2000 pod č.j.: ŽP/1746/95/231.8-Fa/423 a rozhodnutí vydaného 
dne 06.09.1999 pod č.j.: ŽP/1803/95/231.8-Fa/343 (uvedené 
dokumenty jsou jako příloha nedílnou součástí tohoto stanoviska). 
Ochranná pásma vodních zdrojů jsou stanovena vždy ve veřejném 
zájmu. Dále upozorňujeme, že značná část projednávaného území (M. 
Karlov, Šanov, D. Orlice, H. Orlice a část kú. C. Voda) je součástí 
CHOPAV Žamberk - Králíky. Vymezení rozsahu CHOPAV a omezení 
využití tohoto území je stanoveno nařízením vlády č. 10/1979 Sb., o 
chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, 
Krušné hory, Vsetínské vrchy a Zamberk -Králíky.

Ochranná pásma a CHOPAV Žamberk – Králíky, 
které byly předány jako sledované jevy v ÚAP 
ORP Králíky byly zakresleny do Koordinačního 
výkresu – příloha č. B.2.1 územního plánu  

MěÚ Králíky – odbor 
ŠKTV, Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky. Ze dne 10. 
10. 2013 

Stanovisko neobdrženo

Územní plán Červená Voda je zpracován tak 
aby byly respektovány zájmy hájené na 
základě zákona č. 20/1987 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.

Hasičský záchranný 
sbor Pardubického 
kraje, Hylváty 5, 562 03 
Ústí nad Orlicí . Č.j. HSPA-
6-596/2013 ze dne 28. 8. 
2013

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad 
Orlicí v souladu s ustanovením § 31 odst.1 písm. b) zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 odst. 6 
zákona č.239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o 
změně některých zákonů, ve znění zákona č.320/2002 Sb. posoudil 
předloženou dokumentaci z hlediska zájmů požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva předloženou dne 28. srpna 2012. K výše uvedené 
dokumentaci vydává:

SOUHLASNÉ STANOVISKO.

Vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace.
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Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost, 
regionální centrum, 
Piletická 57, 500 03 
Hradec Králové

Stanovisko neobdrženo

Územní plán Červená Voda je navržen tak, aby 
byly respektovány zájmy hájené na základě 
zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů.

Obvodní báňský úřad, 
Horská 5, 541 01  
Trutnov. Č.j. SBS 
30597/2012/OBÚ-09/1 ze 
dne 3. 9. 2012

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického nemá připomínky k návrhu územního plánu. 

Stanovisko neobsahuje žádné požadavky na 
úpravu či doplnění projednávané 
dokumentace.

Státní energetická 
inspekce,  Wonkova 
1143, 500 02 Hradec 
Králové. Č.j. 
1413/12/52.100/MR ze 
dne 26. 9. 2012 

Podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, (§50, odst. 2), ve znění 
pozdějších předpisů a podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (§13, odst. 3) Vám ke společnému jednání  o návrhu ÚP Červená 
Voda sdělujeme následující:
Zpracované řešení návrhu ÚP, předložené k jednání, není v rozporu s 
ochranou našich zájmů. Souhlasíme se schválením navrženého ÚP.

Vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace.

Krajský úřad Pk, odbor 
strategického rozvoje 
kraje a evropských fondů. 
Komenského náměstí 
125, 532 11 Pardubice. 
Č.j. KrÚ 53358/2012 
OSRKEF OUP ze dne 25. 9. 
2012

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 28. 8. 2012 oznámení o 
společném jednání o návrhu Územního plánu Červená Voda.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje a 
evropských fondů, oddělení územního plánování, je příslušný dle 
ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), 
k pořízení zásad územního rozvoje. Dne 29. 4. 2010 usnesením č. 
Z/170/10 vydalo Zastupitelstvo Pardubického kraje Zásady územního 
rozvoje Pardubického kraje. K předloženému návrhu uplatňujeme ve 
smyslu § 50 stavebního zákona následující vyjádření.

Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) vyplývají 
zejména následující úkoly pro územní plánování řešeného území:

•       Respektovat priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1 ZÚR Pk, a to 
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především:

• vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Pardubického 
kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, 
stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální 
soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost 
rozvoje území kraje sledovat jako základní požadavek při 
zpracování územního plánů;

• vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných 
staveb a opatření pro zlepšení dopravní dostupnosti a 
dopravní obslužnosti kraje;

• vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty na území kraje. Přitom se soustředit 
zejména na zachování přírodních hodnot, biologické 
rozmanitosti a ekologicko-stabilizační funkce krajiny; 
ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;

• vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve 
specifické oblasti kraje při zachování požadavků na ochranu 
a rozvoj hodnot území. Navrhovat v území specifické oblasti 
takové formy rozvoje, které vyhoví potřebám 
hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí 
zachování jeho hodnot;

• vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a 
zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel, tedy 
zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v 
zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby 
nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou 
ve volné krajině;zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, 
s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské 
urbanistické struktury a architektonické i přírodní 
dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci 
krajiny. Respektovat zásady pro usměrňování územního 
rozvoje a úkoly pro územní plánování, které
jsou stanovené pro specifickou oblast republikového 
významu SOB 3 Jeseník - Králický
Sněžník v či. 68 a v či. 69 ZÚR Pk, a to především:

• vytvářet podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu;
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• prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu území pro 
rekreaci;

• upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES.
• vytvářet podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského, resp. 
horského charakteru;

• stabilizovat koridor dopravních staveb 1/43.

• Respektovat zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích 
s přírodními, kulturními
a civilizačními hodnotami, které jsou stanovené v kap. 5 ZÚR Pk, a to 
především:

• respektovat ochranu přírodních hodnot jako limitu rozvoje 
území s přírodními či krajinnými hodnotami;

• vytvářet podmínky pro využívání krajiny při respektování jejích 
hodnot a ekologických, estetických, rekreačních a 
hospodářských funkcí.

• ZÚR Pk zařazuje předmětné území dle cílových charakteristik 
krajiny do krajiny lesní,
zemědělské a lesozemědělské. V územním plánu je nutné respektovat 
a zpřesnit zásady pro
plánování změn v území, které jsou stanovené z hlediska péče o 
krajinu v kap. 6 ZÚR Pk, a to
především:

• chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a 
vzhledu krajiny, zejména strukturu krajinných prvků 
charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní 
charakteristiky krajinného rázu;

• zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných 
případech výstavby technické a dopravní infrastruktury;

• cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný 
rozvoj;
• při navrhování rozvojových území, jejichž využití umožní 

umisťování staveb, které mohou díky své výšce nebo svým 
plošným parametrům narušit krajinný ráz, vyhodnotit jejich 
možný vliv na krajinný ráz a negativní dopady eliminovat;

• zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat 



29

pouze v nezbytné míře při zohlednění krajinných hodnot území 
s tím, že zastavitelné plochy nebudou vymezovány na úkor 
ploch lesa;

• cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný 
rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových 

lokalit.

• Vymezit a zpřesnit koridor pro umístění stavby D24 - přeložka 

silnice 1/43 Dolní Lipka -Červená Voda.

• Vymezit a zpřesnit koridor pro umístění stavby D35 - přeložka silnice 
11/312 (dnešní I/43) Šanov u Červené Vody.

• Vymezit a zpřesnit koridor pro umístění stavby E03 - nadzemní 
vedení 2 x 110 kV Horní Heřmanice - Králíky.

• Vymezit skladebné prvky územního systému ekologické stability (NRBK 
K80, NRBK K84, RBC 442, RBC 443, RBC 9010, RBC 1809, RBK 831, 
RBK 830A) při respektování či. 110 až či. 113ZÚRPk.

Požadujeme upravit dokumentaci ve smyslu níže uvedených připomínek, 
které vyplývají jednak ze zjištěného nesouladu se ZUR Pk a dále ze zjištění 
v rámci činnosti, která vyplývá pro krajský úřad z ustanovení §171 
stavebního zákona:

  Požadujeme doplnit odůvodnění v části posouzení souladu územního 
plánu se ZÚR Pk. Nelze pouze citovat úkoly a zásady vyplývající ze ZÚR Pk. 
Je nutné posoudit a prokázat soulad se ZÚR Pk, respektive s jednotlivými 
články ZÚR Pk, které mají vazbu na řešené území.

Požadujeme vymezit a zpřesnit v územním plánu (v hlavním výkresu) 
koridor pro umístění stavby E03 - nadzemní vedení 2 x 110 kV Horní 
Heřmanice - Králíky. Koridor je vymezen pouze ve výkresu veřejně 
prospěšných staveb. V ostatních výkresech je zobrazen pouze osou 
případně překryvným koridorem bez stanoveného využití.

 Šíře plochy (koridoru) DS - 2 je neodůvodnitelná. Do územního plánu je 
koridor převzat v šíři dle ZÚR Pk. Požadujeme koridor zpřesnit.

Posouzení souladu se ZUR bylo doplněno.

Vymezení koridoru bylo doplněno do Hlavního i 
Koordinačního výkresu.

 Šíře koridoru byla zpřesněna.
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  Lokality SR-14a, SR-13, PZ-2, RI-11, OM-4 jsou v rozporu s či. 82 ZÚR Pk 
(v šířkách koridorů dle ZÚR Pk nevymezovat nové zastavitelné plochy 
kromě ploch dopravní infrastruktury).

Lokalita OM-4, OS-1 nenavazuje na zastavěné území a je v rozporu s 
prioritami a zásadami stanovenými v ZÚR Pk.

Doporučujeme prověřit uvedené výměry zastavitelných ploch v textové 
části. Dle našeho odhadu výměra OM-4, RI-7 uvedená v textové části 
neodpovídá grafické části.

  V návrhu územního plánu není dostatečně zdůvodněno vymezení 
zastavitelných ploch, které rozsahem neodpovídá (dle našich dostupných 

Rozsah lokalit byl upraven tak, aby 
nezasahoval do koridoru pro přeložku silnice 
I/43 vymezeného ZUR.

Vymezení  lokality OS-1 bylo převzato ze 
schválené Změny č.2 ÚPSÚ Červená Voda. 
V této změně je vedena jako zastavitelná 
plocha II.a- zóna sportu, rekreace a rekreační 
zeleně. V dané změně se jednalo skutečně o 
vymezení zastavitelné plochy, která 
nenavazovala na zastavěné území obce. 
Vzhledem k tomu,že však tato plocha funkčně 
souvisí s vymezenou plochou pro sjezdové 
lyžování na svahu Suchého vrchu, nebylo její 
vymezení z výše uvedeného důvodu v dané 
změně rozporováno. Nově vymezovaná 
lokalita OM-4 již navazuje prostřednictvím 
plochy stávající komunikace na zastavitelnou 
plochu OS-1 a také funkčně souvisí 
s navrhovanou sjezdovkou. Je vymezena za 
účelem realizace objektů veřejného ubytování 
návštěvníků této sjezdovky

V tabulkové části kapitoly 3.2 došlo u výše 
jmenovaných ploch k překlepu, v tabulce 
záborů zemědělského půdního fondu byly 
uvedeny správné výměry odpovídající 
skutečnému rozsahu.
 Byl upraven rozsah vymezených 
zastavitelných ploch a také zdůvodnění jejich 
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podkladů) potřebám rozvoje území. V návrhu územního plánu chybí 
posouzení vazby na platný územní plán sídelního útvaru (ÚPSÚ). Oproti 
ÚPSÚ je návrh zastavitelných ploch minimálně dvojnásobný. 
Doporučujeme přehodnotit navržený rozsah zastavitelných ploch, a to i z 
důvodu zajištění souladu územního plánu s či. 06c), 07b), 122e), 122f) 
ZÚR Pk. Odůvodnění: V návrhu územního plánuje vymezeno celkem cca 
145 ha zastavitelných ploch, z toho 75 ha pro bydlení s předpokladem 
umístění 390 bytů (str. 15 odůvodnění územního plánu). Poukazujeme na 
skutečnost, že v obci je v současné době cca 598 domů, zahrnujících 1035 
trvale obydlených bytů a počet obyvatel je 3085. V případě umístění 
rodinných domů by navržené zastavitelné plochy umožňovaly umístění 
cca 375 rodinných domů (předpoklad velikosti parcely 2000 m2), tedy 
nárůst domů o cca 60 procent. V územním plánu je navrženo dále cca 25 
ha pro rekreaci, kde je přípustné umístění rekreačních chalup a domků 
(tzn. cca 100 rekreačních objektů). Navrhovaný počet obyvatel dle 
územního plánu je 3500. Dle námi dostupných statistických a jiných 
údajů od roku 2000 do roku 2012 poklesl počet obyvatel o cca 142 a za 
posledních 15 let se zrealizovalo cca 85 bytů. Argumenty, kterými je 
odůvodněn předložený návrh (návrhové období pro výpočet je dle 
územního plánu 20 let) jsou zkreslené a zavádějící. Jedním z argumentů je 
zlepšení dostupnosti sídla realizací přeložky silnice 1/43. Dle podkladů 
ŘSD se realizace této přeložky v dohledné době nepředpokládá. Návrh 
řešení by měl vycházet především z dílčích analýz, z reálných odhadů, 
předpokládaného demografického vývoje, migrační tendence, průzkumu 
rozsahu nechtěného soužití, předpokládaného reálného zájmu investorů, 
nároků na investice do dopravní a technické infrastruktury, posouzení 
kapacity a nároky na občanskou vybavenost apod. Obec Červená Voda se 
nachází ve specifické oblasti, kde je přiměřený rozvoj žádoucí, ale měl by 
být v souladu spotřebami a podmínkami v území. Doporučujeme 
přehodnotit a prověřit zastavitelné plochy nad 2 ha, které jsou 
problematické především z hlediska nároků na veřejnou infrastrukturu, 
vymezení veřejných prostranství a zajištění dohody o parcelaci. Při 
vymezení zastavitelných ploch doporučujeme zohlednit i § 102 a § 55 
odst. 3 stavebního zákona (náhrady za změny v území a vyhodnocení 
územního plánu a jeho změny). Z těchto ustanovení stavebního zákona 
lze dovodit, že vymezení zastavitelných ploch, které překračují potřeby v 
území, znemožňují pořízení následných změn územního plánu a 

vymezení bylo upraveno.
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znemožňují tedy obci rozhodovat o dalším rozvoji a účelně ho ovlivňovat 
v návaznosti na finanční možnosti obce v souvislosti s potřebou rozvoje 
veřejné infrastruktury a neumožňují obci reagovat na následné aktuální 
potřeby investorů.

Vymezení většiny zastavitelných ploch nad 2 ha je v rozporu s 
ustanovením § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání ploch, ve znění pozdějších předpisů, kde je 
uvedeno, že pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, 
rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s 
touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o 
výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní 
komunikace.

Dle předloženého řešení je podmínkou pro rozhodování pořízení 
jedenácti územních studií. Doporučujeme prověřit závazek zahrnující 
pořízení 11 územních studií v horizontu 8 let z hlediska reálnosti 
(finanční, časová). Územní studie, které jsou podmínkou pro rozhodování, 
jsou závazkem obce, která se vydáním územního plánu zavazuje, že 
zajistí ve stanovené lhůtě jejich pořízení a zajistí tedy dostatečné 
podklady pro následné rozhodování v území v problematických 
lokalitách, a to v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 
Považujeme i z těchto důvodů za nutné vypustit některé lokality z 
návrhu územního plánu a ponechat pouze lokality, které přímo reagují 
na potřeby rozvoje území obce a jsou podloženy investorským zájmem.

• Použití pojmu „koridor pro vymezení zastavitelné plochy" nemá oporu 
v zákoně. Pojem koridor je definován v ustanovení § 2 stavebního 
zákona, jako plocha vymezená pro umístění vedení dopravní a 
technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy.

V územním plánu byly konkrétně vymezeny 
dvě nové plochy veřejných prostranství –
veřejné zeleně, PZ-1 ve vlastní Červené Vodě 
související s rozvojovou plochou BI-1 a PZ-2 
v Mlýnickém Dvoře související s rozvojovými 
plochami SR-13, SR-15, RI-11 a RH-1. U ploch 
RI-9, SR-10, BV-2, BV-6a a RI-11 je podmínkou 
před zahájením změny ve využití území 
zpracování územní studie, součástí této studie 
bude i vymezení ploch veřejných prostranství 
odpovídajícího rozsahu. U zbývajících 
rozvojových ploch, jejichž výměra přesahuje 2 
ha, byla v grafické části vymezena odpovídající 
plocha veřejného prostranství – veřejné 
zeleně. Dle textové části bude však možné 
polohu této plochy v rámci celé lokality měnit 
v závislosti na konkrétním využití lokality 
Obec požaduje zachovat rozsah vymezených 
územních studií z důvodu rozsahu a polohy 
těchto ploch.

Termín byl upraven.
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• Nejsou zřejmé důvody pro očíslování lokalit. Číslování nemá žádnou 
vazbu na textovou část a odůvodnění.

• Doporučujeme zlepšit výslednou čitelnost předloženého územního 
plánu Například barevné značení ploch pro veřejná prostranství a 
plochy bydlení venkovské je zcela shodné, barevné značení ploch pro 
hromadnou rekreaci, plochy smíšené obytné komerční a dopravní 
infrastrukturu silniční v klidu je také téměř shodné. Použití devíti 
odlišných barevných značení pro plochy dopravní infrastruktury je 
matoucí a neodůvodnitelné, a to i vzhledem ke skutečnosti, že 
podmínky využití jsou stanoveny pouze jedny, a to pro plochy 
dopravní infrastruktury DS. Parcelní čísla jsou nečitelná. Dle našeho 
názoru je lepší parcelní čísla nezobrazovat, pokud nelze zajistit jejich 
čitelnost. Doporučujeme významně potlačit grafiku zobrazení 
vrstevnic. Forma zobrazení má za následek nepřehlednost výkresů a 
potlačení návrhových ploch, překrytí legendy, a to hlavně při 
zobrazení ve větším měřítku. Považujeme za účelné, praktické a 
potřebné zobrazení celého výkresu v jednom elektronickém souboru 
(např. pdf.). Způsob zveřejnění výkresů (dělení výkresu na čtyři 
části) je pro posouzení zajištění koordinace a návaznosti 
jednotlivých záměrů nevyhovující a netransparentní. V případě 
potřeby a problémů s digitálními výstupy i oříznutí vrstev nabízíme 
metodickou pomoc.

•

Stanovisko dle § 51 stavebního zákona obsahující posouzení návrhu 
územního plánu z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména 
s ohledem na širší územní vztahy a posouzení souladu s politikou 

Požadavek, aby název zastavitelné plochy 
začínal písmenem Z je uveden v MINIS pro 
Pardubický kraj. Zpracovatel nemá ve smlouvě 
povinnost tento metodický pokyn dodržet, 
snaží se však hlavní zásady zapracovat i do 
tohoto územního plánu – je plně akceptována 
terminologie ploch s rozdílným způsobem 
využití. Označení zastavitelných ploch Zx je 
použito ve Výkrese základního členění území a 
také v textové části, při stanovení základní 
charakteristiky zastavitelných ploch. Označení 
je použito i ve stanoviscích DOSS a bude i 
nadále zachováno. 
Grafická část byla upravena.  
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územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Vám 
sdělíme po předložení zprávy o projednání, zpracované v souladu s § 12 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Městský úřad Zábřeh, 
odbor rozvoje a územního 
plánování, Masarykovo 
náměstí 510/6 789 01 
Zábřeh
Č.j. 2012/1318/RÚP-MUZB 
ze dne 17.10.2012

Dne 28;08.2012 nám bylo doručeno Vaše Oznámení o konání společného jednání 
o návrhu Územního plánu Červená Voda. Z hlediska úřadu územního 
plánování, sledujícího a zabezpečujícího soulad činností a jevů na území svého 
správního obvodu, do kterého rovněž náleží město Štíty, se svým správním 
územím, Vám sdělujeme následující:

• V současné době probíhá pořizování Změny č. 1 územního plánu 
města Štíty. Příprava této změny územního plánu je nyní ve fázi 
posouzení návrhu územního plánu nadřízeným orgánem územního 
plánování (dle § 51zákona č. 183/2006 Sb.). V rámci společného 
jednání o návrhu Změny č. 1 územního plánu Štíty bylo dohodnuto s 
organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno a 
následně schváleno dotčeným orgánem Ministerstvem dopravy ČR 
zpřesnění vymezení koridoru pro vedení trasy přeložky silnice 1/43 v 
prostoru k.ú. Štíty-město a k.ú. Heroltice u Štítů - v původním (dnes 
platném) návrhu územního plánu i v předpokládané změně je v 
podstatě fixována varianta „C z „Vyhledávací studie Silnice 1/43 
Lanškroun - Dolní Lipka" z r. 2009, s tím, že je vymezen koridor o 
šířce 100 m na každou stranu od osy trasy „C V návrhu Územního 
plánu Červená voda požadujeme prověřit návaznost trasy koridoru 
přeložky silnice 1/43 s vymezenftn trasy tohoto koridoru dle návrhu 
Změny č. 1 územního plánu města Štíty.

• V rámci přípravy dat pro aktualizaci Územně analytických podkladů 
obcí ORP Zábřeh v roce 2012 byla provedena revize vymezení 
ochranných pásem vodních zdrojů. Dle dat územně analytických 

Na základě projednání návrhu byla do 
Územního plánu Červená Voda zapracována 
ideální trasa přeložky silnice I/43, jejíž 
upřesnění vychází z koridoru vymezeného ZUR 
Pardubického kraje. Zpřesnění vycházející 
z výše uvedené vyhledávací studie není 
v daném případě možné, vzhledem k tomu, že 
žádná z tras vyhledávací studie ani jejich 
možná kombinace neleží 100% v koridoru 
vymezeném ZUR Pardubického kraje. 
Zastavitelné plochy v návrhu ÚP Červená Voda 
jsou řešeny tak, aby neomezovaly možnost 
realizace všech tří tras navrhovaných ve 
vyhledávací studii. Dle sdělení ŘSD se  bude 
výběr konkrétní trasy (případně jejich 
kombinace) odvíjet od posouzení EIA, které 
v současné době probíhá.  V předmětném 
území (území, které je předmětem návaznosti 
na hranici správních území)bude třeba řešit 
vedení trasy kombinací jednotlivých tras 
vzhledem k tomu, že trasa C je pro plánované 
využití Mlýnického Dvora jako areálu zimní 
rekreace nejvíce omezující.

Součástí stanoviska byla příloha tří rozhodnutí 
Městského úřadu Zábřeh, Odboru správního, 
Oddělení životního prostředí o ochranném 
pásmu, dle textu rozhodnutí však ani v jednom 
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podkladů zasahují do k.ú. Mlýnický Dvůr ochranná pásma vodního 
zdroje prameniště Buková Hora. V návrhu Územního plánu Červená 
Voda požadujeme zakreslit vymezení ochranných pásem vodních 
zdrojů prameniště Buková Hora.

• Dle koordinačního výkresu návrhu Územního plánu Červená Voda 
zasahuje na území k.ú. Heroltice u Štítů trasa neregionálního 
biokoridoru NRBK K92. Trasa tohoto biokoridoru nenavazuje na 
vymezení územního systému ekologické stability dle návrhu Změny 
č. 1 územního plánu města Štíty. Dle nadřazené územně plánovací 
dokumentace - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Otomouckeho 
kraje, vydané dne 22.04.2011, nezasahuje trasa neregionálního 
biokoridoru NRBK K92 na území Olomouckého kraje. V návrhu Územního 
plánu Červená Voda požadujeme prověřit návaznost územního systému 
ekologické stability na území sousedních obcí.

z těchto rozhodnutí nebyly dotčeny parcely ve 
správním území Obce Červená Voda. Byla 
přiložena následující rozhodnutí: 

- označeno jako prameniště Heroltice č.j. 
2008/2434/ZP-MUZB-3 ze dne 
15.1.2009, ochranné pásmo je 
vymezováno na 6 parcelách 
v katastrálním území Heroltice u Štítů

- označeno jako prameniště Buková 
Hora č.j. 2009/975/ZP- MUZB-3 ze dne 
25.5.2009, ochranné pásmo je 
vymezováno na 4 parcelách 
v katastrálním území Heroltice u Štítů

- označeno jako prameniště Autokemp 
č.j. 2009/976/ZP- MUZB-3 ze dne 
25.5.2009, ochranné pásmo je 
vymezováno na dvou parcelách 
v katastrálním území Heroltice u Štítů

Zákres prvků nadregionálního systému 
ekologické stability je proveden v souladu 
s krajskou dokumentací – ZUR Pardubického 
kraje. NRBK K 92 pouze okrajově prochází 
územím Olomouckého kraje (k.ú. Heroltice u 
Štítů) a opět se vrací na území Pardubického 
kraje (k.ú. Valteřice u Výprachtic). Dne 
7.1.2013 proběhlo na Krajském úřadě 
Pardubického kraje jednání, na kterém byl 
problém vedení biokoridoru diskutován. Bylo 
rozhodnuto, že úprava trasy nebude 
prováděna a při příští aktualizaci krajské 
dokumentace Olomouckého kraje bude 
vznesen požadavek na zapracování tohoto 
biokoridoru. 

Rozsah trasy biokoridoru na území 
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Olomouckého kraje – viz obrázek.

Krajský úřad 
Olomouckého kraje, 
odbor strategického 
rozvoje kraje, 
Jeremenkova 40a, 779 11 
Olomouc
Č.j. KUOK 77376/2012 ze 
dne 7.9.2012

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, 
obdržel dne 28. 8.2012 oznámení o konání společného jednání o návrhu 
Územního plánu (ÚP) Červená Voda (ORP Králíky) dle § 50 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(dále stavební zákon).
Z pozice sousedního krajského orgánu územního plánování sdělujeme, 
že ÚP Červená Voda je nutno koordinovat se Zásadami územního 
rozvoje pro území Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 
vydanými Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.4.2011
opatřením obecné povahy č.j. KUOK 28400/2011, které nabylo účinnost 
dnem 14. 7. 2011. Z této územně plánovací dokumentace 
Olomouckého kraje vyplývají pro území Pardubického kraje na správním 
území obce Červená Voda nadmístní souvislosti týkající se návazností 
ploch a koridorů, zejména:

- koridor (D 12) pro přeložku silnice I/43 (Svitavy) - Štíty -

silnice 1/11,

- vedení VVN 110 kV Krasíkov - Králíky (Dolní Lipka),

- nadregionální   biokoridory   K 80,   K 82   a   K 84,   

regionální   biocentrum   č. 443 Moravský Karlov,

Koridor D12 vymezený v grafické příloze B.8 

právního stavu ZUR Olomouckého kraje 

nenavazuje na řešené území ÚP Červená Voda

Návaznost vedení VVN 110 KV Krasíkov –

Králíky tak, jak je zakreslena v příloze B.6 

právního stavu ZUR Olomouckého kraje, je 
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Vyhodnocení stanovisek obdržených v rámci veřejného projednání:

Dotčený orgán stanovisko Vyhodnocení stanoviska

Ministerstvo dopravy 
ČR, odbor dopravní 
politiky, mezinárodních 
vztahů a životního 
prostředí,   nábřeží 
L.Svobody 1222/12, 110 
15  Praha 1

Stanovisko neobdrženo

Požadavky uplatněné v rámci společného jednání byly 

respektovány. Územní plán Červená Voda naplňuje 

požadavky stanovené zvláštními právními předpisy a to 

především Zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, Zákona č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

Ministerstvo životního 
prostředí, Resslova 
1229/2a, 500 02 Hradec 
Králové
Č.J. 890/550/14-Hd 
43247/ENV/14 ze dne 
19.6.2014

K návrhu územního plánu obce Červená Voda Ministerstvo 

životního prostředí podle ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 Sb., 
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném 

znění, uvádí, že ve svodném území obce Červená Voda je 

evidováno chráněné ložiskové území Bílá Voda, č. 40001000, 

podzemní úložiště, č. 40001000.

Stanovisko neobsahuje požadavky na úpravu nebo 
doplnění dokumentace. CHLÚ, podzemní úložiště a 
ložiska nevyhrazených nerostů jsou Územním plánem 
Červená Voda respektována.

- územní rezerva - koridor pro R 43 (Aktualizací č. 1 

ZÚR OK došlo ke změně osy koridoru),

- poldr Červený Potok.

Za předpokladu respektování návazností u výše uvedených jevů 
nadmístního významu a koordinace s ÚPD sousedících obcí ORP 
Šumperk a ORP Zábřeh neuplatňujeme připomínky.

zajištěna

Návaznost prvků nadregionálního a 

regionálního systému ÚSES je zajištěna- viz 

platný územní plán sousední obce Písařov, 

nadregionální biokoridor K82 je veden jižněji, 

řešeným územím neprochází

Návaznost koridoru územní rezervy pro R 43 

tak, jak je vymezena v příloze B.6 právního 

stavu ZUR Olomouckého kraje, je zajištěna

Poldr Červený potok nezasahuje do řešeného 

území Územního plánu Č. Voda
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Dále jsou v obci ložiska nevyhrazenych nerostů: cihlářských 

surovin, Červená Voda - Šanov, č. 3054900, a stavebního 

kamene, Moravský Karlov, č. 3023900.
Ministerstvo průmyslu 
a obchodu České 
republiky, odbor 
hornictví a stavebnictví,   
Na Františku 32, 110 15  
Praha č.j. 

Stanovisko neobdrženo

V rámci společného jednání uplatněno souhlasné 
stanovisko. Od společného jednání nedošlo 
k úpravám, které by se týkaly Zákona č. 44/1988 Sb., 
o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění 
pozdějších předpisů

Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, 
Komenského náměstí 
125, 532 11 Pardubice  
Č.j. 40801/2014/OŽPZ/Se 
ze dne 16.7.2014

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas)
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle zákona č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů 
neuplatňuje na obsah územního plánu žádné další požadavky 
nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje a územně analytických podkladů.

Orgán ochrany přírody (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.)
Příslušná část stanoviska č. j.: KrÚ 26401/2014/OŽPZ/Se ze dne 
15.5.2014 za ochranu přírody zůstává v platnosti.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel 
RNDr. M. Boukal, Ph.D.) Souhlas dle § 5 odst. 2 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v 
platném znění, byl vydán dne 15. 5. 2014, pod č. j.: KrÚ 
26401/2014/OŽPZ/Se.

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Klapková)

Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o 

lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, vydal krajský úřad dne 15.10.2012 

stanovisko č.j. KrÚ 53356/20120ŽPZ/PI, které v části týkající 

se vyjádření orgánu státní správy lesů zůstává v platnosti -

z nově předložené dokumentace upravené po veřejném 

projednání návrhu nevyplývá, že došlo ke změnám, které se týkají 

dopadu záměru na pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Stanovisko neobsahuje požadavky na doplnění nebo 
úpravu dokumentace. V rámci společného jednání 
bylo obdrženo souhlasné stanovisko.
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Státní pozemkový 
úřad, Tvardkova 1191, 
562 01 Ústí nad Orlicí

Stanovisko neobdrženo
Územní plán Červená Voda není v rozporu se zájmy 
hájenými Zákonem č. 139/2002 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a Zákonem č. 229/1991 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.

Krajská hygienická 
stanice Pardubického 
kraje, územní pracoviště 
Ústí nad Orlicí, 
Smetanova 1390, PSČ 
562 01. 

Stanovisko neobdrženo

Požadavky uplatněné v rámci společného jednání 
byly do návrhu územního plánu zapracovány. Od 
společného jednání nedošlo ke změnám, které by 
byly v rozporu se Zákonem č. 258/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a Zákonem č. 100/2001 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů.

Krajská veterinární 
správa, Husova 1747, 
530 03 Pardubice  

Stanovisko neobdrženo
Územní plán Červená Voda je zpracován v souladu se 
Zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o 
změně některých souvisejících zákonů v platném 
znění.

Krajský úřad Pard.  
kraje, odbor dopravy a 
silničního hospodářství, 
Komenského náměstí 
125, 532 11 Pardubice  

Stanovisko neobdrženo

Územní plán Červená Voda je zpracován v souladu se 
Zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů.

MěÚ Králíky – odbor 
VTS, Velké náměstí 5, 561 
69 Králíky. 

Stanovisko neobdrženo 
V rámci společného jednání uplatněno souhlasné 
stanovisko. Od společného jednání nedošlo ke 
změnám, které by ovlivnily zájmy hájené na základě 
Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů.

MěÚ Králíky – odbor ŽP,
Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky. 

Stanovisko neobdrženo

Územní plán Červená Voda je zpracován v souladu se 
Zákonem č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, Zákonem č. 289/1995 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, Zákonem č. 254/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a Zákonem č. 185/2001 Sb.

MěÚ Králíky – odbor 
ŠKTV, Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky. Stanovisko neobdrženo

Územní plán Červená Voda je zpracován tak aby byly 
respektovány zájmy hájené na základě Zákona č. 
20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Hasičský záchranný 
sbor Pardubického 
kraje, Hylváty 5, 562 03 
Ústí nad Orlicí . Č.j. HSPA-
19-488/2014 ze dne 24. 6. 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor 
Ústí nad Orlicí jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 
písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

Stanovisko neobsahuje požadavky na doplnění ani 
úpravy dokumentace.
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2014 „zákon o PO"), a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou 
dokumentaci předloženou dne 17. června 2014 a ktéto vydává 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle 
ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů

Souhlasné koordinované 

stanovisko. Poučení

K případným změnám proti posouzené projektové 
dokumentaci je třeba vyžádat si nové koordinované stanovisko 
zhlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Proti obsahu 
koordinovaného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost, 
regionální centrum, 
Piletická 57, 500 03 
Hradec Králové

Stanovisko neobdrženo

Územní plán Červená Voda je navržen tak, aby byly 
respektovány zájmy hájené na základě zákona č. 
18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 
1142/1, 500 02 Hradec 
Králové 
Č.j. SBS 18384/2014/OBÚ-
09/1 ze dne 1. 7. 2014

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického nemá připomínky k návrhu územního plánu obce.

Stanovisko neobsahuje žádné požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace. Územní plán 
Červená Voda je zpracován v souladu se Zákonem č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství, ve znění pozdějších předpisů.

Státní energetická 
inspekce, Wonkova 
1143, 500 02 Hradec 
Králové.
 Č.j.1053/14/52.104/Št ze 
dne 4. 7. 2014 

Stanovisko ČR - Státní energetické inspekce, Územního 

inspektorátu pro Královéhradecký

a Pardubický kraj v Hradci Králové, k oznámení o veřejném 

projednávání návrhu Uzemním plánu

obce Červená Voda.

Souhlasíme s předloženým návrhem a neuplatňujeme žádné 

Neobsahuje požadavky na úpravu ani doplnění 
dokumentace.
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námitky proti jeho schválení

Státní energetické inspekce, Uzemní inspektorát pro 

Královéhradecký a Pardubický kraj v Hradci Králové jako 

dotčený orgán státní správy příslušný podle § 94 odst. 3 zákona 

číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), v platném znění a podle § 13 odst. 3 

zákona číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném 

znění omlouvá svoji neúčast na veřejném projednávání návrhu 

změny, který je podle ustanovení § 52 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů stanoven na 28.7. 

2014.

Krajský úřad Pk, odbor 
strategického rozvoje 
kraje a evropských fondů. 
Komenského náměstí 
125, 532 11 Pardubice. 
Č.j. KrÚ 40799/2014 ze 
dne 26. 6. 2014

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) obdržel dne 
17. 6. 2014 oznámení o zahájení řízení o návrhu Územního plánu 
Červená Voda, ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen stavební zákon).

Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako 
nadřízený orgán uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly 
od společného jednání změněny. Krajský úřad vydal dne 9. 6. 
2014 pod čj. 35346/2014 stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, kde konstatoval, že byly naplněny požadavky na 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy a byl zajištěn soulad územního plánu s politikou 
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem. Podkladem pro toto stanovisko byla již upravené 
dokumentace pro veřejné projednání a výsledek posouzení tedy 
zůstává i nadále v platnosti.

 Neobsahuje požadavky na úpravu ani doplnění 
dokumentace.
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Stanoviska dotčených orgánů k návrhu vyhodnocení připomínek a k návrhu rozhodnutí o námitkách:

Dotčený orgán stanovisko Vyhodnocení stanoviska

Ministerstvo dopravy 
ČR, odbor dopravní 
politiky, mezinárodních 
vztahů a životního 
prostředí,   nábřeží 
L.Svobody 1222/12, 110 
15  Praha 1

Dopisem e.č. 11829/2014 ze dne 13.8.2014 jste nám zaslali 

výzvu k uplatnění stanoviska k návrhu vypořádání námitek a 

návrhu vyhodnocení připomínek, které byly uplatněny v rámci 

řízení k územnímu plánu Červená Voda.
K návrhu rozhodnutí o námitkách, které byly podány v rámci 

veřejného projednání návrhu územního plánu Červená Voda, 

dále sdělujeme.

- Resortu dopravy se týká námitka pí Nešněrové Ludmily, 

která nesouhlasí s vedení přeložky silnice I/43 Lanškroun - Dolní 

Lipka přes její pozemky.

Námitce není vyhověno s odůvodněním, že koridor přeložky 

silnice I/43 vychází ze Zásad územního rozvoje Pardubického 

kraje. Koridor v ZÚR Pk je vymezen v šířce 300 m celkem. 

Zpřesnění koridoru přeložky silnice I/43 v ÚP Červená Voda 

vychází ze studie pořízené v rámci zpracování ZÚR Pardubického 
kraje a dále z vyhledávací studie pro přeložku Lanškroun - Dolní 

Lipka z roku 2009. Pozemky uvedené v námitce jsou umístěny v 

koridoru přeložky silnice I/43 a vymezení zastavitelné plochy pro 

rekreaci a sport by významně ztížilo realizaci přeložky.

- Námitka manželů Pečinkových se také týká přeložky 

silnice I/43. V koridoru přeložky silnice I/43 mají pozemky a navíc 

je v něm situován i jejich rodinný dům. Požadují změnu vedení 

přeložky silnice I/43 mimo zastavěné území obce.

Námitce není vyhověno s odůvodněním, na nutnost zajištění 

zlepšení dopravní dostupnosti území. Koridor pro přeložku silnice 

I/43 je vymezen v ZÚR Pardubického kraje, které se 

zpřístupněním území dopravně zabývaly v rámci svého 
zpracování a projednání. Resort dopravy tento záměr v současné 

době sleduje s ohledem na nižší intenzitu silnice I. třídy v delším 

časovém horizontu. Nicméně zajistit průchodnost území pro 

budoucí možnou realizaci přeložky silnice I/43 považuje za 

Souhlasné stanovisko
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nutnou. Upozorňujeme, že s ohledem na to, že není ještě ani 

vybraná varianta z vyhledávací studie z roku 2009, není možné 

jakkoliv ekonomicky řešit pozemky či stavby v koridoru přeložky. 

Výkupy pozemků apod. jsou realizovány až po vydání územního 

rozhodnutí na stavbu atd.

- Námitkám zaslaným Ředitelstvím silnic a dálnic ČR je v 

podstatných částech vyhověno.

S návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci   

veřejného  projednání   návrhu územního plánu Červená Voda, 

které se týkají resortu dopravy, souhlasíme.

K návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
územního plánu Červená Voda nemáme připomínky.

Ministerstvo životního 
prostředí, Resslova 
1229/2a, 500 02 Hradec 
Králové
Č.J. 1231/550/14-Hd 
58122/ENV/14 ze dne 
20.8.2014

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 

připomínek uplatněných k územnímu plánu Červená Voda 

Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení § 15 zákona č. 

44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), v platném znění, uvádí, že ve svodném území obce 

Červená Voda je podzemní úložiště, ochráněné stanoveným 
chráněným ložiskovým územím Bílá Voda, č. 40001000

CHLÚ Bílá Voda je územním plánem Červená Voda 
respektováno. 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu České 
republiky, odbor 
hornictví a stavebnictví,   
Na Františku 32, 110 15  
Praha č.j. 

Stanovisko neobdrženo

Dotčený orgán neuplatnil ve stanovené lhůtě 
stanovisko a dle §53 stavebního zákona se má za to, 
že s návrhem vyhodnocení připomínek a návrhem 
rozhodnutí o námitkách souhlasí.

Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, 
Komenského náměstí 
125, 532 11 Pardubice  
Č.j. 53610/2014/OŽPZ/Se 
ze dne 12.9.2014

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 
Podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. w) zákona č. 86/2002 Sb., o 

ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném 

znění a souvisejících předpisů orgán ochrany ovzduší Krajského 

úřadu Pardubického kraje s předloženým návrhem rozhodnutí 

souhlasí.

Orgán ochrany přírody (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, 

Ph.D.) Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, v platném znění, není námitek proti "Návrhu rozhodnutí 

K návrhu vyhodnocení připomínek a k návrhu 
rozhodnutí o námitkách nejsou připomínky.
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o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k 

Územnímu plánu Červená Voda." 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel 

RNDr. Milan Boukal, Ph.D.) Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, není 

námitek proti "Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 

vyhodnocení připomínek uplatněných k Územnímu plánu 

Červená Voda."

Orgán státní správy lesů (zpracovatel ing. Jana Klapková):

Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, nemáme k "Návrhu rozhodnutí o námitkách 
a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k Územnímu 
plánu Červená Voda" připomínky.

Státní pozemkový 
úřad, Tvardkova 1191, 
562 01 Ústí nad Orlicí

Stanovisko neobdrženo
Dotčený orgán neuplatnil ve stanovené lhůtě
stanovisko a dle §53 stavebního zákona se má za to, 
že s návrhem vyhodnocení připomínek a návrhem 
rozhodnutí o námitkách souhlasí.

Krajská hygienická 
stanice Pardubického 
kraje, územní pracoviště 
Ústí nad Orlicí, 
Smetanova 1390, PSČ 
562 01. 

Stanovisko neobdrženo

Dotčený orgán neuplatnil ve stanovené lhůtě 
stanovisko a dle §53 stavebního zákona se má za to, 
že s návrhem vyhodnocení připomínek a návrhem 
rozhodnutí o námitkách souhlasí.

Krajská veterinární 
správa, Husova 1747, 
530 03 Pardubice  

Stanovisko neobdrženo
Dotčený orgán neuplatnil ve stanovené lhůtě 
stanovisko a dle §53 stavebního zákona se má za to, 
že s návrhem vyhodnocení připomínek a návrhem 
rozhodnutí o námitkách souhlasí.

Krajský úřad Pard.  
kraje, odbor dopravy a 

Dotčený orgán neuplatnil ve stanovené lhůtě 
stanovisko a dle §53 stavebního zákona se má za to, 
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silničního hospodářství,
Komenského náměstí 
125, 532 11 Pardubice  

Stanovisko neobdrženo
že s návrhem vyhodnocení připomínek a návrhem 
rozhodnutí o námitkách souhlasí.

MěÚ Králíky – odbor 
VTS, Velké náměstí 5, 561 
69 Králíky. 

Stanovisko neobdrženo
Dotčený orgán neuplatnil ve stanovené lhůtě 
stanovisko a dle §53 stavebního zákona se má za to, 
že s návrhem vyhodnocení připomínek a návrhem 
rozhodnutí o námitkách souhlasí.

MěÚ Králíky – odbor ŽP, 
Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky. Stanovisko neobdrženo

Dotčený orgán neuplatnil ve stanovené lhůtě 
stanovisko a dle §53 stavebního zákona se má za to, 
že s návrhem vyhodnocení připomínek a návrhem 
rozhodnutí o námitkách souhlasí.

MěÚ Králíky – odbor 
ŠKTV, Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky. 

Stanovisko neobdrženo
Dotčený orgán neuplatnil ve stanovené lhůtě 
stanovisko a dle §53 stavebního zákona se má za to, 
že s návrhem vyhodnocení připomínek a návrhem 
rozhodnutí o námitkách souhlasí.

Hasičský záchranný 
sbor Pardubického 
kraje, Hylváty 5, 562 03 
Ústí nad Orlicí . Č.j. HSPA-
19-488/2014 ze dne 24. 6. 
2014

Stanovisko neobdrženo

Dotčený orgán neuplatnil ve stanovené lhůtě 
stanovisko a dle §53 stavebního zákona se má za to, 
že s návrhem vyhodnocení připomínek a návrhem 
rozhodnutí o námitkách souhlasí.

Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost, 
regionální centrum, 
Piletická 57, 500 03 
Hradec Králové

Stanovisko neobdrženo

Dotčený orgán neuplatnil ve stanovené lhůtě 
stanovisko a dle §53 stavebního zákona se má za to, 
že s návrhem vyhodnocení připomínek a návrhem 
rozhodnutí o námitkách souhlasí.

Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 
1142/1, 500 02 Hradec 
Králové 
Č.j. SBS 25138/2014/OBÚ-
09/1 ze dne 25. 8. 2014

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického nemá připomínky k vyhodnocení připomínek 
uplatněných k územnímu plánu.

Souhlas s vyhodnocením. 
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Státní energetická 
inspekce, Wonkova 
1143, 500 02 Hradec 
Králové.
 Č.j.1408/14/52.104/Št ze 
dne 10. 9. 2014 

Po seznámení se s podklady sděluje Státní energetická inspekce, 

Uzemní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj jako 

dotčený správní úřad ve smyslu § 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 

Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií, v platném znění ve spojení s § 53 odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že s návrhem 

rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k ÚPO 

souhlasí.
Připomínky ani námitky, které byly k návrhu ÚPO zaslány se 

nedotýkají námi chráněných zájmů. Z tohoto důvodu nemáme 

ani připomínky k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 

vyhodnocení připomínek.

Proti návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek nejsou připomínky.

Krajský úřad Pk, odbor 
strategického rozvoje 
kraje a evropských fondů.
Komenského náměstí 
125, 532 11 Pardubice. 
Č.j. KrÚ 53467/2014ze 
dne 12. 9. 2014

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) obdržel dne 15. 
8. 2014 žádost o vydání stanoviska k návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných 
k návrhu Územního plánu Červená Voda. 

Krajský úřad dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, uplatňuje jako nadřízený orgán 
následující stanovisko. 

Předložený návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Červená Voda 
není v rozporu s politikou územního rozvoje, není v rozporu se 
stanovenými zásadami, úkoly a záměry, které vyplývají ze zásad 
územního rozvoje a nemá vliv na koordinaci širších územních 
vztahů.  

Stanovisko neobsahuje připomínky k návrhu 
vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o 
námitkách.



7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, 
včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, 
zejména k rozboru udržitelného rozvoje území 

7.1 Zdůvodnění urbanistického řešení

7.1.1 Zdůvodnění urbanistické koncepce           

    Řešeným územím předkládaného územního plánu je správní území do 60. let 20. století sedmi
samostatných obcí – Červená Voda, Bílá Voda, Mlýnice, Mlýnický Dvůr, Moravský Karlov, Dolní 
Orlice a Horní Orlice. Šanov byl k Červené Vodě přičleněn již dříve. Vyjma Horní a Dolní Orlice je 
zastavěné území jmenovaných místních částí se zastavěným územím vlastní Červené Vody 
stavebně srostlé. Cílem územního plánu bylo vytvořit ucelené funkční území obce Červená Voda a 
navrhnout takové formy rozvoje, které by vyhověly potřebám hospodářského a sociálního využívání 
a zároveň by neohrozily zachování přírodních hodnot v území. 

     Nejvýraznějším rozvojovým prvkem je koridor pro vedení přeložky silnice I/43 vedený 
v severojižním směru západně od zastavěného území obce. Konkrétní trasa přeložky v rámci 
koridoru je navržena tak, aby respektovala prvky ochrany přírody vyskytující se na svazích 
Bukovohorské hornatiny a zároveň připouštěla další územní rozvoj zastavěného území obce 
západním směrem. Navrhovaná přeložka komunikace by měla jednak zlepšit dopravní dostupnost 
regionu a přispět tak k řešení problémů z hlediska udržitelného rozvoje území, jednak by měla 
zajistit zklidnění zastavěného území obce vymístěním  tranzitní dopravy.

  Při členění území obce na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití se projevila dlouholetá 
živelnost územního rozvoje obce, v řešeném území je velký podíl ploch se smíšeným využitím, 
zejména v centrální části se menší výrobní areály prolínají s obytným územím. V urbanistické 
koncepci předkládaného územního plánu je zřetelná snaha o pásové uspořádání funkčního území, 
osou kterého je hlavní páteřní komunikace, probíhající v severojižním směru. Do jejího sousedství 
jsou navrhovány především výrobní a komerční aktivity, do odlehlejších míst pak plochy vyžadující 
hygienickou ochranu (bydlení a rekreace), na které navazuje nezastavěné území obce.  

7.1.2 Zdůvodnění zpřesnění koridoru dopravy nadmístního významu – přeložky silnice 
I/43

   ZÚR PK, vydané v roce 2010, vymezují v řešeném území koridor D24 pro umístění přeložky silnice 
I/43 Dolní Lipka – Králíky. Zaroveň byl pro územní plánování stanoven úkol zajistit vymezení a 
zpřesnění šířky těchto koridorů v závislosti na podmínkách průchodu koridoru daným území 
s ohledem na jeho hodnoty a konfiguraci terénu. 
Dle § 54 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je obec povinna uvést do souladu územní plán 

s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. K návrhu zadání ÚP Červená Voda zaslalo své 
vyjádření také Ředitelství silnic a dálnic ČR, č.j. 14726-ŘSD- 09-311 ze dne 8.6.2009, ve kterém 
uvedlo:
„ Pro upřesnění stavu předinvestiční přípravy trasy přeložky I/43 sdělujeme, že v současné době má 
ŘSD ČR …….. zadáno zpracování vyhledávací studie „I/43 Lanškroun – Dolní Lipka“ (zpracovatel 
Transconsult s.r.o.).
   V době zpracování návrhu územního plánu byla uvedená vyhledávací studie dokončena a byla 
jako podklad pro zpracování návrhu předána pořizovatelem zpracovateli. V závěru studie se uvádí:

„Předkládaná vyhledávací studie plně prokázala realizovatelnost výstavby silnice I/43 v nové 
trase v kategorii S 9,5/70(60) ve vymezeném zájmovém území mezi Lanškrounem, Štíty, 
Červenou Vodou a Dolní Lipkou. 

Vyhledávací studie je zpracována na základě mapových podkladů v měřítku 1: 10 000 
a ortofotomap a poskytuje dostatečné údaje, aby mohla být využita jako územně technický 
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podklad pro Zásady územního rozvoje Pardubického  i Olomouckého kraje i pro územní plány 
dotčených měst a obcí. Zároveň ji lze využít i jako technický podklad pro zpracování 
dokumentace (oznámení) o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. 
v platném znění.

Z hlediska směrového vedení trasy je nejvhodnější  varianta B (modrá), varianta C 
(zelená) se naopak nejvíce přimyká ke stávající trase I/43 a k zástavbě Červené Vody….

S ohledem na celkovou délku trasy nové I/43 je možná i kombinace jednotlivých 
variant s přechodovými úseky např. v prostoru obce Chudoba, západně od Štítů, mezi 
Herolticemi a Mlýnickým Dvorem, při průchodu po estakádě okrajovou zástavbou Červené 
Vody a  východně od Dolních Boříkovic.

Významným faktorem pro výběr nejvhodnější varianty, případně kombinace variant, 
budou i výsledky a závěry hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. 
v platném znění.

Na základě celkového porovnání zpracovaných variant doporučujeme územní 
ochranu v rozsahu vyznačeného koridoru v situačních přílohách a  pro posouzení vlivů 
stavby na životní prostředí sledovat nadále všechny navržené varianty.“

Výše uvedený požadavek na ochranu všech tří variant vedení přeložky byl potvrzen i aktuálním 
telefonátem s příslušným pracovníkem ŘSD ČR. 

     Do návrhu  Územního plánu byl zapracován koridor pro vedení přeložky vymezený vyhledávací 
studií s jedinou úpravou. V prostoru Mlýnického Dvora bylo upraveno vedení zelené trasy do 
souběhu s vedením trasy červené. Zelená trasa v předmětném prostoru se nejvíce přibližuje 
zastavěnému území Mlýnického Dvora, který je prioritně rozvíjen jako středisko zimní rekreace Ski 
resortu Buková hora- viz následující obrázek. 
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     Při projednání návrhu územního plánu byl vysloven nesouhlas s vymezením koridoru. Ze strany 
orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Pardubického kraje byla vytýkána nevhodnost variantního 
vymezení přeložky, odborem SRKAEF Krajského úřadu Pardubického kraje pak nerespektování 
koridoru vymezeného pro přeložku silnice v ZUR PK. 
   Z důvodu vypořádání stanoviska dotčeného orgánu  proběhlo dne 29.11.2012 jednání na 
Krajském úřadě Pardubického kraje za účasti zástupců Odboru SRKAEF, oddělení územního 
plánování, zástupců ŘSD ČR, starosty obce, pořizovatele a zpracovatele územního plánu.  Na 
jednání bylo dohodnuto:

- na podnět krajského úřadu bude v roce 2013 zahájen proces zpracování EIA, který určí 
nejvhodnější variantu přeložky.
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- do doby provedení procesu EIA a tedy výběru nejvhodnější varianty musí být územně 
chráněny jak všechny 3 varianty přeložky silnice I/43 stanovené ve vyhledávací studii, tak i 
koridor přeložky silnice I/43 vymezený v ZUR PK.

    Na základě uvedených závěrů vznesl pořizovatel na příslušné odborné pracoviště (MMR) dotaz na 
způsob zpřesnění koridoru v případě, že trasy vymezené vyhledávací studií vybočují z koridoru 
vymezeného ZUR.  Bylo sděleno, že vychýlení trasy z koridoru ZUR není možné a že  v současné 
době nelze vyhovět požadavku ŘSD ČR, to musí nejdříve požádat krajský úřad o aktualizaci ZUR.

    Poznámka. Koridor vymezený v ZUR byl 
zpracovateli předán Krajským úřadem odborem 
SRKAEF v digitální podobě, při zapracování do 
mapového podkladu bylo zjištěno, že jeho šíře je 
400m (viz žlutá hranice), po telefonické domluvě bylo 
odsouhlasena úprava zmenšení jeho šíře na 300 m 
tak, aby odpovídala požadavku textové části ZUR PK 
(viz červená hranice). 

   V souladu s odpovědí odborného pracoviště byla provedeno vymezení koridoru do upraveného 
návrhu.

Do upraveného návrhu Územního plánu Červená Voda byla zapracována trasa přeložky 

silnice I/43, jejíž upřesnění vychází z koridoru vymezeného ZUR Pardubického kraje. Menší korekce 

vedení trasy byly provedeny v jižní části řešeného území z důvodu omezení dopadu  na rozptýlené 

zastavěné plochy v území. Zpřesnění vycházející z výše uvedené vyhledávací studie není v daném 

případě možné, vzhledem k tomu, že žádná z tras vyhledávací studie ani jejich možná kombinace 

neleží 100% v koridoru vymezeném ZUR Pardubického kraje. Zastavitelné plochy v návrhu ÚP 

Červená Voda jsou však řešeny tak, aby neomezovaly možnost realizace všech tří tras 

navrhovaných ve vyhledávací studii. 
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Zákres koridoru vymezeného ZUR Pk (silná červená čára) a tří variant z vyhledávací studie (zelená, 
modrá a červená varianty)
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7.1.3 Přístup návrhu ÚP k plochám poválečných zbořenišť, situovaných v nezastavěném 
území

   V řešeném území se nachází poměrně velký počet ploch malého rozsahu, které jsou v katastru 
nemovitostí vedeny jako zastavěné plochy a nádvoří (zbořeniště), ve skutečnosti však jejich využití 
má charakter ryze nezastavěného území. Nenachází se na nich žádná budova (dle výkladu pojmů 
katastrálního zákona), pozemky často nejsou dopravně přístupné a není v nich ani v jejich blízkosti 
realizována technická infrastruktura.  Zanedbaná údržba pozemků a klidový režim na nich způsobil, 
že jsou atraktivní  pro místní  faunu a floru, takže z hlediska faktického využití se jedná o plochy 
přírodní zeleně. 
     V souvislosti s rozvojem rekreačního potenciálu Červené Vody byl vyvolán zájem  vlastníků 
těchto pozemků,často velmi nových vlastníků, o jejich opětovné využití. Zpracovatel územního 
plánu na základě terénního průzkumu a poskytnutých informací konstatoval, že se nejedná o 
stabilizované plochy zastavěného území a že opětovné využití pro zástavbu bude jednoznačně 
změnou ve využití území. Z tohoto důvodu byly všechny tyto plochy zařazeny do posuzování 
vlivu územního plánu na životní prostředí  a prvky Natura 2000. V případě, že bylo autorizovaným 
posuzovatelem konstatováno, že změna ve využití území, tzn. opětovná realizace stavby, dopravní 
a technické infrastruktury, by měla významný negativní vliv na prvky ochrany v území, nebyla 
možnost obnovení zastavěného území v předmětném prostoru připuštěna a v územním plánu je 
požadováno důsledné zachování stávajícího stavu. K novému zastavění pro potřeby rekreace byly 
navrženy vhodnější plochy v obci. 
    Do návrhu územního plánu byly z důvodu kontinuity územně plánovací dokumentace obce 
v prostoru Pod Suchým vrchem ponechány jako zastavěné plochy ty pozemky, které byly do 
zastavěného území začleněny  Změnou č. 1 ÚP – SÚ Červená Voda, vydanou krátce před 
zpracováním návrhu nového územního plánu -  v únoru roku 2011. Obnova zástavby byla zde však 
omezena podmínkou. 
   V průběhu projednávání návrhu územního plánu došlo k úpravě legislativy, která časově omezila 
vymezení zastavitelných ploch, které nejsou dlouhodobě využívány. K takovým patřila v řešeném 
území i výše uvedená zbořeniště pod Suchým vrchem.
  Legislativní změny bylo využito k úpravě návrhu v prostoru Pod Suchým Vrchem. Vzhledem 
k tomu, že Změna č.2 ÚPSÚ Č. Voda je platná od roku 2005, a do této doby nedošlo ani v jednom 
případě k obnově zástavby v předmětném prostoru, neshledává zpracovatel územního plánu již 
dostatek důvodů k zachování kontinuity koncepce stanovené Změnou č. 1 ÚPSÚ Č. Voda (změna
podmínek v území – vyhlášení prvku Natura 2000). Obnova za stanovených podmínek byla 
umožněna pouze na plochách dvou největších zbořenišť v nejbližším sousedství zastavěného území. 
Obnova je i nadále omezena podmínkou.

7.1.4  Termín vyhotovení návrhu územního plánu 

    Návrh územního plánu byl zpracováván souběžně se Změnou č. 3 ÚP-SÚ Červená Voda a byl 
dokončen v srpnu 2011. Předmětem změny č.3 byl rozvoj ploch pro sjezdové lyžování v prostoru 
Mlýnického Dvora. Obec konstatovala, že rozvoj tohoto území je pro ni prioritou a akceptovala
obavy investora záměru, že projednání celého územního plánu by mohlo pozdržet projednání pouze 
této jedné lokality. Z uvedeného důvodu byla přednostně projednávána změna č. 3, projednání 
návrhu územního plánu bylo odloženo až po jejím dokončení.
   Do předkládaného návrhu územního plánu k projednání bylo od srpna 2011 nově zařazeno 
vymezení registrovaného VKP Rašeliniště  U Červené Vody. Ve vyhodnocení předpokládaných 
záborů půdního fondu byla aktualizováno zařazení půd do tříd ochrany podle nové vyhlášky.

7.2 Zdůvodnění koncepce dopravy           

Silnice I. tříd

Přes řešené území jsou vedeny následující silnice I. třídy:

I/11 Hradec Králové - Žamberk – Červená Voda - Šumperk

Silnice je vedena ve směru od Hradce Králové přes Jablonné nad Orlicí a Červenovodské 
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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. Při průjezdu přes Suchý vrch jsou směrové a výškové parametry silnice přizpůsobeny 
náročné konfiguraci terénu, což způsobuje, hlavně v zimním období, dopravní problémy. Dosažení 
odpovídajících parametrů v úseku od Jablonného nad Orlicí východním směrem není reálné, a proto 
je uvažováno její výhledové 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. Úsekem Červená Voda – Bukovice silnice I/11 prochází v peáži se silnicí I/43. Průtah 
Červenou Vodou je zrekonstruován v odpovídajících parametrech, v místě křížení silnic I/11 a I/43 je 
vybudována malá okružní křižovatka.

I/43 Svitavy - Lanškroun - Červená Voda - Králíky - silniční hraniční přechod 

Dolní Lipka - Boboszów

Významná silnice pro distribuci dopravy v území s vazbou do Polska. Úsekem Červená 
Voda – Bukovice silnice I/43 prochází v peáži se silnicí I/11.

Stávající silnice I/43 je součástí sítě silnic I. třídy, která v severojižním směru propojuje 
východní Čechy se střední Moravou. V nově vytvářeném systému dálnic a rychlostních silnic ČR 
bude plnit funkci přivaděče na R35 Hradec Králové – Mohelnice a zároveň bude spojnicí i na 
nadřazenou silniční síť Polské republiky. Stávající technický stav silnice I/43 není uspokojivý pro 
zajištění přepravních potřeb (současných ani výhledových). Silnice v zájmovém území narušuje a 
ovlivňuje životní prostředí i bezpečnost silničního provozu, protože mimo funkce významného 
dopravního tahu plní i funkci obslužnou s přímou dopravní obsluhou přilehlé obytné zástavby. 

V Zásadách územního rozvoje (ZÚR) Pardubického kraje je silnice I/43 zařazena mezi 
komunikace nadmístního významu s návrhem její přestavby prakticky v celé trase. Pro Pardubický 
kraj je podstatné zlepšení silničního propojení ve směru na Lanškroun a Králíky významnou 
prioritou, neboť se jedná o vazbu v krátkém přeshraničním úseku s Polskem. 

Pro trasu přeložky silnice I/43 v úseku Lanškroun – Dolní Lipka byla zpracována v roce 
2009 vyhledávací studie „I/43 Lanškroun – Dolní Lipka ( Transconsult s.r.o., 10/2009). 

Silnice je navržena v kategorii S 9,5/70. 

Nově navrhovaná trasa silnice I/43 je trasována zájmovým územím ve směru 
jihoseverním, od města Štíty pokračuje západně od téměř souvislé zástavby Březné, Mlýnického 
Dvora a Červené Vody a následně přes Dolní Lipku na státní hranice ČR/PR.

Koridor silnice I/43 plní úlohu obchvatu Červené Vody a v maximální možné míře se 
vyhýbá obytné zástavbě. V případě průchodu v severní části Červené Vody není jiná možnost 
vedení koridoru než skrz zastavěné území obce. Uvažován je průchod Červenou Vodou v úzkém 
nezastavěném koridoru v blízkosti přemostění Červenovodského potoka silnicí III/04314.

Nové trasy silnice I/43 v úseku Lanškroun – Dolní Lipka jsou ve vyhledávací studii 
navrženy ve třech variantách. V prostoru Mlýnického Dvora byla navržena korekce koridoru, 
v tomto úseku je uvažováno trasování varianty C v koridoru variant A a B.

Stávající úsek silnice I/43 Červená Voda – Králíky bude po realizaci přeložky I/43 převeden 
do sítě silnic II. tříd (II/312). 

Na stávající silnici I/43 na příjezdu od města Králíky, na úrovni Šanova, je dle ZÚR 
Pardubického kraje navržen koridor pro umístění přeložky silnice I/43. Důvodem jsou nenormové 
směrové parametry stávající komunikace. Vzhledem k výhledovému přeřazení tohoto úseku do sítě 
silnic II. tříd a tím i menší intenzitě silničního provozu i vzhledem ke skutečnosti, že směrové vedení 
komunikace tvoří v současné době přirozený zpomalovací retardér při vjezdu do města, je 
doporučeno zpracovatelem ÚP přeložku silnice I/43 v tomto úseku nerealizovat. 

Silnice III. tříd

Přes řešené území jsou vedeny silnice III. třídy:

III/04313 Červená Voda – Březná

III/04314 Červená Voda – Dolní Boříkovice  - sil. I/43

III/31220 Králíky - Dolní Hedeč - Horní Orlice
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III/31228 Horní Orlice – Horní Hedeč

III/31230 Červená Voda – Moravský Karlov – Vysoký Potok 

III/31234 Moravský Karlov - Písařov

Silnice III. třídy zahušťují silniční síť, zprostředkovávají přímou dopravní obsluhu 
jednotlivých sídel a mají velmi malou dopravní zátěž. Významu těchto komunikací odpovídají 
návrhové prvky. 

Silnice III. třídy jsou v majetku a správě Pardubického kraje.

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 

a místních komunikací. 

Veškeré údaje jsou uváděny ve skutečných vozidlech za 24 hodin v obou směrech a 

představují celoroční průměr. Počty vozidel na silnicích I/11 a I/43 v uplynulém desetiletí stagnují, 

intenzity se pohybují pod průměrnou intenzitou silnic I. třídy (cca 9800 vozidel za 24 hodin v obou 

směrech) a odpovídají spíše dopravnímu zatížení silnic II. tříd.

Výhledové intenzity jsou extrapolovány pomocí růstových koeficientů dle Ředitelství silnic 

a dálnic ČR Praha.

rok 1995

Číslo silnice Úsek Umístění T O M S

I/11 5-0730  Bílá Voda 466 1885 16 2367

I/11 5-4550  Čenkovice 283 1098 12 1393

I/43 5-0740  Dolní Orlice 570 1696 54 2320

rok 2000

Číslo silnice Úsek Umístění T O M S

I/11 5-0730  Bílá Voda 496 1708 16 2220

I/11 5-4550  Čenkovice 455 1112 15 1582

I/43 5-0740  Dolní Orlice 397 1814 38 2249

rok 2005

Číslo silnice Úsek Umístění T O M S

I/11 5-0730  Bílá Voda 814 2212 10 3036

I/11 5-4550  Čenkovice 588 1114 20 1722
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I/43 5-0740  Dolní Orlice 510 1976 12 2498

rok 2010

Číslo silnice Úsek Umístění T O M S

I/11 5-0730  Bílá Voda 569 2632 54 3255

I/11 5-4550  Čenkovice 338 973 34 1345

I/43 5-0740  Dolní Orlice 325 2278 47 2650

rok 2030

Číslo silnice Úsek Umístění T O M S

I/11 5-0730  Bílá Voda 920 3341 10 4271

I/11 5-4550  Čenkovice 665 1683 20 2368

I/43 5-0740  Dolní Orlice 577 2984 12 3573

Silnice III. třídy mají místní význam a dopravní intenzity na nich jsou zanedbatelné. Lze 
důvodně předpokládat, že intenzity nepřekročí hodnoty 600 - 800 vozidel za 24 hodin průměrného 
dne v roce. Výraznější dopravní zatížení (včetně provozu nákladních vozidel) je, z důvodu umístění 
průmyslové výroby, na silnici III/31230 v Bílé Vodě.

Místní a účelové komunikace

Pro místní dopravu jsou využívány v zájmovém území převážně průtahy silnic I. a III. třídy. 
Na tyto silnice navazuje poměrně hustá síť místních komunikací různé délky a proměnlivých 
parametrů. 

V okrajových částech jednotlivých místních částí 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, popř. dlážděných, po nezpevněné cesty.

Síť místních komunikací doplňuje několik bývalých i současných polních cest, které 
umožňují obsluhu jednotlivých objektů mimo souvislou zástavbu.

Většina místních komunikací je charakteru zklidněných komunikací se smíšeným pěším a 
motorovým provozem.

Kategorizace silnic a funkční třídy

Dle "Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040 “ (zpracovatel CityPlan spol. s r. o. 
2010) jsou pro silnice I. třídy v řešeném území stanoveny následující kategorie:

silnice I/11 (úsek Žamberk – Červená Voda) . . .  S 9,5/70

silnice I/43 . . .  S 9,5/70

Silniční kategorie vyjadřuje číslicí volnou šířku vozovky lomenou návrhovou rychlostí 
v kilometrech za hodinu.

Kategorie silnic III. tříd není stanovena, s ohledem na dopravní význam a zatížení lze 
uvažovat se silniční kategorií S 7,5/50.

Kategorie místních komunikací jsou v závislosti na funkční skupině určeny ČSN 736110 
Projektování místních komunikací. Šířkové uspořádání dle ČSN je u některých místních komunikací 
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nedostačující, je však dostačující provozu po nich uskutečňovanému. Tento rozpor je nutno řešit 
změnou způsobu provozu motorových vozidel a jejich souběhu s pěšími po komunikaci. 

Funkční skupina stávajících průtahů silnic I/11 a I/43 je dle ČSN 73 6110 ve skupině B. 
Funkční skupina stávajících průtahů silnic III. tříd má úroveň C. Místní komunikace mají funkční 
skupinu C, obytné zóny skupinu D1. Komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel 
(stezky, pruhy a pásy pro cyklisty, stezky pro chodce a chodníky) mají funkční skupinu D2.

Návrh nových a zařazení stávajících komunikací do režimu obytných zón musí splňovat 
podmínky jejich uspořádání dle příslušných ČSN a TP.

Dopravní závady a návrhy řešení

Bílá Voda

Bílou Vodou je vedena v peáži silnice I/11 a I/43, na kterou je napojena silnice III/31230. 

Závadné (nevyhovující rozhled, úhel křížení) je napojení některých místních komunikací a 
sjezdů na silnici I/11 – jedná se především o napojení komunikační propojky od silnice III/31230, 
závadné rozhledové poměry jsou rovněž při napojení sjezdu od areálu firmy Intercolor před 
železničním přejezdem. Závadné rozhledové poměry jsou rovněž při napojení místní komunikace od 
vícepodlažní obytné zástavby na silnici III/31230 naproti autobusové zastávce.

Rozhledové závady jsou řešeny odstraněním překážek v rozhledovém poli, případně 
osazením silničních bezpečnostních zrcadel.

Jako dopravní závadu lze hodnotit stávající nechráněné přejezdy přes železniční trať poblíž 

zastávek Moravský Karlov a Bílá Voda. Navrženo je zabezpečení přejezdů alespoň světelným 

signalizačním zařízením.

Při průtazích silnic I. a III. třídy chybějí chodníky. Jedná se o průtah silnice I/11 a o průtah 

silnice III/31230, v těchto úsecích je navrženo chodník dobudovat.

Červená Voda

Obcí prochází v peáži silnice I/11 a I/43, vlastní průtah těchto silnic byl v nedávné době 

zrekonstruován, parametry průtahu jsou vyhovující. Dalšími silnicemi v obci jsou silnice III. třídy a 

místní komunikace.

Závadné (nevyhovující rozhled) je napojení některých místních komunikací a sjezdů na 
silnice I. a III. třídy. Nevyhovující rozhledové poměry jsou při napojení některých místních 
komunikací na silnici III/04314, při napojení místních komunikací na silnici I/11 (např. u objektu 
obecního úřadu, Konzumu a naproti hotelu Křížová hora).

Rozhledové závady jsou řešeny odstraněním překážek v rozhledovém poli, případně
osazením silničních bezpečnostních zrcadel.

Nedostatečné jsou směrové a šířkové parametry silnice III/31230 v úseku mezi 
průmyslovým areálem a napojením na silnici I/11. S ohledem na provoz nákladní dopravy je v tomto 
úseku navrženo rozšíření vozovky na normové parametry a dobudování jednostranného chodníku.

Nedostačující (dle ČSN) jsou směrové a šířkové parametry některých místních komunikací, 

jsou však většinou dostačující vzhledem k provozu po nich uskutečňovanému. Tento rozpor je nutno 

řešit změnou způsobu provozu motorových vozidel a jejich souběhu s pěšími po komunikaci. 

Předpokládá se min. šířka zpevnění cca 4,5 m s oboustranným zeleným pásem.

Šířkové parametry jsou nedostatečné u jednopruhové páteřní komunikace v obytné 

zástavbě v severovýchodní části obce, v prostoru před železniční zastávkou. Navrženo je rozšíření 

této komunikace na dvoupruhovou obousměrnou komunikaci o normové šířce.

V okrajových částech obce chybějí při průtazích silnic I. a III. třídy chodníky, které je 

navrženo doplnit. Jedná se o úsek při silnici I/43 při výjezdu z obce, při průtahu silnice I/11 v jižní 

části Červené Vody, při průtahu silnice III/04314 a při průtahu silnice III/31230.
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Dolní Orlice

Nevyhovující rozhled je při napojení některých sjezdů na silnici III/31228.

Jako dopravní závadu lze hodnotit stávající nechráněný přejezd místní komunikace přes 

železniční trať poblíž zastávky Dolní Orlice, navrženo je osazení alespoň signalizačního zařízení.

Horní Orlice

Nenormové jsou směrové a šířkové parametry silnic III. třídy č. 31228 a 31220 
v zájmovém území, normové řešení je však, s ohledem na dopravní zatížení na těchto silnicích a 
konfiguraci terénu, nereálné.

Mlýnický Dvůr

Závadné jsou šířkové parametry stávající páteřní místní komunikace, která hlavně 
v zimním období slouží rovněž jako rekreační příjezd k nové sjezdovce. Při západním okraji obce 
jsou v místě křížení místních komunikací nevyhovující rozhledové poměry (závada je řešena 
silničním zrcadlem).

Tranzitní rekreační doprava je výhledově řešena přeložkou silnice I/43 trasovanou při 

západní straně Mlýnického Dvora s navrženou křižovatkou v místě vedení stávající páteřní 

komunikace.

Dopravně závadné je napojení silnice III/04313 na silnici I/11 při jižním okraji katastru 
(ostrý úhel napojení, závadné rozhledové poměry). Navržena je směrová úprava napojení.

Moravský Karlov

Moravský Karlov leží při silnici III/31230 s minimálním dopravním zatížením. Dopravně 
závadné jsou šířkové parametry silnice III. třídy (především v centru obce u kostela) a rozhledové 
poměry v některých úsecích. Normové řešení je však, s ohledem na dopravní zatížení na této silnici 
a konfiguraci terénu, nereálné.

Šanov

Šanov se rozkládá při zaslepené místní komunikaci napojenou na silnici I/43 se smíšeným 
provozem pro automobilový provoz i pro nemotorovou dopravu, bez výraznějších dopravních závad. 
Ve východní polovině této místní části, od autobusové točny, je místní komunikace vedena jako 
jednopruhová obousměrná, jako výhybny slouží jednotlivé sjezdy na parcely.

V prostoru autobusové točny je umožněno parkování vozidel návštěvníků Kulturně 
turistického objektu Křížová hora, organizace parkování přímo na točně však není vhodná, navrženo 
je rozšíření zpevněných ploch o samostatné parkoviště mimo vlastní autobusovou točnu.

Další návrh místních komunikací sestává z doplnění stávající a návrhové sítě 
komunikacemi obsluhujícími zástavbu v zastavitelných a přestavbových plochách. Tento návrh, 
který bude proveden v územních studiích popř. dokumentacích pro řízení v následujících stupních, 
musí splňovat následující požadavky:

- ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé 
skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace šířky nejméně 2,5 m 
a končící nejdále 50 m od stavby.

- dopravní připojení staveb musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování 
a přístup požární techniky. Úpravy dopravní sítě je nutno realizovat s ohledem na 
přístup vozidel osob zdravotně postižených, vozidel záchranných sborů (hasiči, 
zdravotníci) a služeb (svoz odpadu).

- při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet požadované 
parametry a ustanovení příslušných platných ČSN a souvisejících předpisů.

- nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace 
zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto 
šířku snížit až na 10,5 m. 

- nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace 
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zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto 
šířku snížit až na 6,5 m.

Navrhované úpravy a doplnění komunikační sítě jsou patrné z výkresové dokumentace.

Pěší doprava

Chodníky jsou realizovány částečně při průtazích silnic I. tříd a u některých místních 
komunikací v Červené Vodě. V ostatních částech chodníky chybějí. 

Chodníky je navrženo dobudovat při průtazích silnic I/11, I/43, III/31230 v úseku mezi 
průmyslovým areálem a napojením na silnici I/11,  při průtahu silnic III/04314 a III/31230.

Chodníky, včetně přechodů přes vozovky a přístupů na autobusové zastávky, je nutno 
budovat dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích, zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Z důvodů terénních a kompaktní zástavby existuje v obci několik pěších spojení v 
samostatných trasách, které umožňují zkrácení cest.

Řešeným územím je dále vedeno množství značených turistických tras. Síť turistických 

cest je značena tradičním pásovým značením.

V roce 2006 byl realizován projekt Kulturně turistický objekt Křížová hora.

Křížová hora je jedním z vrcholů Jeřábské vrchoviny a vypíná se do výšky 735 m n.m. na 

východ od Červené Vody. Dříve to bylo oblíbené výletní a poutní místo červenovodských obyvatel, 

na vrchol vedla křížová cesta. Přes Křížovou horu jsou vedeny značené turistické trasy jak 

z Červené Vody, tak z Šanova.

Cyklistická doprava

Zájmové území je oblíbenou turistickou lokalitou, zájmovým územím prochází množství 
značených cyklotras:

- regionální cyklotrasa č. 4069 v trase Jablonné nad Orlicí – Orličky – Červená Voda –
Dolní Orlice – Horní Orlice – Dolní Hedeč

- regionální cyklotrasa č. 4071 v trase Jamné nad Orlicí – Čenkovice – Mlýnický Dvůr –
Písařov – Vysoký Potok

- regionální cyklotrasa č. 4077 v trase Králíky – Dolní Orlice – Šanov – Červená Voda –
Horní Boříkovice – Lichkov

Další místní trasy jsou vedeny po stávajících zpevněných cestách s minimální intenzitou 

automobilové dopravy.

Při silnici I/43 je v úseku Červená Voda – Králíky je realizována samostatná stezka pro 

cyklisty mimo dopravní prostor státní komunikace. 

Návrh cyklostezek je třeba řešit v souladu s ČSN 73 6110 „Projektování místních 

komunikací“ a TP 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“. 

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 a.s., 
Veolia Transport, CONNEX a Josef Pinkas Králíky, obec je obsloužena i dálkovými spoji.

Zastávky jsou umístěny v jednotlivých místních částech, docházková vzdálenost je z velké 

části vyhovující, docházková vzdálenost není vyhovující v místní části Horní Orlice.

Autobusová doprava obsluhuje i samostatné místní části, v Šanově a v Moravském Karlově 
je vybudována autobusová točna. 
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Zastávky jsou většinou vybavené alespoň jednostrannými čekárnami, při silnicích I.třídy i 
zastávkovými pruhy.

U některých zastávek je potřebné řešit chybějící čekárny pro cestující, chybějící nebo 
nevhodně umístěné označníky a chybějící úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

Na železniční trati č. 025 Dolní Lipka - Štíty je v zájmovém území zřízeno pět zastávek 

v jednotlivých místních částech:  Dolní Orlice, Červená Voda, Moravský Karlov, Bílá Voda, Mlýnický 

Dvůr.

Statická doprava

Parkování vozidel je uskutečňováno převážně na soukromých pozemcích a v profilu 
místních komunikací. 

Bílá Voda

Větší zpevněné plochy pro parkování a odstavování vozidel (osobních i nákladních) jsou 
vybudovány v rámci průmyslového areálu v Bílé Vodě a u jednotlivých vícepodlažních bytových 
domů.

Červená Voda

Větší mimouliční parkoviště jsou v centru obce pod kostelem (cca 35 stání), u prodejny 

Konzum (cca 30 stání), u hotelu Křížová hora (cca 60 stání), naproti bývalé nemocnici (cca 50 

stání), před penzionem U zeleného stromu (cca 30 stání). Další parkovací plochy jsou vybudovány 

při stávající obytné zástavbě a při jednotlivých výrobních provozovnách.

Dolní Orlice

Parkovací plocha je při restauraci Na Čertovce (cca 15 stání), před provozovnou 
zámečnictví a při stávajících ubytovacích zařízení (hotel Alfa).

Horní Orlice

Mimouliční parkovací plochy jsou vybudovány při stávajících rekreačních zařízení (penzion 
Bumbálka, tábor Na dračí skále).

Mlýnický Dvůr

Pod Bukovou horou, při spodní stanici lanové dráhy, je nově vybudováno pro potřeby 

Skiparku velkokapacitní parkoviště pro 400 osobních automobilů a 12 autobusů. Příjezd na 

parkoviště je realizován ze silnice I/11 prostřednictvím stávající místní komunikace. Parametry této 

komunikace však nejsou vyhovující. Tranzitní rekreační doprava je výhledově řešena přeložkou 

silnice I/43 trasovanou při západní straně Mlýnického Dvora s navrženou křižovatkou v místě vedení 

stávající páteřní komunikace.

Zpevněná plocha pro parkování (cca 15 stání) je dále před objektem penzionu.

Moravský Karlov

Několik parkovacích stání je umístěno před kostelem.

Šanov

Parkovací plocha je při restauraci U Valentů (cca 8 stání), několik stání je vybudováno 
rovněž před penzionem Rosa.

V prostoru autobusové točny je umožněno parkování vozidel návštěvníků Kulturně 
turistického objektu Křížová hora, organizace parkování přímo na točně však není vhodná. Navrženo 
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je vybudování samostatného parkoviště mimo vlastní autobusovou točnu.

Garážovací stání jsou reprezentována řadovými garážemi nebo garážemi na vlastním 
pozemku. Větší lokality vybudovaných řadových garáží jsou v Červené Vodě v obytné zóně 
v severní části obce a v prostoru naproti nemocnici.

Dostatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno dimenzovat u 

všech potenciálních cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol 

a zařízení občanské vybavenosti. Potřeba parkovacích a odstavných stání se stanoví výpočtem dle 

ČSN 736110.

Železniční doprava

Řešeným územím je vedena regionální železniční trať č. 025 Dolní Lipka - Štíty. 

Na trati je v zájmovém území zřízeno pět zastávek v jednotlivých místních částech:  Dolní 

Orlice, Červená Voda, Moravský Karlov, Bílá Voda, Mlýnický Dvůr, všechny zastávky jsou bez trvalé 

obsluhy.

Trať je jednokolejná, trakce motorová.

Křížení železniční trati se silnicemi I/11 a I/43 je v řešeném území úrovňovými přejezdy se 

světelnou signalizací se závorami, ostatní křížení se silnicemi III. třídy a místními komunikacemi je 

řešeno úrovňovými přejezdy bez závor a světelné signalizace.   

Na trati je provozována osobní doprava v počtu 24 spojů za den v obou směrech a 

nákladní doprava v počtu cca 2 souprav za den v obou směrech.

Úpravy tratě, mající územní nároky, se nepředpokládají, je možná její rekonstrukce pro 

zachování normového stavu na trati. 

U úrovňových přejezdů bez jakéhokoliv zabezpečení je vhodné v intravilánu obce řešit 

doplnění zabezpečení alespoň o světelnou signalizaci. 

Jiné druhy dopravy 

Vodní ani letecká doprava není v zájmovém území provozována. 

Ochranná pásma

Silnice

Problematiku silničního ochranného pásma upravuje Zákon č.13/1997 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:
silnice I. tříd (I/43, I/11) .......   50 m od osy vozovky

silnice II. tříd (II/311, II/314) ......   15 m od osy vozovky

silnice III. tříd (III/31117, III/31118) .......   15 m od osy vozovky

Železnice

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.
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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. 

7.3 Zdůvodnění koncepce vodního hospodářství 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU   

Stávající stav

V zájmovém území je vybudován skupinový vodovod Červená Voda, který je 
propojen se systémem Králíky pro případ havárie. 

Vodovody jsou ve správě VaK Jablonné nad Orlicí a.s.

Skupinový vodovod 

Skupinový vodovod zásobuje Červenou Vodu včetně místních částí Bílá Voda, Dolní 
Orlice, Mlýnice, Moravský Karlov, Mlýnický Dvůr a Šanov.  

Původní vodovod byl v obci budován již v letech 1908 - 1934. Vodovod je zásobován vodou 
z prameniště Červená Voda pod Suchým Vrchem. Odtud je voda gravitačním potrubím vedena do 
odkyselovací stanice a akumulace a dále do spotřebiště. 

Vodní zdroje

Prameniště Červená Voda tvoří osm pramenních jímek hloubky 2-3m na ploše 35ha 
a šest jímacích drénů, ze kterých je voda svedena do studny hloubky 2,4m. Povolený odběr 
z prameniště je 9l/s. 

Vodní zdroje mají povolení k odběru vydané rozhodnutím Odboru životního 
prostředí Městského úřadu Králíky č.j.2955/2007/ŽP/DG/231.2/54 ze dne 18.6.2007. Vodní zdroje 
jsou chráněny ochrannými pásmy I.a II. stupně. 

   Do prostoru ochranného pásma II. stupně je ve vydané Změně č. 2 ÚP SÚ Červená Voda 
navrhována realizace sjezdové trati. Tuto plochu předkládaný územní plán přejímá s tím, že je 
zařazena pouze jako plocha podmíněně přípustná. Podmínky využití viz příslušná 
charakteristika plochy v kapitole 5.1 Textové části ÚP. 

V řešeném území byly v minulosti využívány také další dva zdroje:
a) jímací zářezy „Pod lesem“ v k.ú. Horní a Dolní Orlice
b) jímací zářez v k.ú. Mlýnický Dvůr

 V současné době již nejsou využívány. 
V severovýchodní části řešeného území (k.ú. Horní Lipka) se nachází část vodních zdrojů (dvě 
pramenní jímky s jímacími zářezy), z kterých je zásobován skupinový vodovod města Králíky. Kolem 
pramenních jímek je vyhlášeno ochranné pásmo I. stupně. 

Tlakové poměry a akumulace
Jedná se o gravitační vodovody, čerpací stanice se zde nenachází. 

Vodovod využívá následující vodojemy:
a) Červená Voda - jednokomorový zemní vodojem o objemu 250 m3

b) Dolní Orlice - jednokomorový zemní vodojem o objemu 50 m
3

a) Mlýnický Dvůr - jednokomorový zemní vodojem o objemu 20 m
3

Obec Červená Voda je zásobávána také z nového vodojemu Králíky, který je situován v blízkosti k.ú. 
Dolní Orlice. 
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Rozvodné řady

Rozvodné řady v jednotlivých místních částech převážně neodpovídají platným 
normám z hledisek návrhu a provozu vodovodní sítě – Dolní Orlice, Červená Voda – U Mlýna. 

Návrh

K 31.12.2010 žilo v obci Červená Voda 3096 trvale bydlících obyvatel. Urbanistický 
návrh uvažuje s výrazným nárůstem počtu jak trvale bydlících obyvatel, tak i rekreantů. 

V rámci urbanistického návrhu je uvažován rozvoj převážně bytové a rekreační 
zástavby, ve smíšených plochách také občanského vybavení a výrobních aktivit. 

Orientační výpočet potřeby vody – skupinový vodovod Červená Voda

     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.          
A. Potřeba vody pro bytový fond

- dle údajů provozovatele vodovodu za poslední období.

3 200 ob. á 126 l/ob.den 403,00 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 

3 200  ob. á 30 l/ob.den 96,00 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

     D.Potřeba vody pro zemědělství
- pro zájmové území jsou uvažovány stávající zemědělské areály s mírným nárůstem (cca 

10%)

     Nerovnoměrnost spotřeby vody

     Nerovnoměrnost spotřeby vody je zohledněna součinitelem denní nerovnoměrnosti 
kd a součinitelem hodinové nerovnoměrnosti kh. Pro obec s počtem 1000 – 5000 obyvatel byly 
součinitelé stanoveny takto:
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     součinitel denní nerovnoměrnosti       kd = 1,40
     součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh = 1,80

Celkové bilance potřeby vody – skupinový vodovod 

druh spotřeby Qd Qd max Qh max

(m3/d) (m3/d) (l/s) (l/s)
obyvatelstvo 403,00 564,00 6,50 11,74
vybavenost  96,00 134,00 1,55 2,79
průmysl 138,50 193,90 2,24 2,24
zemědělství 31,86 44,60 0,51 0,51
Celkem 669,36 935,6 10,80 17,28

Při uvažovaném urbanistickém rozvoji obce bude nutno zajistit pro návrhový počet obyvatel cca 
10,80 l/s max. denního množství vody. Dle ČSN 736650 by měl obsah akumulace odpovídat 60 –
100 % denního maxima, v případě obce Červená Voda se jedná o cca 560-935 m3. V návrhu 
územního plánu je uvažováno s přístavbou další komory vodojemu Červená Voda. 

Rozvodné řady
V lokalitách navrhovaných investičních aktivit jsou buď stávající rozvodné vodovodní řady nebo 

jsou zde navrženy vodovodní řady nové. V místech, kde stávající vodovodní řady nevhodně zasahují 
do navržených zastavitelných ploch, byly navrženy přeložky těchto vodovodních. řadů. U nově 
navržených řadů, kde to bylo možné, byla navržena vodovodní síť okruhová, v ostatních případech 
vodovodní síť větvená. Jsou navrženy vodovodní řady průtočných profilů DN 80 – DN 100.

V dalších stupních dokumentace budou vodovodní řady navrženy dle z.č. 274/2001 Sb. § 11, vyhl. 
č. 428/2001Sb., ČSN 755401, TNV 755402. 

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. 274/2001 Sb.,  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.

Požární zabezpečenost
V intravilánu obce jsou vodovodní řady navrhovány i dle ČSN 730873 – zásobování požární vodou. 

Dle konkrétního investičního záměru bude volena i dimenze zásobovacího potrubí.

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
m

3

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 m

2

otevř. tech. zařízení
do 1500 m2

125 9,5 18 35
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4. Výrobní objekty, 
sklady
    a otevř. tech. zařízení

do 1500 m
2

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
do 500 m

2

150/300 400/800 2500/5000 400

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 přihlížet

KANALIZACE

Stávající stav

Obec Červená Voda má vybudovanou stokovou síť, kterou je odkanalizováno území 
s největší hustotou obyvatelstva.  

Odpadní vody jsou čištěny v obecní  čistírně odpadních vod umístěné v místní  části Mlýnice, u 
které byla provedena rekonstrukce a zkapacitnění. 

V místech nově navržených zastavitelných ploch v centrální části obce, kde to bude technicky 
možné a ekonomicky únosné, byly navrženy nové splaškové kanalizační řady, které bude možné 
napojit do vybudovaného soustavného kanalizačního systému obce.

V okrajových lokalitách obce je vzhledem k rozptýlené zástavbě neekonomické budovat 
soustavnou kanalizační síť. V souladu s PRVK Pardubického kraje je zde navržena likvidace 
odpadních vod ve stávajících jímkách na vyvážení, ve stávajících septicích doplněných zemními 
filtry nebo domovních ČOV. Bezodtoké jímky a septiky musí vyhovovat ČSN 750905 Zkoušky 
vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení. Přečištěné vody ze septiků nebo domovních 
ČOV budou napojeny do stávajících dílčích úseků jednotné kanalizace, příp. budou vypouštěny do 
vod povrchových nebo zasakovány do vod podzemních. Vypouštěná přečištěná odpadní voda z 
těchto zařízení musí splňovat nařízení vlády č.229/2007, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 o 
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ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních a povrchových vod.  Odpadní vody z 
jímek a kaly ze septiků a domovních ČOV budou likvidovány na obecní ČOV. 

Dle PRVK Pardubického kraje je pro část soustředěné zástavby v místní části Dolní Orlice a Šanov 
jako alternativní řešení likvidace odpadních vod vybudování jedné nebo více lokálních ČOV a 
splaškové kanalizace společné pro několik nemovitostí. Uvedenou koncepci respektuje i územní 
plán. V případě, že bude  tento záměr realizován, je nutno podrobněji rozpracovat samostatnou 
dokumentací při konkrétním investičním záměru.

Systém odvádění dešťové vody zůstane zachován. V místech, kde bude vybudována nová 
splašková kanalizace, budou splaškové vody přepojeny do nové splaškové kanalizace. Stávající dílčí 
úseky jednotné kanalizace zůstanou zachovány a budou nově sloužit pouze jako kanalizace 
dešťová.

Dle z.č. 274/2001 Sb., 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.

7.4 Zdůvodnění koncepce zásobování el. energií 

Současný stav zásobování el. energií
               Provozovatelem energetického systému sítí VN, NN a el. stanic je ČEZ Distribuce a.s.,  
Děčín. V současné době je řešený prostor Červené Vody  a přilehlých obcí zásobován systémem 22 
kV výkonově zajištěným z 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. V případě mimořádné situace lze k 
zásobování řešeného území el. energií využít rozvodného systému VN Severomoravského kraje (VN 
264) zásobovaného TR 110/22 kV Hanušovice, případně z propojeného systému VN zásobovaného  
TR 110/22 kV Lanškroun. 

               Konečné zajištění zásobovací situace, vyřeší realizace TR 110/22 kV Králíky. Současně 
s výstavbou TR 110/22 kV, bude provedena  výstavba nadzemního vedení 2x110 kV Heřmanice –
Králiky. Návrh výstavby TR 110/22 kV a nadzemního vedení VVN, je v souladu s návrhem Zásad 
územního rozvoje Pardubického kraje. Výhledová trasa vedení 2x110 kV je vedena v souběhu se 
stávajícím vedení 22 kV (VN 263). S ohledem na exponovaný průchod v některých místech 
navrhované trasy (Dolní Orlice, prostorem rozvojové plochy 56, okrajem  Bílé Vody a prostorem 
Mlýnického Dvora) je nutné průchody vedení VN a VVN reservovat a nedovolit uzavřít zástavbou.

               Rozvod VN systému v celém řešeném území, je z podstatné části proveden nadzemním 
vedením. Tento stav je především v některých lokalitách Červené Vody nevýhodný z důvodu 
dodržení ochranného pásma od vedení VN. Připojení na systém VN pomocí zemního kabelového 
vedení je provedeno u el. stanice (TS1503 a 1522) v prostoru Mlýnického  Dvora.   Z technického 
hlediska jsou v maximální  míře uplatněny  stožárové stanice. Zděné typy pro připojení nadzemního 
vedení VN, jsou použity zcela ojediněle především u větších podnikatelských odběrů. V současné 
době podílí se na zásobování řešeného území el. energií 41 el. stanic. Z uvedeného počtu je 
v majetku ČEZ distribuce, a.s. 30 el. stanic. Podnikatelský sektor s vlastní el. stanicí zajišťuje 11 TS.   
Seznam el. stanic řešeného území podle lokalit, včetně místního označení je uveden v následující 
přehledu.

    Červená Voda

Číslo
stanice

Místní název stanice Druh
zařízení

Rok
výstavby

Majitel

28 - JZD Sloupnice 2sl.- bet 1986 ČEZ

42 - U pily I příhradová 1969 ČEZ

43 - U hřbitova II 2sl.- bet. 1977 ČEZ

44 - Červená Voda III zděná 1953 ČEZ

45 - U Perly příhradová 1980 ČEZ
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47 - JZD + obec příhradová 1980 ČEZ

465 - sídliště CSSS 2sl.- bet. 1977 ČEZ

633 - 3 X 24 BJ 2sl.- bet. 1979 ČEZ

645 - ZDS zděná 1983 ČEZ

712 - nemocnice  příhradová 1974 cizí

713 - pila zděná 1974 cizí

714 - kartáčovna příhradová 1966 cizí

715 - Perla zděná 1985 cizí

716 - Červená Voda SA  3sl.- bet. 1967 ČEZ

  727 - U hřiště 2sl.- bet. 1987 ČEZ

787 - B.J. CSSS 1sl.- bet. 1988 ČEZ

  885 - ZNZZ 1sl.- bet. 1967 cizí

1004 - U kartáčovny 2sl.- bet. 1973 cizí

  1086 - Červená Voda ČSSS 2sl.- bet. 1980 cizí

1153 - Moravský Karlov, kasárna zděná 1993 ČEZ

1154 - Červená Voda 2sl.- bet. 1992 ČEZ

1155 - horní kravín, statek    2sl.- bet. 1993 ČEZ

1164 - sídliště za školou  2sl.- bet. 1993 ČEZ

  1181 - 6.B.J. Perla 2sl.- bet 1993 ČEZ

  1340 - domov důchodců  1sl.- bet. 2003 ČEZ

  1475 - sídliště RD  (T2) kabelová návrh                                           ČEZ

Dolní a Horní Orlice

     50 - obec zděná 1923 ČEZ

247 - U kravína 2sl.- bet. 1984 ČEZ

122 - Pionýrský tábor ČD příhradová 1985 ČEZ

544 - Pionýrský tábor ČSSS příhradová 1976 ČEZ

Šanov

   305             - U Červené Vody příhradová 1973 ČEZ

 1373 - Za obchodem 2sl.- bet                                   2005   ČEZ          

Moravský Karlov

224 - obec příhradová 1968 ČEZ

   974 - Dřevotvar příhradová      1974 cizí

Bílá Voda

48 - Bílá Voda 2sl.- bet. 1970 ČEZ

717 - Perla zděná 1967 cizí

Mlýnický Dvúr

223 - Mlýnický Dvůr 2sl.- bet 1968 ČEZ

917 - U školy 2sl.- bet. 1989 ČEZ

 1490 - Skipark 1sl.-bet. 2010 cizí

 1503 - Skipark kabelová 2010 ČEZ/cizí 

 1522 - Hotel kabelová 2010 cizí

Rozvod systému NN
              Rozvod nízkého napětí je proveden normalizovanou soustavou (TN – C), 230/400 V, 50 Hz, 
AC s ochranou nulováním. U podstatné části rozvodů nízkého napětí (NN) v řešeném území, 
převažuje nadzemní síť. Ve střední části a v prostoru  nové výstavby Červené Vody,  je uplatněn 
zemní kabelový rozvod sítě nízkého napětí.
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              V řadě sídelních lokalit, jsou místní rozvody sítě NN mechanicky i přenosově nevyhovující. 
Přestože provozovatel energetického systému (ČEZ Distribuce a.s.),   provádí posilování sítě NN, 
bude konečné vyřešení tohoto problému  dlouhodobou záležitostí. Rozvoj bytové výstavby i 
případných podnikatelských aktivit na základě výkonových požadavků může urychlit obnovu 
rozvodné sítě NN.       

Návrh rozvoje území
            Návrh rozvoje řešeného území zahrnuje celé katastrálního území obce s  posílením bytové 
výstavby, rozšířením rekreace a drobnou podnikatelskou činnost. Velký rozvoj je zaměřen na 
rozšíření zimních sportovních aktivit.  Z hlediska výhledové potřeby elektrické energie je návrh 
zásobování elektrickou energií zaměřen na zajištění způsobu zásobování a rozvoji energetického 
systému, případně na stanovení požadavků  v souvislostí s platností zákona č.458/2000 Sb, §46 a 
§47. Rozhodujícím činitelem bude způsob vytápění. Z ekonomického hlediska současného vývoje 
cen za energie   lze u nové výstavby předpokládat ojedinělé uplatnění el. vytápění. Výkonový 
nárůst odběru el. energie, bude pro počáteční stav řešen  zvýšením transformačního výkonu ve 
stávajících TS, zvýšením výkonové kapacity sítě NN, případně její celkovou  obnovou. 

Poznámka: konkrétní zásobování el. energií jednotlivých lokalit je uvedeno v kapitole 3.2 Textové 
části. 

Červená Voda
          Rozvoj bytové a občanské vybavenosti lze u podstatné části navrhovaných lokalit výstavby, 
zajistit ze stávajícího rozvodného systému VN. V zásadě se jedná o doplňující výstavbu. Napojení na 
energetický systém bude vyžadovat v řadě případů rozšíření a případnou obnovu systému sítě NN.  
U výrazných rozvojových ploch, např. lokalita „Ptáčák“, vyžádá si zásobování navrhované bytové 
výstavby, realizaci nové TS - T1. S ohledem na soustředěnou výstavbu RD, bude TS -T1, kabelová 
22 kV-630 kVA, která bude napojena kabelem VN na vedení VN 261 protínající plochu výstavby. 
Lokalita „Ptáčák“ je dotčena nejen průchodem nadzemního vedení VN 261, ale i nadzemní  VN 
přípojkou pro průmyslovou stanici TS 715. Pro snížení omezujících vlivů, navrhuje se stávající VN 
přípojku pro TS 715 zrušit a napojení TS 715 řešit kabelovým vedením VN z výhledové TS -
T1.Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. vyvolanou investici, bude provozovatel (ČEZ a.s.) posuzovat 
řešení v souladu se zákonem č.458/2000 Sb., §47.  Stávající vedení VN 261, které protíná zájmovou 
plochu výstavby je nutno respektovat a dodržet ochranné pásmo 10m od krajních vodičů VN vedení 
(zákon č.458/2000, Sb., §46).
             Zázemí nové sjezdovky na Suchý vrch lokality „OS-2 a OM-4“, vyžádá si pro zajištění el. 
příkonu realizaci  el. stanice TS-T2, Vzhledem k charakteru  prostředí, bude navrhovaná TS-T2 
kabelového typu. Napojení na systém VN, bude řešeno kabelovým vedením z nadzemního vedení 
VN 261 v délce cca 150 m. 
                 
Dolní Orlice
         Rozvoj   území   je zaměřen na posílení bytové výstavby, rekreace a drobné výroby. Podstatná 
část  výstavby, je soustředěna v blízkosti stávajících stanic TS 247   a TS 50. Zásobování nové 
výstavby el. energií, bude řešeno ze systému NN. Napojení bude vyžadovat rozšíření sítě NN a 
vzhledem   k tomu, že stávající NN síť je slabě dimenzovaná, lze předpokládat  celkovou obnovu sítě 
NN. Navrhovaný rozvoj Dolní Orlice nevyžaduje realizaci další el. stanice.  Rozvojové plochy ve 
střední části obce jsou dotčeny průchodem nadzemního vedení VN. V souladu se zákonem 
č.458/2000, Sb. §46, je nutné od vedení VN dodržet ochranné pásmo.     

Horní Orlice
         Navrhované rozvojové plochy jsou v dosahu zásobování ze stávajícího systému NN a 
nevyžadují realizaci další el. stanice. Zásobování všech objektů , bude řešeno z místní sítě NN, která 
s ohledem na současný má zcela nevyhovující stav. Nutná celková obnova   obnova. 

Šanov u Červené Vody
                        Navrhovaná výstavba RD je soustředěna v prostoru dvou stávajících el. stanic TS 305 a TS 1373. 

Vzhledem k výhodnému situování   el. stanic a vyhovující síti NN, nevyžaduje zásobování 
navrhované výstavby RD realizaci další el. stanice. Napojení RD na energetický systém bude 
vyžadovat rozšíření sítě NN. Rozvojové plochy v severní části obce ovlivňuje průchod nadzemního 
vedení VN. V souladu se zákonem č.458/2000, Sb., §46, je nutné dodržet ochranné pásmo od 
vedení VN. Do východní části obce, je navržena výstavba cca 11 rekreačních objektů. Zásobování 
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el. energií, bude řešeno ze stávající rozvodu NN, který bude nutno rozšířit. V případě mimořádných 
požadavků na el. příkon bude realizována TS-T4. 
           
 Moravský Karlov, resp. Bílá Voda
           Navrhovaná výstavba je zaměřena na rozšíření rekreačních objektů. Z hlediska zásobování 
el. energií, lze lokalitu RI -10a,b,c zásobovat ze systému sítě NN. Připojení vyžádá si rozšíření 
stávajícího rozvodu NN. Bez ohledu na navrhovaný rozvoj území je nutné posílit zásobování el. 
energií severovýchodní část Moravského Karlova. Proto navrhuje se realizovat TS-T5 v předmětném 
prostoru. Napojení na systém VN, bude řešeno z prostoru obce Šanov u Červené Vody nadzemním 
vedením v délce cca  1,6 km. Definitivní rozhodnutí provede provozovatel ČEZ a.s.      

Mlýnice u Červené Vody, Mlýnický  Dvůr
            Rozvojové plochy navrhované v tomto prostoru jsou určeny pro rozvoj rekreace. Pro posílení 
zásobovacího systému sítě NN, navrhuje se realizovat el. stanici TS-T6.  Ostatní rozvojové plochy 
budou zajištěny el. výkonem z TS 223 a 917. Napojení na rozvodný systém bude vyžadovat 
rozšíření sítě NN. Rozvojovým prostorem lokalit ve střední části obce  prochází nadzemní vedení VN 
263, které je nutno respektovat a dodržet ochranné pásmo od vedení VN. Centrum zimních sportů 
Skipark, je zajištěn z vlastní TS 1522 a po provozní stránce ze společné TS 1503. Obě citované el. 
stanice jsou situovány v   objektu Ski areálu.

Ochranná pásma elektrizační soustavy
Dle zákona č. 458/2000 Sb. s platností od 1. 1. 2001, § 46 a v souladu s § 98, odst. 2, který 

potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma dle zákona č. 79/1957 
Sb. 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

Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě strany. 
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. 

7.5 Zdůvodnění koncepce zásobování  plynem 

STÁVAJÍCÍ STAV

    V řešeném území je provedena plynofikace jak vlastní Červené Vody, tak navazujících 
integrovaných obcí . Výjimkou je pouze stavebně oddělené území Dolní a Horní Orlice. 

     Červená Voda je  zásobována zemním plynem, který je veden vysokotlakým plynovodem od 
Zábřeha vedením DN 150. Toto vedení prochází v řešeném území severojižním směrem východně 
od zastavěného území obce. V trase jsou umístěny čtyři regulační stanice (v prostoru Šanova -1x,
jižní části Červené Vody resp. Moravského Karlova – 1x a v  Bílé Vodě -2x).  Dále po obci  pokračují 
již jen STL plynovody. 
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NÁVRH

V návrhu územního plánu je uvažováno s plynofikací všech zastavitelných ploch, které se nacházejí 
v dosahu plynovodní sítě. 

  A. Zastavitelné plochy, u kterých středotlaký plynovod prochází podél jejich hranice:

k.ú. Červená Voda – plochy RI-6a, VD-2, VD-3, OS-2, SK-1a, SK-1b, SK-2, SK-3, BV-5,

BV-7, BV-8,

k.ú. Moravský Karlov – plocha  SR-16

k.ú. Mlýnice u Červené Vody –  plochy BV-3, BV-5,

k.ú. Mlýnický Dvůr – plocha SR-13

B. Zastavitelné plochy, u nichž si zásobování plynem vyžádá prodloužení středotlaké sítě 
v obci:

k.ú. Červená Voda – plochy RI-7, RI-6b, BI-1, BI-2, OM-4, OV-1,BV-9, SV-2, VL-1, SV-3, SV-4, BV-1, 
BV-2, SV-5, SV-6, VD-4

k.ú. Šanov u Červené Vody – plochy  SR-9, SR-10, SR-11, SR-12, RI-8, RI-9, OM-3

k.ú. Mlýnice u Červené Vody –  plochy BV-4, BV-6a

k.ú. Mlýnický Dvůr – plochy BV-6b, RI-11, OM-5, SR-14b, SV-7, SR-15, RH-1

Plynofikace území Dolní a Horní Orlice je technicky možné, střední částí zastavěného území 
Dolní Orlice prochází VTL plynovod z Červené Vody do Králík. V nejbližším období se však 
neuvažuje. 

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 včetně   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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7.6 Zdůvodnění koncepce územního systému ekologické stability       

    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.

    Prvky nadregionálního a regionálního charakteru byly převzaty z vyšší územně plánovací 
dokumentace- ZÚR Pk, prvky lokálního charakteru z generelu místních SES (Lesprojekt HK 1994), 
upřesněného ve schválené Změně č. 2 ÚP SÚ Červená Voda.  

  V rámci návrhu územního plánu bylo provedeno upřesnění prvků ÚSES tak, aby byly vytvořeny 
prostorové předpoklady pro funkční systém, napojený v co největší míře na plochy zeleně 
v zastavěném území a dále na  ÚSES okolních obcí.

Bylo provedeno upřesnění (redukce) ochranných pásem nadregionálních biokoridorů s ohledem  
na zastavěné a zastavitelné  území města dle konkrétních geomorfologických a ekologických 
podmínek daného území.

  V rámci územního plánu byla provedena úprava R-NR ÚSES vůči ZÚR u trasy NRBK K 84 v úseku 
RBC 443 Moravský Karlov. Úprava  byla provedena z důvodů upřesnění trasy v podrobnějším stupni 
PD. 

 Část prvků ÚSES má již dnes prostorové parametry a zajištění jejich funkčnosti spočívá ve 
správném způsobu hospodaření (na PUPFL obnova přirozené dřevinné skladby dle stanoviště, na 
ZPF obnova květnatých luk a doplnění zeleně, v nivách vodotečí revitalizační opatření sledující m.j. 
doplnění břehových porostů, ochranného zatravnění, obnovu malých vodních nádrží či poldrů). 
Některé prvky nutné nově založit na orné formou zatravnění, zelesnění či založení malých vodních 
ploch.

Stávající i navrhované prvky ÚSES jsou  vymezeny jako Plochy přírodní – NP.

Zlepšení  ekologické stability krajiny je územním plánem podpořeno vymezením Smíšených ploch 
nezastavěného území – NS zejména na vodou ovlivněných plochách, kde je mimo zemědělské 
produkce vhodné podpořit funkci krajinotvornou.

Prostorové parametry ÚSES s případným upřesněním budou zapracovány do Komplexních 
pozemkových úprav, které dosud nebyly v řešeném území zahájeny. 

Na realizaci prvků ÚSES je možné čerpat dotace ze SFŽP. V dotčeném území se jedná o lokální 
biokoridor č. 6 s vloženým LBC 66 severně Červené Vody. 

Prvky ÚSES (BC,BK)

prvek 
ÚSES

název k.ú. popis
rozloha 

(ha)  
funkční 

rozloha 
(ha) 

nefunkč
ní 

Zasahuje do ř.ú. v úseku od Jeřábu 
po RBC Moravský Karlov v délce cca 
1,8km,  VT: MB

NRBK 
K84       

K80-K85 Moravský 
Karlov,  

Horní Orlice
N: v dřevinné skladbě podporovat BK 
a JD

5,4

Nejvyšší bod Jeřábské vrchoviny 
(1003) na hranici kraje, zalesněný 
převážně smrkovými porosty , do ř.ú. 
zasahuje část

LBC 
8401

Jeřáb
Horní Orlice

N: upřesnit v rámci LHP, při obnově 
zavést BK a JD

3,89

Kóta 838m zalesněná smrkovými 
porostyLBC  

8402
Jeřábek Horní Orlice

N: upřesnit v rámci LHP, při obnově 
7,41
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zavést BK a JD N: N: při obnově 
zavést BK a JD
BK prochází ve směru S-J východně 
orientovaným svahem Bukovohorské 
hornatiny v nadm. výšce cca 700-
750m, v prostoru Mlýnického Dvora 
přechází údolím Březné do lesního 
komplexu, kde prochází pod kótou 
745 Spálenisko sv. směrem k hranici 
kraje, smrkové porosty s vtroušeným 
bukem, klenem,  
VT: MB, celková délka cca 9km

NRBK 
K80-
MB       

Sedloňov
ský vrch 

–
Topielisk
o-Raskov

Červená 
Voda, 

Moravský 
Karlov 
Mlýnice

Mlýnický Dvůr

N: částečná obměna na bukojedlové 
porosty, nepřipustit holoseč

36

LBC 
80MB01

Pramen 
Bílé Vody

Červená Voda
Studny a prameny na východním 
zalesněném svahu Suchého vrchu 3,99

N: ochrana vodního zdroje, pramenů 
a vodního toku, při obnově náhrada 
smrku bukem, jedlí a klenem
Prameniště, soutok potůčků, 
smrkové porosty LBC

80MB02
U 

vodojemu
Červená Voda

N: ochrana vodního zdroje, zvýšit 
zastoupení klenu, buku a zavést jedli

5,84

Úžlabí potoka, prameny, kvalitní 
smrkový porost s vtroušenými 
listnáči

LBC
80MB03 Ruský rejd Červená Voda

N: Podrostní obnova, podsadba 
bukem a jedlí, u potoka klenem

4,44

Prudký svah nad potokem, převážně 
smrkový porost

LBC
80MB04

U spálené 
boudy

Červená 
Voda, 

Mlýnický Dvůr
N: ochrana přírodního koryta potoka, 
při obnově zvýšit zastoupení buku, 
jedle a klenu

6,76

Prameniště, drobné potůčky v louce 
pod hranicí lesaLBC

80MB05
Za 

hájenkou
Mlýnický Dvůr

N: ochrana pramenišť, extenzivní 
způsob hospodaření

8,51

Přítok Březné, břehové porosty a 
polokulturní louky LBC

80MB06
Mlýnický 

Dvůr
Mlýnický Dvůr

N: extenzivní způsob hospodaření, 
zachovat přirozený charakter toku

4,59

Niva Březné pod obcí, břehové 
porosty, louky v nivě a levostranný 
zalesněný svah

LBC
80MB07

a

Březná
Bílá Voda

Mlýnický Dvůr 

N: extenzivní způsob hospodaření

4,65

Svahové porosty v úžlabí přítoku 
Březné východně Mlýnického DvoraLBC

80MB07
b

Nad 
Březnou

Bílá Voda
N: Zvýšit zastoupení listnáčů, ve 
spodní části dolesnit

3,72

Prameny, oplocený vodní zdroj , žlab 
s malou vodotečí, lesní poorst místy 
s přirozenou dřevinnou skladbouLBC

80MB08
Nad 

vodárnou
Bílá Voda

N: ochrana vodního zdroje, pramenů 
a vodního toku, při obnově náhrada 
smrku bukem, jedlí a klenem 

6,14

Bílá Voda Svahový lesní porost nad Březnou 4,24
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LBC
80MB09

Při obnově zavést na úkor smrku 
buk, jedli a klen
Kvalitní svahový porost nad Březnou, 
kontaktní BCLBC

80MB10
Moravský 

Karlov
Moravský 

Karlov N: V nivě zachovat extenzivní 
charakter luk, 

7,08

Svahový lesní porost nad Březnou
LBC

80MB11
U křížku

Moravský 
Karlov Při obnově zavést na úkor smrku 

buk, jedli a klen

4,75

BK prochází ve směru s-j vcholovou 
partií  Bukovohorské hornatiny, délka 
cca 2,8km 
VT: horský

NRBK 
K80-H       

Sedloňov
ský vrch -
Topielisk
o-Raskov  

Červená 
Voda, 

Mlýnický Dvůr
N: Při obnově zavést na úkor smrku 
buk, jedli a klen

11

Nejvyšší bod Bukovohorské hornatiny 
(995m) se skalními tvary a 
balvanovými proudy, zalesněn 
smrkovými porosty s příměsí buku

LBC 
80H01 

Suchý 
vrch

Červená Voda
N: Při obnově vnést buk a jedli na 
úkor smrku, BC nutné upřesnit 
v dalším stupni PD

4,58

Řídké smrkové porosty v sedle pod 
Suchým vrchemLBC

80H02
Sedlo

Červená Voda
Orličky Při obnově zavést na úkor smrku 

buk, jedli a klen

2,1

Plochý vrchol (871m) zalesněný 
smrkovými porosty

LBC 
80H03

Prostřední 
vrch

Červená Voda N: Při obnově vnést buk a jedli na 
úkor smrku, BC nutné upřesnit 
v dalším stupni PD

3,26

Severovýchodně orientovaný svah 
pod vrcholem Jeřáb (900m) 
zalesněný smrkovými porostyLBC 

80H04
Pod 

Jeřábem
Červená Voda

Čenkovice N: Při obnově vnést buk a jedli na 
úkor smrku, BC nutné upřesnit 
v dalším stupni PD

3,32

Vrcholová partie a východně orient. 
svahy Bukové hory (958m), květnaté 
a kyselé bučiny s převahou smrku, 
VT: BU

RBC 
442

Buková 
hora

Mlýnický Dvůr
Čenkovice

N: Cílová dřevinná skladba: BK,JD,KL 
(JŘ) 

78

Potok s břehovými porosty, nivní 
louky VT BU, MT, délka v ř.ú.cca 
250m

RBK 
830A

Lískovec 
– Dolní 

les
Dolní Orlice

N: ochrana, doplnit ozelenění 
(OL,JS,JL)

1

Kvalitní olšiny ve SM monokulturách 
na kyselém stanovištiLBC 

830A01
Horní les

Králíky,  Dolní 
Orlice N: Při obnově zavést na úkor smrku 

buk, jedli a klen

1,54

Rybník, břehové porosty, louky a 
v ř.ú. okraj lesního komplexu LBC

830A02
Králický 
rybník

Králíky,  Dolní 
Orlice Podpora přirozených dřevin na LPF 

(BK,DB,JD,JV)

3,1

RBK Dolní les Dolní Orlice
BK veden při sz.okraji les.komplexu 

2,4
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Dolní les v délce 600 k BC 830B02, 
vymezeném za hranicí ř.ú, VT BU, MT

830B
-

Těchonín
Dolní 

Boříkovice N: zalesňovat bukem, klenem, jedlí, 
redukce smrku
Okrajová část lesního komplexu Dolní
lesLBC 

830B01
Dolní les Dolní Orlice

N: Při obnově zavést na úkor smrku 
buk, jedli a klen 

2,24

Smíšené porosty v údolnici drobného 
toku nad osadou BoříkoviceLBC 

830B02
Boříkovice

Dolní Orlice
Dolní 

Boříkovice N: podpora přirozených biotopů
0,44

Porost na sv.svahu Suchého vrchu 
(810-870m)LBC 

830B05

Pod 
Suchým 
vrchem

Červená Voda
Dolní 

Boříkovice N: Při obnově zavést na úkor smrku 
buk, jedli a klen 

2,47

Lesní porosty s převahou smrku, 
břehový porost, VT: BU, MT, délka 
cca 1,8kmRBK 

831

Lískovec 
–

Moravský 
Karlov

Dolní Orlice
Horní Orlice
Mor.Karlov

N: Při obnově zavést na úkor smrku 
buk, jedli a klen,  ochrana břehového 
porostu.

7,2

Severní svah pod kótou Kamenáč 
729m

LBC 
831 01

Kamenáč Dolní Orlice N: Při obnově zavést na úkor smrku 
buk, jedli a klen

4,69

Okraj lesního komplexu východně 
obceLBC 

831 02
U Šanova Dolní Orlice

N: Při obnově zavést na úkor smrku 
buk, jedli a klen

4,03

Severní svah pod kótou 765m
LBC 

831 03
U Větráku Dolní Orlice

N: Při obnově zavést na úkor smrku 
buk, jedli a klen

5,29

Svahový porost na jz. svahu Jeřábku 
730-785mLBC 

831 04
Pod 

Jeřábkem
Moravský 

Karlov N: Při obnově zavést na úkor smrku 
buk, jedli a klen

5,28

RBC 
443

Moravský 
Karlov

Moravský 
Karlov

Jižní úbočí jeřábu kolem Černé doliny-
smrčiny, ve starších porostech 
příměs buku, VT: BU, SM

139

N:Cílová dřevinná 
skladba:BK(SM,KL,JD)

RBC 
1809

Lískovec Horní Orlice

Jižní část zalesněného svahu 
Lískovce (778m), různověté porosty 
s převahou smrku, VT: BU

51,08

N:Cílová druhová skladba: 
BK,KL,JD(JL)

RBC 
9010

Dolní les Dolní Orlice

Různověké porosty s převahou 
smrku, v severní části podmáčené 
stanoviště s rašelinou

88,56

N: Cílová druhová skladba: BK,JD, 
SM, OL

LBK 1 Tichá 
Orlice

Dolní Orlice
Horní Orlice

Udolí Tiché Orlice od pramene 
východně Horní Orlice (hranice kraje) 
po severní hranici ř.ú. u RBC Dolní 
Les, celková délka cca 4,7km, 
v téměř celé délce prochází řídce 
zastavěným územím obcí 

8 4
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N: ochrana zachovalých úseků toku, 
doplnění břehových porostů, kosení 
navazujících luk, nezaplocovat až na 
břehovou hranu
Mělké údolí Tiché Orlice 
v nezastavěné části obce Dolní 
Orlice, východně od silnice na KrálíkyLBC 11 Dolní 

Orlice
Dolní Orlice

N: Zachovat přirozených charakter 
toku, břehových porostů a obnovit 
extenzivní charakter louky

3,02

Svahové luky a lesní porosty nad 
Tichou Orlicí 

LBC 12
Horní 
Orlice

Horní Orlice
N: Zachování a podpora přirozených 
společenstev

3,22

Extenzivní louky a pastviny na 
východním okraji obce

LBC 13
Prameništ

ě 
Horní Orlice

N: Zachování a podpora přirozených 
společenstev 

3,43

Březná, pramenící na jv.svazích 
Jeřábu ve v.900m v úseku po jižní 
hranici ř.ú., v horním úseku úzké 
údolí, v dolním širší niva, břehové 
porosty a navazující louky, část 
v zastavěném území obcí, délka cca 
6km

LBK 2 Březná

Moravský 
Karlov,

Bílá Voda 
Červená Voda

Mlýnice
Mlýnický Dvůr

N: N: ochrana zachovalých úseků 
toku, doplnění břehových porostů, 
kosení navazujících luk, nezaplocovat 
až na břehovou hranu

10 2

Březná a rybníčky a louky 
s rozptýlenou zelení v úseku mezi 
Červenou a Bílou VodouLBC 22 U mlýna Ćervená Voda
N: Zachování a podpora přirozených 
společenstev 

3,55

Březná s břehovým porostem, 
oboustranně polokulturní louky 
s rozptýlenou zeleníLBC 23

Na 
bažinách

Bílá Voda
Mlýnice

Mlýnický dvůr N: extenzivní louky, seč1x ročně, 
nehnojit

5,54

BK prochází při dolní hranici lesa 
západně Červené Vody v délce cca 
7km, svahové louky s rozptýlenou 
zelení,.. LBK 3

Pod 
Prostřední
m vrchem

Červená Voda
N: zachovat a zajistit bezbariérové 
vedení BK, podpora biodiverzity, 
upřesnit v rámci KPÚ

14

Úžlabí potoka s prameništi a cca 17 
prameny, nevhodné zalesnění 
vlhkých luk smrkem, ostatní porosty 
smíšené

LBC 33
Motyčkův 

žleb
Červená Voda

N: redukce smrku, ochrana pramenů 
a přírodního charakteru potoka

6,17

Extenzivní pastviny pod hranicí lesa , 
rozptýlená zeleň, břehovýb porost  
mel. odpadu

LBC 34 Čermákov
a louka

Červená Voda

N: Zachovat extenzivní charakter luk

5,4

LBK 4
Přítok 
Březné

Červená Voda
Údolnice bezejmenného pravostr. 
přítoku Březné, pramenícího od 

4
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Bukovou horou, tok, břehové 
porosty, soustava rybníčků, délka 
1900m
N: zachovat přirozený charakter 
toku, podpora břehových porostů, 
extenzivní charakter přilehlých luk a 
zahrad, upřesnit v rámci KPÚ
Přirozeně meandrující tok v převážně 
zalesněné údolnici tvořící východní 
hranici k.ú. a kraje v délce cca 1km

LBK 5
Zlatý 
potok

Horní Orlice
N: zachovat přirozený charakter 
toku, na LPF zvýšit zastoupení 
listnáčů

2

Svahové lesní porosty nad Zlatým 
potokem na severní hranici ř.ú.

LBC55
Nad 

Zlatým 
potokem

Horní Orlice N: zachovat přirozený charakter 
toku, na LPF zvýšit zastoupení 
listnáčů

3,4

Nefunkční biokoridor spojující lesní 
komplexy Kamenáč a Dolní les přes 
zemědělské pozemky severně 
Červené Vody v délce cca 1,8km, 
funkční úsek po okraji lesa k RBC 
(600m)

LBK 6
Dolní les -
Kamenáč

Červená Voda
Dolní Orlice

N: biokoridor založit formou 
zalesnění či zatravnění s doplněním 
zeleně, upřesnit v rámci KPÚ

1,2 3,6

Zemědělské pozemky a travní 
porosty s rozptýlenou zelení nad tratí  
severně Červené Vody 

LBC66 Za dráhou
Červená Voda

N: založit formou zalesnění či 
zatravnění s doplněním zeleně, 
upřesnit v rámci KPÚ 

0,5 3,01

Biokoridor  vede z údolí Březné přes 
Spálenisko jižním směrem k hranici 
ř.ú, délka cca 1,7kmLBK 7

Pod 
křížovým

Bílá Voda
N:Cílová dřevinná 
skladba:BK(SM,KL,JD)

3,4

Převážně smrkové porosty na 
vecholu a svazích Spáleniska (746m)

LBC 77 Spálenisko Bílá Voda
N:Cílová dřevinná 
skladba:BK(SM,KL,JD)

4,48

Pozn.: 
šířka lokálního  biokoridoru  lesních společenstev 15 m, lučních a mokřadních 
společenstev 20 m
šířka regionálního a nadregionálního biokoridoru  lesních společenstev 40 m, lučních 
společenstev 50 m
minimální plocha lokálního biocentra 3 ha

7.7 Zdůvodnění koncepce civilní ochrany 

Varování a informování obyvatelstva

   Obyvatelé v Červené Vodě  jsou o hrozícím nebezpečí vyrozuměni veřejným rozhlasem, lze využít 
i záznamu hlášení na webových stránkách obce – www.cervenavoda.cz.
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    K varování obyvatel slouží dvě sirény, jedna je umístěna na budově OÚ, druhá na hasičské 
zbrojnici v Mlýnickém Dvoře. 

Evakuace obyvatel 

  Shromaždiště evakuovaných obyvatel je na parkovišti u obecního úřadu, u budovy SDH v Červené 
Vodě a u zbrojnice SDH v Mlýnickém Dvoře. 
  Pro ubytování  evakuovaných osob mohou sloužit:

- tělocvična a školní jídelna základní školy v Červené Vodě
- mateřská škola Červaná Voda a Bílá  Voda
- sál SDH v Červené Vodě
- zbrojnice SDH v Mlýnickém Dvoře a Dolní Orlici 

Uskladnění kontaminovaného materiálu 

 Pro přechodné uskladnění kontaminovaného materiálu budou využívány velkoobjemové  
kontejnery, které budou po obci rozmísťovány dle potřeby a okamžitě po naplnění z území 
odváženy  na řízenou skládku.

Skladování materiálu CO a humanitární pomoci

 Pro skladování tohoto materiálu mohou být využity objekty zbrojnice SDH v Červené Vodě, 
zbrojnice v Mlýnickém Dvoře a Dolní Orlicí, základní škola.

Nouzové zásobování pitnou vodou

 Zásobování vodou v nouzových případech bude řešeno přistavením cisteren v lokalitě u obecního 
úřadu. 

Plochy pro zasahující techniku a laboratoře

   V případě potřeby bude využit sportovní areál v blízkosti státní silnice I/11

8.Vyhodnocení splnění požadavků zadání 
  (popřípadě vyhodnocení souladu

1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě 
v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona

2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 
51 odst. 3 stavebního zákona

3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 
odst. 3 stavebního zákona

4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím 
obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona)

         
   Zadání územního plánu Červená Voda  bylo schváleno zastupitelstvem obce Červená Voda dne 
15.2.2010, usnesením č. 494.
   

Požadavky uvedené v zadání jsou do územního plánu zapracovány následujícím způsobem: 

a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace 
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

Zapracování uvedených požadavků je uvedeno v kapitole 1. Textová část  – odůvodnění ÚP Červená 
Voda.  

b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

     V návrhu územního plánu jsou respektovány limity využití území a jevy uvedené v zadání ÚP. 

Návrh územního plánu rozvíjí silné stránky v území a to zejména: 

- zachovává kvalitní životní prostředí v obci 
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- přispívá k posílení ekologické stability území 
- umožňuje rozvoj zdravotnické a sociální péče regionálního významu 
- navrhuje dostatek rozvojových ploch pro trvalé bydlení v obci 
- zvyšuje rekreační potenciál v území 

Návrh územního plánu svým řešením pomáhá odstranit slabé stránky v území a to zejména:

- řeší koncepci odvádění a čištění odpadních vod v místních částech Červené Vody
- návrhem přeložky silnice I/43 mimo zastavěné území snižuje hlučnost a prašnost v tomto 

území  
- zlepšením dostupnosti území, návrhem široké škály rozvojových ploch s rozdílným 

způsobem využití vytváří možnost migrace obyvatel ze širšího okolí do obce 
- navrhuje možnost zlepšení území na elektrickou síť vyšší kapacity

   Konkrétní řešení problémů, způsob využití silných stránek a příležitostí a odstranění slabých 
stránek a hrozeb je uvedeno v kapitolách 2 -6 Textové části ÚP Červená Voda.

c) požadavky na rozvoj území obce
Zapracování požadavků je uvedeno v kapitole 2-6 Textové části ÚP Červená Voda. 

d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a 
koncepci uspořádání krajiny)

Zapracování požadavků je uvedeno v kapitole 3.1, 3.4 a 5 Textové části ÚP Červená Voda. 

e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Zapracování požadavků je uvedeno v kapitole 4.Textové části ÚP Červená Voda. 

f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Zapracování požadavků je uvedeno v kapitole 2.3 a 5 Textové části ÚP Červená Voda a kapitole 5. 
Textové části – odůvodnění ÚP Červená Voda.

g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
Zapracování požadavků je uvedeno v kapitole 7. a 8.  Textové části ÚP Červená Voda. 

h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na 
ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany 
ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a 
jinými rizikovými přírodními jevy)

Ochrana obyvatelstva

    Požadavky na ochranu obyvatelstva v řešeném území jsou zapracovány v kapitole 7.7 Textové 
části odůvodnění. 

Obrana státu 

    Komunikační vedení, které slouží k obraně státu, včetně jeho ochranných pásem je v územním 
plánu respektováno – viz grafická příloha č. B.1.2.

Ochrana ložisek nerostných surovin

     Chráněné ložiskové území Bílá Voda je návrhem územního plánu respektováno. 

Ochrana před povodněmi

       Dle aktuálního stavu územně analytických podkladů nebylo záplavové území podél toku Březné 
právně vymezeno. 

i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

Pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území byly řešeny následujícím 
způsobem: 

- v okrajových částech sídla byla stanovena jasná sídelní struktura, rozvojové plochy byly 
doplněny tak, aby bylo dosaženo kompaktnosti zastavěného a zastavitelného území 
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- nevyužívaný areál pro výrobu a skladování u železniční zastávky v Bílé Vodě byl navržen ke 
změně využití pro plochy bydlení, ostatní nevyužívané plochy areálu byly navrženy 
k obnově při zachování stávající funkce 

- plochy pro výrobu a skladování byly doplněny návrhem izolační zeleně            

- do dopravní koncepce obce byla zapracována přeložka silnice I/43, které zlepší dopravní 
dostupnost obce v rámci kraje, zároveň touto přeložkoukomunikace mimo  zastavěné území 
obce dojde ke snížení hluku z dopravy v obci 

-  koridor pro přeložku kapacitní komunikace v severozápadní části Červené Voda byl zúžen, 
zastavěným územím je veden v minimální šířce a to nejřidčeji zastavěným územím, 
v prostoru nejsou navrhovány žádné rozvojové plochy

-     v rámci územního plánu byla provedena dílčí úprava na trase koridoru přeložky silnice I/43 
v prostoru Mlýnického Dvora tak, aby byl umožněn rozvoj rekreačního areálu v této části 
obce – viz kapitola 3.3 Textové části – odůvodnění

- návrh el. vedení 2x 110kV Králíky – Horní Heřmanice byl v řešeném území v maximální 
možné míře dán do souběhu s trasou primerního el. vedení v území, při průchodu 
zastavěným územím byly využívány proluky v tomto území 

j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové 
ose

Zapracování požadavků je uvedeno v kapitole 3.2, 3.3 a 6 Textové části ÚP Červená Voda.

Před zahájením zpracování územního plánu a v průběhu projednávání zadání byly vzneseny 
následující požadavky právnických a fyzických osob na prověření změn ve využití území: 

Adresa Požadované 
využití

Výčet parcel Způsob 
zapracování 

1. Skipark Červená Voda, 
Šedivská 844, Letohrad, 561 
51

Rozšíření stávající 
sjezdové tratě 
z 50m na 70 m 

-v předaných 
upřesňujících 
grafických 
podkladech  
v prosinci 2010 a 
následně na 
jednání dne 
29.6.2011 již 
požadavek 
nezahrnut, dále 
sledována pouze 
výstavba nových 
tratí – víz změna 
č.3  

2. Skipark Červená Voda, 
Šedivská 844, Letohrad, 561 
51

Zřízení dvou 
nových
sjezdových tratí 
v lokalitě 
Mlýnický Dvůr 

- navrhovaná 
severní trasa 
zasahovala   RBC 
442 Buková hora, 
do návrhu 
nezařazena, 
rozsáhlá úprava 
RBC nespadá do 
kompetence 
územního plánu, 
ale aktualizace 
ZÚR PK 

3. Skipark Červená Voda, 
Šedivská 844, Letohrad, 561 
51

Výstavba 
rekreačních 
chalup, penzionů 
a rodinných 
domů 

115/4, 115/5, 
115/6 a 115/7 
v k.ú. Mlýnický 
Dvůr  + GP120, 
121, 117

- požadavek 
zařazene jako RI-
11, rozsah plochy 
omezen 
navrhovaným 
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koridorem 
přeložky silnice 
I/43

4. Skipark Červená Voda, 
Šedivská 844, Letohrad, 561 
51

Sportovní a 
rekreační využití 
– lyžařský vlek, 
apod. 

230/9, 230/10 a 
230/11 v k.ú. 
Mlýnický Dvůr + 
GP 228, 230, 239, 
232

- zařazeno jako 
plocha pro 
občanské využití 
komerčního 
charakteru OM-5

5. Mareš Petr, Červená Voda 
310                         

Rodinný dům  GP 164, 161, 
160/1 v k.ú. 
Mlýnický Dvůr 

- pozemky 
součástí 
zastavitelné 
plochy BV-6b

6. Bártová Dana, Červená Voda 
30                      

Rekreace     PK (76) a ppč. 
73/2 v k.ú. 
Mlýnice

- součástí 
zastavitelné 
plochy BV-4 a BV-
6a

7. Harnychová  Hana, Červená 
Voda 493                      

Rekreace     Ppč. 80/2 a stp. 
27 v k.ú. Mlýnice

- zařazeno jako 
zastavitelná 
plocha BV-5, 
omezena na 
východě 
průběhem 
biokoridoru

8. Smetana Jiří, Verměřovice 
175                  

Nespecifikováno
( dohodo s OÚ-
rekreace) 

KN 1180/5 a 
1229/9, ZE-GP 
1181 a 1243 
v k.ú. Červená 
Voda

- nebylo 
zařazeno, lokalita 
posouzena jako 
lokalita 
s významným 
nepříznivým 
vlivem na prvek  
Natura 2000, 
podmíněně 
přípustné je 
obnovení 
výstavby na ppč. 
2811

9. Dlasková Dáša, J.K. Tyla 
1282, Neratovice        

Bydlení a 
rekreace 

KN 942/3 v k.ú. 
Červená Voda 

- nezařazeno, 
lokalita 
nenavazuje na 
zastavěné ani 
zastavitelné 
území obce, 
v sousedství 
veden koridor pro 
kapacitní 
komunikace

10. Dlasková Dáša, J.K. Tyla 
1282, Neratovice        

Bydlení a 
rekreace 

KN 196/3,196/2 a 
222/4 v k.ú. 
Šanov 

- zařazena pouze 
jižní část území 
jako součást 
zastavitelné 
plochy RI-8, 
zařazení celého 
území by vedlo 
k narušení sídelní 
struktury Šanova 
a poškození 
krajinného rázu 

11. Koryťák Petr a Marek, 
Koryťáková Lenka, Červená 

Nespecifikováno
využití

KN 681/1, 681/2, 
stp. 143 v k.ú. 

- pozemky jsou 
součástí 
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Voda 451 Bílá Voda přestavbové 
plochy  P2

12. Bartoňovi Ivana a Jaroslav Bydlení KN 185 a stp. 13 
v k.ú. Mlýnice 

- součástí 
zastavitelné 
plochy BV-4

13. Seidlovi Jiří a Gabriela Bydlení KN 227/6 v k.ú. 
Šanov 

- pozemek je 
součástí 
zastavitelné 
plochy RI-8

14. Víchová Marta, Šanov 122 Stavební 
pozemek 
(dohoda s OÚ –
bydlení)

KN 545/1, ZE-GP 
544/1, 543 v k.ú. 
Šanov

- severní část 
pozemků je  
součástí 
zastavitelné 
plochy SR-10, 
požadovaná 
zástavba v jižní 
části by 
narušovala 
sídelní strukturu 
a poškozovala 
krajinný ráz 
území 

15. Šáfr Radek, Červená Voda 
583

Bydlení a 
provozovna 

KN 579/5 a 579/3 
v k.ú. Č. Voda

- již zastavěno 
rodinným 
domem, dle 
regulativů pro 
danou plochu je 
možné  do staveb 
pro bydlení 
integrovat 
prostory pro 
provozování 
nerušících 
obslužných funkcí 
místního 
významu 

16. Kyral Jiří, Č. Voda 315 Smíšená zóna KN 1757/3 v k.ú. 
Č. Voda

- pozemek se již 
nachází 
v zastavěném 
území smíšeném 
centrálním 

17. Jan Petr, Radhošťská 5, 
Praha 3, 130 000

Bydlení + 
provozovna 

KN 630/2 v k.ú. Č. 
Voda

- pozemek 
v sousedství 
frekventované 
komunikace, trati 
ČD a výrobní 
zóny obce, 
ponecháno 
využití dle  
stávajícího ÚP na 
plochy pro 
výrobu a 
skladování , 
možné realizace 
objektů pro 
bydlení majitelů 
provozoven 

18. Jan Petr, Radhošťská 5, 
Praha 3, 130 000

Bydlení a 
řemeslná 

KN 587/20 v k.ú. 
Č. Voda

- realizace 
bydlení možná 
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provozovna v jihovýchodní 
části pozemku, 
v severozápadní  
části izolační 
zeleň

19. Jan Petr, Radhošťská 5, 
Praha 3, 130 000

Bydlení KN 2498, 2500/1 
v k.ú. Č. Voda

- pozemky jsou 
součástí 
zastavitelné 
plochy SK-2, 
v lokalitě je 
možné realizovat 
služební byty a 
byty majitelů 
provozoven

20. Frais Stanislav a Miroslav, Č. 
Voda 65  

Bydlení KN 706/4, 707/2, 
707/3, 706/1 
v k.ú. Č. Voda

-pozemky jsou 
součástí 
zastavitelné 
plochy BV-9

21. Vasserbauerová Marie, Č. 
Voda 372    

Bydlení KN 2188   v k.ú. 
Č. Voda

- pozemek již 
v zastavěném 
území obce 

22. Seidl Jiří , Šanov 55 Bydlení KN 2812 a 2814 
v k.ú. Č. Voda 

- nebylo 
zařazeno, lokalita 
posouzena jako 
lokalita 
s významným 
nepříznivým 
vlivem na prvek  
Natura 2000 

23. Vostrý Petr, Ledhujská 30, 
Police nad Metují, 549 54

Bydlení a 
rekreace 

KN 21/1, 21/2 
v k.ú. Červená 
Voda

pozemky jsou 
součástí 
zastavitelné 
plochy BV-8

24. Vostrý Petr, Ledhujská 30, 
Police nad Metují, 549 54

Smíšené bydlení    KN 1111, 1112, 
1114, 1180/2, 
2611/1, stp. 214, 
stp. 217 v k.ú. 
Červená Voda

- plochy bývalých 
zbořenišť leží 
v zastavěném 
území 
s podmíněně 
přípustným 
využítím, 
zbývající  část 
nebyla zařazena, 
posouzeny  
posouzena jako 
lokalita 
s významným 
nepříznivým 
vlivem na prvek  
Natura 2000

25. Vostrý Petr, Ledhujská 30, 
Police nad Metují, 549 54

Rodinná rekreace KN 207/2  v k.ú. 
Dolní Orlice 

- výstavba možná 
v severní části 
pozemku, v jižní 
části je třeba 
respektovat 
průběh lokálního 
biokoridoru podél 
toku Tiché Orlice

26. Vostrý Petr, Ledhujská 30, 
Police nad Metují, 549 54

Rodinná 
rekreace, bydlení

KN 33/2   v k.ú. 
Dolní Orlice 

- pozemky 
součástí 
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zastavitelné 
plochy SR-8

27. Insia Profi s.r.o , V Příkopě 
99, Lanškroun 563 01

Penzion 
s příslušenstvím 
pro veřejnost , 
relaxaci 

KN 236/1  v k.ú. 
Dolní Orlice 

- pozemek již 
v současné době 
v zastavěném 
území v ploše 
smíšené obytné 
rekreační 

28. Hudetz Rodinná rekreace PK 1059 v k.ú. Č. 
Voda    

- nebylo 
zařazeno, lokalita 
posouzena jako 
lokalita 
s významným 
nepříznivým 
vlivem na prvek  
Natura 2000

29. Hudecovi Jiří a Michaela, 
Mlýnice 3, Králíky 561 69

Nespecifikováno KN 12 v k.ú. 
Mlýnice

- lokalita již 
součástí 
zastavěného 
území, plochy 
smíšené obytné –
venkovské 

30. Smetana Jiří, Verměřovice 
175                  

Zastavitelná 
plocha 

KN 230/10 v k.ú. 
Mlýnický Dvůr 

- již obsaženo 
v požadavku č. 4

31. Skipark Červená Voda , T.G. 
Masaryka 2, Svitavy 
568 02

Zastavitelná 
plocha 

- pozemky vlevo 
od komunikace 
ve směru k lesu 

- část obsažena 
v požadavku 3 a 
4

32. Nešněrovi Ludmila a 
Ladislav , Mlýnický Dvůr 25

Rodinná 
rekreace, 
občanské 
vybavení 

GP 112 pro 
rekreaci  a GP 
116 pro občanské 
vybavení v k.ú. 
Mlýnický Dvůr 

- navrhovaná 
plocha  pro 
rekreaci je 
součástí 
zastavitelné 
plochy RI-11, 
zástavba na 
pozemku 116 by 
narušila sídelní 
strukturu obce, 
v lokalitě 
dostatek 
vhodných ploch 
pro danou funkci 
ve vhodnějším 
prostoru 

33. Jiří Seidel, Šanov 55 Nesouhlas 
s výstavbou na 
ppč. 227/8 a 
227/5 v k.ú. 
Šanovu u 
Červené Vody 
z důvodu ochrany 
lesních pozemků 
v sousedství.

- v přímém 
sousedství 
lesních pozemků 
byly navrženy 
plochy soukromé 
zeleně, 
zastavitelná 
plocha pro 
umístění 
rekreačních 
objektů byla 
posunuta 

V průběhu zpracování návrhu územního plánu obec vyzvala znovu občany, aby uplatnily své 
podněty k územnímu plánu, termín jejich zaslání byl 15.3.2011. Od občanů došly následující 
požadavky na změnu využití území: 
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Adresa Požadované 
využití

Výčet parcel Způsob 
zapracování 

1. Šáfr Radek, Červená Voda 
583

Bydlení a 
provozovna 

KN 579/5 a 579/3 
v k.ú. Č. Voda

- opakovaný 
požadavek, 
vyřízení viz bod 
15 předchozí 
tabulky

2. Verner Jan, Červená Voda 
241, 561 61

Výstavba RD KN 1488 v k.ú. Č. 
Voda

- pozemek se již 
nachází 
v zastvěném 
území obce 

3. Dolečková Iva, Nové 
Domovy 593, Králíky, 561 69    

Bydlení                                                  Stp. 45, stp. 51, 
ppč. 89/1, ppč. 
89/2 a ppč. 94 
v k.ú. Dolní Orlice

-  pozemky 
částečně 
zařazeny do 
zastavitelné 
plochy SR-4a a 
SR-4b, v severní 
části ponechán 
prostor přírodní 
zeleně pro 
průchod lokálního 
biokoridoru 

4. Maceák Jan, Dolní Orlice 59                        Výstavba výrobní 
haly 

KN 279/2 a 263/5 
v k.ú. Dolní Orlice 

- zařazena pouze 
lokalita 279/2 jako 
zastavitelná 
plocha VD-1, ppč. 
563/5 ponechána 
jako soukromá 
zeleň – izolace 
sousedního 
obytného objektu 

5. Liepoldovi Pavel a Jana,  
Dolní Orlice 55        

Bydlení         KN 207/1, 210, 
260/2, 261/3, 
211/7, 567/7, 
205/1 v k.ú. Dolní 
Orlice 

- zařazena pouze 
severní část 
lokality, podél 
toku Tiché Orlice 
ponechána 
možnost vedení 
lokálního 
biokoridoru

6. Večeř Daniel, Červená Voda 
188                  

Bydlení      KN části parcel 
2121,2179/1, 
2660/2, 2127/1 
v k.ú. Č. Voda

- pozemky 
součástí 
zastavitelné 
plochy SV-4 a BV-
1

7. Ing. Mikulášek Martin , 
Červená Voda 515             

Bydlení      KN stp. 
198,stp.199 
v k.ú. Č. Voda        

- pozemky jsou 
součástí 
zastavitelné 
plochy RI-7 

8. Mertovi Zdeněk a Dagmar, 
Červená Voda 66      

Rekreační chata KN 227/10 v k.ú. 
Šanov                                   
u Červené Vody 

- zařazeno do 
zastavitelné 
plochy RI-8 

9. David Karel, Moravský 
Karlov 101                 

Bydlení KN 415/1 v k.ú. 
Moravský Karlov

- severní část 
pozemku 
zařazena jako 
zastavitelná 
plocha SR-16 

10. David Karel, Moravský Rekreace KN 309 a 310 -nebylo zařazeno, 
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Karlov 101                 v k.ú. Moravský 
Karlov

lokalita 
posouzena jako 
lokalita 
s významným 
nepříznivým 
vlivem na prvek  
Natura 2000

11. Martincovi Josef a Šárka,  
Červená Voda 375

Bydlení                                KN 647/2 v k.ú. 
Červená Voda               

- pozemek se již 
nachází 
v zastavěném 
území 

12. Ing. Kalousek Josef, Červená
Voda 489

Bydlení KN 229/3 v k.ú. 
Mlýnice u 
Červené Vody 

- pozemek je 
součástí 
zastavitelné 
plochy 229/3

13. Ptáček Slavomír, Vl. Vančury 
705, Králíky 

Bydlení, bydlení a 
řemeslná 
provozovna 

PK 717/3, 758/2, 
720, 756, 722, 
723, 748, 744 a 
2585 v k.ú. Č. 
Voda

- pozemky jsou 
částečně součástí 
zastavitelné 
plochy BI-1 a SV-
2, vzhledem 
k velkému 
rozsahu ploch je 
severozápadní 
část vedena jako 
územní rezerva 

14. Dostálovi František a 
Ladislava, Červená Voda 44

Bydlení, 
provozovna 

KN 446/1, 447 
v k.ú. Červená 
Voda         

- pozemky se 
nacházejí 
v zastavěném 
území, v ploše 
smíšené obytné –
venkovské 

15. Vysokozdvižné vozíky s.r.o., 
Červená Voda 524

Bydlení KN 2322/3, 
2322/4, 2322/5, 
2322/6, 2322/7 
v k.ú. Červená 
Voda 

- pozemky jsou 
součástí 
zastavitelné 
plochy SK-1a, 
v předmětné 
ploše je možná 
výstavba pouze 
služebních bytů a 
obytných objektů 
majitelů 
provozoven 
v území, do době 
přeložk y silnice 
I/43 mimo 
zastavěné území 
není vhodné 
umisťovat 
v předmětném 
prostoru pouze 
objekty pro 
bydlení, v obci je 
navrženo pro tuto 
funkci dostatek  
rozvojových ploch 
v příznivějším 
území 
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k) požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn 
jejich využití územní studií

Zapracování požadavků je uvedeno v kapitole 10. Textové části ÚP Červená Voda. 

l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro 
rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

V zpracování návrhu územního plánu nevyplynula potřeba pro vymezení těchto ploch a koridorů. 

m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud 
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na 
zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil 
významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast

Požadavek je řešen v kapitole č. 10 a 11 Textové části – odůvodnění.  

n) požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant
Při zpracování návrhu řešení se neobjevily důvody pro zpracování konceptu územního plánu. 

o) požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na 
uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení 
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Požadavky na obsah dokumentace jsou respektovány. 

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

   Návrhu nových zastavitelných ploch v území předcházel terénní průzkum zpracovatele a následný 
urbanistický rozbor, který prokázal velkou proměnlivost v intenzitě využití zastavěného území. Tato 
proměnlivost však odpovídá charakteristice plochy daného funkčního využití. V území převládá 
venkovský charakter osídlení, výjimku tvoří pouze centrální  a jihovýchodní část vlastní Červené 
Vody. Velké prostorové zázemí pozemků u obytných a rekreačních objektů je pro dané území 
charakteristické a je jedním z důvodů zájmu o výstavbu v řešeném území. Z uvedeného vyplývá, že 
u stabilizovaných ploch nelze příliš uvažovat se zvyšováním intenzit zástavby. 
    Návrh územního plánu zapracoval do dopravní koncepce obce koridor pro vedení kapacitní 
komunikace, která zajistí lepší dopravní dostupnost celého regionu. Tato komunikace podstatným 
způsobem změní postavení Červené Vody ve struktuře osídlení Králicka. V současné době plní 
funkci lokálního centra osídlení město Králíky. Výše uvedená komunikace prochází mimo jádrové 
území tohoto města, dotýká se pouze integrované obce Dolní Boříkovice na jihozápadním okraji 
správního území města. Vlastní město Králíky však po realizaci nové komunikace bude na dopravní 
strukturu regionu napojeno pouze silnicemi II. třídy. Tato skutečnost vytváří důvodný předpoklad 
toho, že obec Červená Voda převezme na sebe v budoucnosti část funkcí lokálního centra 
osídlení a že investiční záměry v území budou směřovány především do jejího prostoru. 
   Poznámka. Přestavitelé města Králíky si v minulosti uvědomovali negativní vliv skutečnosti, že 
město nebude mít přímé napojení na hlavní dopravní systém v území. Na konci 19. století, kdy 
probíhala realizace stávající trasy silnice I/43, která měla vést přibližně v trase dnešní kapacitní 
komunikace, se rozhodli z městského rozpočtu doplatit hodnotu prodloužení trasy tak, aby 
procházela jejich městem. V současné době město Králíky tyto možnosti nemá. 

   Návrh zastavitelných ploch vycházel tedy nejen z rozboru demografických ukazatelů, ale také 
z předpokladu zvýšení významu obce ve struktuře osídlení. 
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Stanovení potřeby ploch pro bydlení v obci – návrhové období pro výpočet je 20 let : 

Stávající počet obyvatel                                                  3100 obyvatel
Zvýšení počtu obyvatel v důsledku posílení 
významu obce ve struktuře osídlení 
(saldo migrace v roce 2012 bylo + 11 obyvatel)

                                                    100 obyvatel

Návrhový počet obyvatel                                                  3200 obyvatel
Obložnost bytu v roce 2001                                          3,1 obyvatel na byt
Stávající obložnost bytu                                          2,9 obyvatel na byt
Návrhová obložnost bytu **                                          2,5 obyvatel na byt
Návrhová potřeba počtu bytů v území                                                        1280 bytů 
Stávající počet trvale obydlených bytů                                                        1054 bytů
Potřeba nových bytů                                                          226 bytů

** ve snížení obložnosti se projevilo jednak zvyšování požadavků na kvalitu bydlení, růst počtu 
obyvatel ve vyšších věkových kategoriích a také uspokojení nároků censových domácností 
s nechtěným soužitím 

Ukazatelé kapacity nových zastavitelných ploch : 

Typ zastavitelné plochy Výměra zastavitelné plochy Přepokládaný počet bytů

Bydlení – městské              7,02 ha                55
Bydlení – venkovské            16,29 ha                80
Smíšené obytné - venkovské            10,76 ha                40
Smíšené obytné – rekreační             18,65 ha                60
Smíšené obytné – komerční               7,59 ha                10
 CELKEM:            60,31 ha                245

Poznámka:  Stanovení kapacity zastavitelné plochy vycházelo ze zadaného koeficientu zastavění 
pro danou plochu s rozdílným způsobem využití, zároveň byly zohledněny potřeby vymezení 
veřejných prostranství a to nejen obslužných komunikací, ale také ploch veřejné zeleně.  U 
smíšených ploch byla kapacita snížena o předpokládaný rozsah komerčních, rekreačních (½trvalé 
bydlení, ½ rekreační objekty), apod. objektů. 

       Na zastavitelných plochách je možné realizovat celkem 245 bytů, což představuje 108% 
zjištěné potřeby. V návrhu není uvažováno s vysokým převisem navrhovaných bytů oproti této 
potřebě. Důvodem vytváření převisu bývá obava před neochotou vlastníků k prodeji vhodných 
pozemků. V řešeném území je však spíše projevována opačná tendence ze strany vlastníků 
pozemků, k územnímu plánu byla podána řada podnětů k zařazení ploch do zastavitelného území. 
Ty zcela nevhodné byly z návrhu eliminovány.  

    V návrhu územního plánu dochází také k výraznému rozvoji rekreačních ploch v území. 
Představuje to plnění jednoho z úkolů územního plánování, který byl stanoven v Politice územního 
rozvoje ČR pro tuto specifickou oblast, tzn.“ vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a 
cestovního ruchu“.
V rámci Pardubického kraje Červená Voda patří k turisticky atraktivním oblastem, vhodným pro 
rozvoj pěší turistiky, cykloturistiky

 a zimních sportů.  V řešeném území vznikají dvě nová rekreační centra – „Mlýnický Dvůr – Buková 
hora“ a „Pod Suchým vrchem“. Tento proces je v územním plánu doplněn rozvojem 13,89 ha ploch 
určených pro rozvoj rodinné rekreace, 2,89 ha ploch určených pro rozvoj hromadné rekreace  
a 18,65 ha ploch smíšených obytných ploch rekreačního charakteru – uplatněny již výše 
v tabulce. V souladu se stanoveným rozmezím výměry pro vymezování stavebních pozemků je 
možné umístit na uvedených plochách cca 150 objektů pro rodinnou rekreaci, předpokládá se 
výstavba formou rekreačních domků, z důvodu ochrany krajinného rázu nejsou v území  žádoucí 
stavby rekreačních chat. 
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 Nejvýznamnější část rozvojových ploch pro rekreaci všech tří typů je navrhována v Mlýnickém 
Dvoře (13,98 ha) v návaznosti na již fungující a stále se rozvíjející SKI RESORT Buková hora. 
V případě realizace lyžařského střediska „Pod Suchým vrchem“ by pro hlavní ubytovací zázemí 
mělo vzniknout v zastavitelné ploše OM-4 (výstavba apartmánových domů), ve stabilizovaných i 
rozvojových plochách v severní části Červené Vody a také v jižní části Dolních Boříkovic. 
   Zázemím rozvoje pobytové rekreace regionu jsou integrované obce Dolní Orlice a Šanov, 
v kterých již nejsou vymezovány samostatné plochy pro trvalé bydlení, ale pouze plochy smíšené 
obytné rekreační a plochy rodinné rekreace.   

   Zbývající funkční plochy jsou rozvíjeny již jen v ojedinělých lokalitách, viz tabulka: 

Typ zastavitelné plochy Počet lokalit Výměra zastavitelné plochy

Lehký průmysl            1                    2,04 ha
Drobná a řemeslná výroba            4                    3,43 ha
Občanské vybavení – veřejná 
infrastruktura 

           1                      2,40 ha 

Občanské vybavení – komerční 
zařízení 

           5                     5,32 ha 

Občanské vybavení –
tělovýchovná a sportovní 
zařízení 

             2                    7,25 ha 

10. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení 
včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

     Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a území Natura 2000 je zpracováno 
samostatně – zpracovatel Ing. Marie Skybová, Phd. 

10.1 Vyhodnocení vlivů územního plánu na skutečnosti zjištěné 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 . 30. dubna 2011

2. Plochy výroby V územním plánu je v řešeném území 
navrhována jedna plocha pro rozvoj 
lehkého průmyslu (VL-1) a čtyři plochy 
pro rozvoj drobné a řemeslné výroby (VD 
1, VD-2 a VD-3)

3. Občanské vybavení V územním plánu je rozvíjeno zejména 
občanské vybavení komerčního 
charakteru, v centrech místních částí, 
v těžišti rekreačních ploch. Ve střední 
části obce je umožněn rozvoj 
zdravotnického zařízení nadmístního 
významu, ve dvou plochách jsou 
rozvíjena tělovýchovná a sportovní 
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zařízení. 

8. Nemovitá kulturní památka Kulturní památky vyhlášené v řešeném 
území jsou návrhem územního plánu 
respektovány.           

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- viz bod 2.2 
Textové části 

15. Významná stavební dominanta Významnými stavebními dominantami 
v jednotlivých obcích jsou věže kostelů
v Červené Vodě, Šanově, Moravském 
Karlově a Mlýnickém Dvoře, rušící 
dominantu v území představují výškové 
skladovací objekty ve výrobně krmiv 
v Červené Vodě

16. Území s archeologickými nálezy Celé řešené území je územím 
s archeologickými nálezy, je dotčeno 
navrhovanými zastavitelnými plochami.  

20. Významný vyhlídkový bod Významným vyhlídkovým bodem v území 
je rozhledna na Křížové Hoře v Červené 
Vodě, která je návrhem územního plánu 
respektována. 

21. Územní systém ekologické stability V územním plánu je provedeno zpřesnění 
prvků územního systému ekologické 
stability, nefunkční je zatím lokální 
biocentrum LBC 66, které leží na 
nefunkčním biokoridoru LBK 6. 
V územním plánu je navrhováno jejich 
doplnění. 

 V rámci zpracování územního plánu bylo 
provedeno zpřesnění ochranné zóny 
nadregionálního biokoridoru dle 
konkrétních podmínek. 

22. VKP – registrovaný V předmětném území se v k.ú. Červená 
Voda nachází registrovaný VKP U Trati a 
VKP Rašeliniště u Červené Vody, oba jsou 
návrhem územního plánu respektovány. 

23. VKP – ze zákona Navrhované změny v nezastavěném 
území, které zasahují VKP ze zákona byly 
důsledně posuzovány s cílem omezení 
jejich negativního vlivu. 

30. Přírodní park Suchý vrch – Buková hora, 
přírodní park Jeřáb

Jsou zasaženy návrhem zastavitelných 
ploch, pro které bylo zpracováno  
posouzení jejich vlivu; zastavitelné 
plochy s významným nepříznivým vlivem 
byly z návrhu vypuštěny.

32. Památný strom včetně ochranného pásma Vyhlášené památné stromy v k.ú. 
Červená Voda se nacházejí ve 
stabilizovaných plochách a jsou návrhem 
respektovány. 

34. NATURA 2000- evropsky významná Evropsky významná lokalita Tichá Orlice 
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lokalita není návrhem územního plánu dotčena. 

35. NATURA 2000- ptačí oblast Králický 
Sněžník 

Je zasažena návrhem zastavitelných 
ploch, pro které bylo zpracováno  
posouzení jejich vlivu; zastavitelné 
plochy s významným nepříznivým vlivem 
byly z návrhu vypuštěny.

40. Ochranné pásmo lesa Do ochranného pásma lesa zasahují:

- zastavitelné plochy rodinné rekreace 
RI-1,RI-5, RI-6a, RI-8, RI-10a, RI-
10b, RI-10c, 

RI-11
- zastavitelné plochy smíšené obytné a 
rekreační  SR-2b, SR-7, SR-16      

41. Hranice BPEJ Návrhem zasaženy především  půdy 
nižších tříd ochrany – III.- V. třídy, 
kvalitnější půdy využívány pouze 
okrajově. 

44. Vodní zdroj povrchové, podzemní vody 
včetně ochranných pásem 

Změna ve využívání území navrhovaná 
v sousedství vodních zdrojů je 
podmíněna realizací opatření  k jejich 
ochraně. 

45. Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Žamberk - Králíky

Je v návrhu respektována.

58. Chráněné ložiskové území v Bílé Vodě Území je návrhem respektováno, územím 
procházejí funkční prvky ÚSES. 

62. Sesuvné území Plochy potenciálních i aktivních sesuvů 
jsou respektovány, v předmětném 
prostoru nejsou navrhovány nové 
zastavitelné  plochy. 

67. Technologické objekty zásobování vodou 
včetně ochranného pásma 

Objekty většího rozsahu jsou vyznačeny 
samostatně  jako plochy technické 
infrastruktury, zbývající jsou 
respektovány v rámci regulativů ploch 
s rozdílným způsobem využití. 

68. Vodovodní síť včetně ochranného pásma Je v návrhu rozšiřována v závislosti na 
poloze zastavitelných  ploch.

69. Technologický objekt odvádění a čištění 
odpadních vod včetně ochranného pásma 

Jsou navrhovány nové objekty v místní 
části Dolní Lipka a Šanov. 

70. Síť kanalizačních stok včetně ochranného 
pásma

Je doplňována 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 v nových 
zastavitelných plochách. 

81. Elektronické komunikační zařízení včetně 
ochranného pásma. 

Je v návrhu územního plánu 
respektováno. 

82. Komunikační vedení včetně ochranného Je v návrhu územního plánu 
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pásma. respektováno.

90. Silnice I. třídy včetně ochranného pásma Do návrhu územního plánu je zapracován 
koridor pro přeložku silnice I/43 vedený 
západně od zastavěného území obce. 

91. Silnice II. třídy včetně ochranného pásma Stávající úsek silnice I/43 Červená Voda –
Králíky bude po realizaci přeložky I/43 
převeden do sítě silnic II. tříd (II/312). 

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 realizována nová 
trasa :

Červená Voda - Králíky 

113. Ochranné pásmo hřitova V řešeném území se nachází ve čtyřech 
lokalitách a je respektováno. 

Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb  
území

Posouzení vychází ze zpracovaného rozboru udržitelného rozvoje ORP Králíky; 
posuzovány jsou pouze položky, které se dotýkají řešeného území.

Vliv na využití SILNÝCH STRÁNEK  A PŘÍLEŽITOSNÍ řešeného území 

                                             VODNÍ ŘEŽIM 

SWOT analýza         Územní plán Červená Voda 

 množství zalesněných a 
zatravněných ploch zadržuje 
vodu v území 

   + Svažité pozemky v nezastavěném území vedeny 
jako plochy smíšená – přírodní a zemědělská. 

 vodní plochy zadržující vodu 
v území (Králický rybník, 
rybníky v Červené Vodě 
a v Červeném Potoku)

  + Stávající vodní plochy zachovávány, navrhováno 
doplnění dvou vodních ploch.            

 téměř celé území zasahuje 
do CHOPAV Žamberk-Králíky 
– velké zásoby podzemních 
vod

   - Ve vymezeném území navrženy nové 
zastavitelné plochy pro dopravu, bydlení, 
občanské vybavení a rekreaci, v prostoru pod 
Suchým vrchem navrženo odlesnění pro realizaci 
sjezdových tratí.  

 soběstačnost v zásobování 
pitnou vodou

    0 Soběstačnost v regionálním smyslu zachováno, 
vodovod Červená Voda propojen se skupinovým 
vodovodem Králíky 

                          HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 území není znečišťováno 
     0 V území není navrhován žádný nový významný 

zdroj znečištění. 
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významnými zdroji

 území není zatíženo intenzivní 
zemědělskou výrobou 

     0 Intenzivní zemědělská výroba v území není 
navrhována.   

 kvalitní přírodní prostředí
     0  Provedeno posouzení vlivu návrhu územního 

plánu na životní prostředí, lokality s významným 
vlivem vypuštěny. 

                               OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

 přírodní parky Buková hora–
Suchý vrch, Jeřáb, Králický 
Sněžník, Orlice (zasahuje 
částečně ze západní strany)

 ptačí oblast NATURA 2000 –
Králický Sněžník

     0 Provedeno posouzení vlivu návrhu územního 
plánu na prvky ochrany přírody,  lokality 
s významným vlivem vypuštěny.

 nadregionální biokoridory 
procházejí po okrajích území 
v trasách Buková hora –
Suchý vrch – Adam a Buková 
hora – Jeřáb – Podbělka –
Králický Sněžník

 regionální biokoridor prochází 
po celé délce státní hranice 
s Polskem, další propojuje 
Suchý vrch a Jeřáb přes údolí 
Dolní Orlice, regionální 
biocentra jsou zde tyto: 
Králický Sněžník, Výčnělek (u 
Heřmanic), Hraniční vrch 
(Mladkov / Lichkov), U 
Vysokého kamene (Mladkov / 
Lichkov), Lískovec (Dolní 
Orlice), Buková hora

     + Provedeno upřesnění prvků územního systému 
ekologické stability včetně ochranné zóny 
nadregionálních biokoridorů. 

 množství památných stromů
     0 Památné stromy, které se v řešeném území 

nacházejí výhradně v zastavěném území, jsou 
územním plánem respektovány.  

 lesní plochy zabírají 43,7% 
rozlohy území, zemědělské 
půdy jen 48,7%. Z ploch 
zemědělské půdy tvoří 56,6% 
trvale zatravněné plochy

    - Navrhováno lokální odlesnění, SEA navrhuje 
opatření k minimalizaci hrozby vlivů na PUPFL 
v sousedství odlesňovaných ploch. 

 území má vysoký koeficient 
ekologické stability (KES) –

    - Při realizaci návrhu územního plánu dojde ke 
zvětšení podílu zastavěného území a ostatních 
ploch v obci a tím dojde k mírnému snížení KES 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

 zemědělská půda tvoří 
Červená Voda (39,1%), 

    - Při realizaci návrhu územního plánu dojde ke 
snížení podílu zemědělské půdy na úkor 
zastavěného území. 

 velkou část zemědělských 
ploch tvoří trvale zatravněné 

    0 V území není navrhována intenzivní zemědělská 
výroba, zatravnění pozemků zůstane zachováno. 
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pozemky Z důvodu předmětu ochrany Ptačí oblasti 
Králický Sněžník není uvažováno ani 
s významným zalesňováním území. 

 na velké části zemědělsky 
využívaných pozemků jsou 
vybudovány odvodňovací 
systémy

    - V plochách zastavitelného území bude rozsah 
odvodňovacího systému snížen. 

 lesní pozemky tvoří 43,6% 
rozlohy ORP, v Červené Vodě 
je poměr lesní půdy ku 
celkové rozloze tento: 
Červená Voda (53,2%), 

    - Navrhováno je lokální odlesnění pro realizaci 
sjezdových tratí. 

               VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 území obsluhují dvě silnice I. 
třídy I/11 a I/43

    1  Navrhovanou přeložkou silnice I/43 je 
zlepšována dostupnost řešeného území v rámci 
regionu.  

 územím prochází železniční 
trať č. 021 (Týniště nad Orlicí 
– Letohrad – Štíty), č. 025 
(Dolní Lipka – Hanušovice) a 
mezinárodní trať č. 831 
(Lichkov – Miedzylesie

    0  Trať ČD je v řešeném území stabilizovaná. 

 v území se nachází heliport 
záchranné letecké služby (u 
polikliniky v Červené Vodě) 

    0 Není dotčeno návrhem územního plánu. 

 velká část obcí je 
zásobována vodou z 
veřejných vodovodů

    1 V rámci zastavitelných ploch je rozšiřován 
systém zásobování vodou z veřejného vodovodu. 

 velká část obydleného území 
je uspokojivě obsloužena 
hromadnou dopravou 
(železnice, autobusy), 
v průběhu turistické sezóny 
je území Orlicka obslouženo 
také cyklobusy a skibusy

    0 Není předmětem řešení územního plánu. 

         SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY

 v území funguje dostatečná 
síť mateřských a základních 
škol

    0 V územním plánu nejsou navrhovány nové 
plochy pro školství. 

 v Červené Vodě se nachází 
léčebný ústav, který 
poskytuje zdravotnické 
služby v oblasti následné 
péče a také rychlou 
záchrannou pomoc (včetně 
možnosti přistání vrtulníku)

    1 Pro tuto službu je v územním plánu navrhována 
jedna  rozvojová plocha. 

 v Červené Vodě se nachází 
domov důchodců sv. 

    0 Plocha je v územním plánu stabilizována. 
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Zdislavy, v Králíkách a 
v Červené Vodě fungují domy 
s pečovatelskou službou

 podíl dětské složky (věk 0 –
14 let) v celkovém počtu 
obyvatel je v řešeném území 
průměrný (14,8%) oproti 
hodnotě za celý Pardubický 
kraj (14,5%), mírně 
podprůměrný je podíl občanů 
starších 65 let (14,6% oproti 
15,4% v PK) 

    1 Návrhem nových ploch pro bydlení by měla být 
posílena možnost omlazení obyvatelstva. 

 průměrný věk obyvatel ORP 
v roce 2009 činil 39,1 let, což 
je nižší hodnota ve srovnání 
s průměrnou hodnotou kraje 
ve stejném období je (40,6 
let), průměrný věk obyvatel 
ORP nicméně roste (o cca 0,3 
léta/rok)

    1 Návrhem nových ploch pro bydlení by měla být 
posílena možnost omlazení obyvatelstva. 

                                                          BYDLENÍ 

 na území ORP bylo v roce 
2009 dokončeno 17 bytů, 
nejvíce jich bylo vybudováno 
v Červené Vodě (9), 
Králíkách (5) a Dolní Moravě 
(2). V roce 2008 byl největší 
nárůst výstavby v obci 
Červená Voda (13) rodinných 
domů. V roce 2007 
v Králíkách (10) rodinných 
domů.

    1 Návrh územního plánu je směřován především 
k rozvoji nových ploch pro bydlení.         

 zájem o bydlení je především 
v  Červené Vodě a Dolní 
Moravě, výhodou je zde 
především dobrá dostupnost, 
infrastruktura a pracovní 
příležitosti ve dvou 
největších obcích 

    1 Návrh územního plánu je směřován především 
k rozvoji nových ploch pro bydlení.         

                                                          REKREACE

 území ORP má díky svému 
kvalitnímu přírodnímu 
prostředí vysoký turistický 
potenciál pro letní i zimní 
rekreaci, těžištěm těchto 
aktivit jsou hlavně všechny 
tři přírodní parky (Králický 
Sněžník, Jeřáb a Buková hora 
– Suchý vrch); území se 
využívá jak pro individuální 
tak pro hromadnou rekreaci, 
jádrem nabídky je pěší a 
cyklistická turistika v létě a 
sjezdové a běžecké lyžování 

    1 Návrh územního plánu vytváří podmínky pro 
rozšíření nabídky rekreačních možností v území –
sjezdové lyžování, rodinná rekreace, vyžití ve 
sportovních areálech. 
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v zimě

 v létě a v zimě zde fungují 
zvláštní turistické 
autobusové spoje –
cyklobusy a skibusy

    0 Mimo řešení územního plánu. 

 pro sjezdové lyžování je 
vyhledávanou lokalitou
především Dolní Morava, 
další sjezdovky jsou 
v Červené Vodě a Mladkově, 
v létě jsou některé lokality 
využívány pro padákové 
létání

    1 Další doplnění ploch pro sjezdové lyžování 
v obci.   Navrhován je nový lyžařský běžecký 
areál přímo u centra obce. 

 na území se nacházejí dvě 
rozhledny (Val u Králík, 
Křížový vrch u Červené Vody)

    0 Plocha rozhledny je v územním plánu 
stabilizována.                                

 v řešeném území jsou dobré 
možností ubytování různých 
typů, nabídka ubytování bývá 
doplněna dalšími aktivitami a 
službami pro rekreanty a 
návštěvníky

    1 Návrh územního plánu řeší nové plochy pro 
rozvoj nabídky veřejného ubytování.         

 v Králíkách se nachází 
koupaliště, tělocvičny jsou 
v Králíkách, Červené Vodě 
a v Mladkově, areály škol 
jsou otevřeny i pro denní 
rekreaci a sport mládeže

    1 Územní plán navrhuje rozšíření sportovního 
areálu Červená Voda.                  

                                 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

 významnými obory podnikání 
v řešeném území jsou 
převážně těžba a zpracování 
dřeva, průmyslová výroba a 
v menší míře zemědělská 
výroba (hlavně chov dobytka 
a péče o zatravněné plochy); 
důležité je také podnikání 
v cestovním ruchu (ubytování 
a služby pro turistiku a 
rekreaci), území je vhodné 
pro celoroční rekreační 
využití

    1 Územní plán rozšiřuje možnosti rozvoje aktivit 
v lehkém průmyslu, drobné a řemeslné výrobě a 
v cestovním ruchu. 

 hlavní zaměstnavatelé v ORP 
pracují v oborech lesnictví, 
výroba světelných zdrojů, 
textilní výroba a barvení 
tkanin, výroba kartáčnického 
zboží

    0 Mimo možnost návrhu územního plánu. 

 míra nezaměstnanosti 
v území náhle vzrostla (2005 
– 13%, 2006 – 11%, 2007 –
7,6%, 2009 – 13,5%) stejně 

    1 Územní plán návrhem nových ploch pro výrobu a 
skladování dává možnost vzniku  nových 
pracovních míst. 
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jako v celé ČR.

 podle registru ekonomických 
subjektů bylo v roce 2009 v 
ORP 1839 subjektů, z toho 
85% byly fyzické osoby; 
v průměru připadá 232 
subjektů na 1 000 obyvatel

    1 Územní plán dává územní možnost rozvoje jak 
podnikání jak právnických, tak fyzických osob. 

Vliv na posílení SLABÝCH STRÁNEK v řešeném území 

                                             HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE

SWOT analýza         Územní plán Červená Voda 

 sesuvná území (Bílá Voda –
aktivní bodové, Červená 
Voda – aktivní plošné, 
Červená Voda – potenciální, 
Heřmanice – potenciální)

   0 Sesuvná území jsou v územním plánu 
respektována. 

 na velké části území je 
střední radonový index

  0 Opatření budou přijata v rámci povolování 
konkrétních staveb.            

                                             VODNÍ ŘEŽIM

 pitná voda z místních zdrojů 
často obsahuje radon, je 
nutná její úprava

  0 Správce sítě přijal opatření k její úpravě.                            

místní záplavy při velkých 
deštích, problematická údržba 
mnoha vodních toků

  1 V rámci regulativů ploch nezastavěného území 
je možné realizovat konkrétní protierozní a 
protipovodňová opatření, v zastavitelných 
plochách důsledně vyžadováno respektování 
pásma pro údržbu vodních toků .

 mnoho vodních toků je 
regulováno, na 
zemědělských plochách je 
vybudováno množství 
meliorací, které rychle 
odvádějí vodu z krajiny

  1 Podél vodních toků vedeny prvky územního 
systému ekologické stability. 

                          HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 znečištění ovzduší kvůli 
využívání tuhých paliv pro 
vytápění

     1 V nových zastavitelných plochách dána možnost 
jejich plynofikace. 

 na ČOV jsou napojeny pouze 
Králíky a Červená Voda, malé 
obce a místní části zatím 
nemají uspokojivě vyřešenou 
likvidaci odpadních vod

     1 Navržen systém odvádění a čištění odpadních 
vod i okrajových částí obce.

zatížení hlukem a zvýšenou 
prašností podél významných 
komunikací – průtahy obcemi:  I/11 
(Červená Voda, Bílá Voda), a I/43 
(Králíky, Červená Voda, Orlice), 

     1  Navržena přeložka silnice I. třídy mimo 
zastavěné území obce.                                                     
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II/311(Mladkov, Petrovičky), II/312 
(Vlčkovice, Mladkov, Lichkov, 
Červený Potok)

                               OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

 nefunkčnost části územního 
systému ekologické stability 
(ÚSES)

     1 Je navrženo doplnění nefunkčních prvků 
územního systému ekologické stability – LBC 66 
a LBK 6.

 ochrana přírody je ohrožena 
znečištěním odpadními 
vodami z obcí a rekreačních 
objektů bez napojení na ČOV

     1 Navržen systém odvádění a čištění odpadních 
vod i okrajových částí obce.

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

 rozvojové plochy leží často 
na zainvestovaných 
(odvodněných) půdách

    - Při realizaci návrhu územního plánu dojde ke 
snížení podílu zainventovaných zemědělských 
půd. 

 kvalita zemědělských půd 
odpovídá podhorskému 
charakteru území

    0 V území není navrhována intenzivní zemědělská 
výroba, zatravnění pozemků zůstane zachováno. 
Z důvodu předmětu ochrany Ptačí oblasti 
Králický Sněžník není uvažováno ani 
s významným zalesňováním území. 

 rozsáhlé meliorace a 
regulované toky způsobují 
rychlé odtékání vody z území

    - V plochách zastavitelného území bude rozsah 
odvodňovacího systému snížen. 

 zásah do lesů, které jsou 
určeny pro ochranu území a 
pro zachování specifičnosti 
kategorie lesa

    - Navrhováno je lokální odlesnění pro realizaci 
sjezdových tratí. 

               VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 území není příliš kvalitně 
napojeno na hlavní 
celorepublikový dopravní 
systém dálnic a rychlostních 
komunikací; k plánované 
trase R/35 Hradec Králové –
Olomouc je do Svitav 
vzdálenost cca 60 km a doba 
jízdy 60 minut, dnes je 
nejbližší rychlostní 
komunikace v Mohelnici (50
km, 50 minut), do Hradce 
Králové je to z Králík 80 km 
a 85 minut

    1  Navrhovanou přeložkou silnice I/43 je 
zlepšována dostupnost řešeného území v rámci 
regionu.  

 problematická trasa I/11 přes 
Červenovodské sedlo, zvláště 
v zimním provozu

    1 V případě realizace výše uvedené přeložky 
může dojít k přeřazení problematického úseku 
do nižší kategorie a snížení intenzit dopravy. 

 rozvolněná zástavba typická 
pro tuto oblast je 

    1  Návrh rozvojových ploch se snaží zajistit 
kompaktnost zastavěného území. 
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problematická z hlediska 
výstavby a údržby technické 
infrastruktury (vodovod, 
kanalizace, plynovod, 
elektřina) a také z hlediska 
obsluhy území hromadnou 
dopravou

 nedostatečné napojení území 
na elektrickou síť vyšší 
kapacity

    1 Je navrhován koridor pro vedení 2x 110 kV 
Králíky – Horní Heřmanice. 

 část obcí dosud nemá 
vybudovanou splaškovou 
kanalizaci ukončenou na ČOV 
(Mladkov, Lichkov, Dolní 
Morava včetně jejich částí), 
ČOV v Králíkách vyžaduje 
rekonstrukci

    1 Je navržen systém odvádění odpadních vod 
v místních částech Dolní Orlice, Šanov a 
Mlýnický Dvůr.

         SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY

 obyvatel v území stále 
ubývá, tato tendence 
započala už v 80. letech 20. 
století: 1970 (9 731 ob.), 
1980 (9 714 ob.), 1991 
(9 420 ob.), 2001 (9 500 ob.), 
2007 (9192 ob.). 

    1 Návrhem nových rozvojových ploch pro bydlení 
a pracovní uplatnění přispět ke stabilizaci, 
případně zvýšení počtu obyvatel na základě 
migrace. 

 statistiky neobsahují 
informace o počtu obyvatel 
v jednotlivých částech obcí, 
dá se předpokládat, že 
okrajové oblasti území se 
vylidňují ještě výrazněji i 
když se to ve statistikách 
nemusí zobrazit (obyvatelé 
se mohou stěhovat v rámci 
jednotlivých obcí)

    1 Návrh rozvojových ploch také v okrajových 
částech obce, zejména Dolní Orlice a Šanov. 

 v území je velmi nízká 
hustota osídlení – pro celé 
ORP je to 57,21 ob./km2, 
nejvíce je v Králíkách (86,71 
ob/km

2
), nejméně v Dolní 

Moravě (8,47 ob/km2), 
celorepublikový průměr je 
cca 130 ob/km2.

    0 V centrálním území dosahuje hustota 
republikového průměru. 

 území patří do bývalých 
Sudet, většina původního 
německého obyvatelstva 
byla po válce odsunuta a 
území bylo nově dosídleno 
lidmi z jiných částí republiky 
nebo ze zahraničí, byla zde 
přerušena historická i sociální 

    0 Není v kompetenci územního plánu. 
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kontinuita

                                                          BYDLENÍ 

 stávající i nový bytový fond je 
často využíván jen pro 
rekreaci, zvyšuje se počet 
trvale neobydlených bytů

    1 Rozvoj smíšených ploch v území, rozšíření 
možnosti bydlení i pracovního uplatnění 
v jednom prostoru, ve větších sídelních útvarech 
často nepřípustné. 

 zájem o bydlení v menších 
obcích není příliš velký, což 
je způsobeno hlavně 
nedostatkem pracovních míst

    1 Návrh dostatečného množství ploch pro realizaci 
podnikatelských aktivit v území. 

                                                          REKREACE

 nedostatečné další služby a 
aktivity jako doplněk 
k ubytování

    1 Návrh ploch, které umožňují rozvoj služeb a 
rekreačních aktivit v území. 

 dlouhé jarní a podzimní 
období mimo hlavní sezóny 
s malou návštěvností

    1 Rozšíření aktivit pro toto období v navrhovaných 
nových rekreačních plochách. 

 objekty individuální rekreace 
jsou často umístěny ve volné 
krajině, jejich kumulace 
a sezónní obývání s sebou 
přináší problémy s ochranou 
majetku, likvidací odpadních 
vod, atd.

    1 Není předmětem územního plánu. Nově nejsou 
podobné objekty navrhovány. 

 rozvoj rekreace se střetává 
se zájmy ochrany přírody 

    1 Provedeno posouzení záměrů tak, aby vliv na 
zájmy ochrany přírody byl co nejmenší. 

 vylidňování okrajových 
oblastí území, byty využívány 
pouze pro sezónní pobyt 
chalupářů

    0 Obecná tendence, která je základem návrhu 
územního plánu. 

                                 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

 obyvatelé často dojíždí za 
prací mimo svou obec –
v roce 2001 to bylo 1093 
osob, což (cca 17% 
ekonomicky aktivních osob); 
v malých obcích nebo 
okrajových částech je 
minimum pracovních 
příležitostí

    1 Nové komunikační napojení území a dostatek 
ploch pro rozvoj výroby přispěje k atraktivitě 
obce pro podnikatele. 

 největší podíl v území mají 
ekonomické subjekty bez 
zaměstnanců (cca 87%)

    0 Mimo možnost návrhu územního plánu. 

 pracovní síla v území není 
příliš kvalifikovaná

    0 Mimo možnost návrhu územního plánu. 
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Vliv na eliminaci nebo snížení HROZEB řešeného území 

                                       HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

SWOT analýza         Územní plán Červená Voda 

 další zdražování plynu 
a elektřiny – vytápění 
nekvalitními tuhými palivy –
místní znečištění ovzduší 

 problém s další plynofikací, 
která je nákladná a při 
zdražování plynu o ni zřejmě 
mezi občany nebude velký 

     0 Využití v území dostupných ekologických 
způsobů vytápění.   

                                 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY            

 střet zájmů rozvoje rekreace 
(sjezdovky, atd.) a ochrany 
přírody

    - Při realizaci návrhu učinit nezbytná opatření na 
eliminaci negativních vlivů na přírodní hodnoty. 

 ovlivnění krajinného rázu 
v územích s jeho zvýšenou 
ochranou (přírodní rezervace, 
přírodní park) výstavbou 
objektů s neúměrným 
měřítkem ve vztahu k okolní 
krajině (např. průmyslových a 
skladovacích budov, hotelů, 
větrných elektráren atd.)

    1 Součástí územního plánu je také prostorová 
regulace jednotlivých ploch s rozdílným 
způsobem využití. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

 rozvojové plochy často leží na 
půdách nejvyšší kvality – střet 
s ochranou ZPF

    0 Půdy s nejvyšší ochranou byly využívány pouze 
okrajově s cílem zajistit kompaktnost nových 
zastavitelných ploch. 

               VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 zpožďování výstavby R/35 a 
R/43 a případné navazující 
trasy kapacitní komunikace 
k polským hranicím

 hrozící sankce obcím od státu 
při nedokončení systémů 
kanalizace a ČOV

 nerealizace plynofikace 
z důvodů nezájmu občanů 
(zdražování zemního plynu), 
topení nekvalitními tuhými 
palivy

 při malém využití 
autobusových spojů hrozí 
jejich zrušení, problémy 
s financováním spojů 
hromadné dopravy

    0 Nelze ovlivnit řešením územního plánu. 

         SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY

 odcházení mladších 
vzdělaných lidí mimo region, 

    1 Nabídkou dostatečné škály ploch pro možné 
uplatnění zvýšit atraktivitu území také pro 
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další ubývání obyvatel mladé lidi, zlepšení dostupnosti území. 

                                                          BYDLENÍ 

 výstavba v některých místech 
je omezena limity využití 
území (ochrana 
přírody,záplavové území,…)

    1 V návrhu územního plánu je dostatek 
rozvojových ploch mimo území s uvedeným 
omezením. 

 výstavba v malých obcích je 
omezena nedostatkem 
pracovních příležitostí pro 
případné nové obyvatele

    1 Návrh územního plánu dává územní možnost 
rozvoje podnikatelských aktivit.            

 stálé snižování počtu lidí 
v okrajových sídlech

     0  Opouštěné objekty využívány pro rekreaci, 
různá pracovní vytíženost rekreujících se 
obyvatel způsobuje obydlenost území i mimo 
víkendy. 

                                                     REKREACE 

 možný střet s ochranou 
přírody u nových rekreačních 
areálů – převážně sjezdovek

    - Při realizaci návrhu učinit nezbytná opatření na 
eliminaci negativních vlivů na přírodní hodnoty. 

 zvyšování počtu bytů 
určených pro rekreaci na úkor 
trvale obydlených bytů

    0 Opouštěné objekty využívány pro rekreaci, 
různá pracovní vytíženost rekreujících se 
obyvatel způsobuje obydlenost území i mimo 
víkendy.

                                 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

 při velké orientaci na cestovní 
ruch jsou výdělky závislé na 
přízni počasí

    1 Územní plán rozšiřuje možnosti rozvoje aktivit 
také v lehkém průmyslu, drobné a řemeslné 
výrobě, navrhuje zlepšení dopravní dostupnosti 
území. 

 klesající počet ekonomicky 
aktivních obyvatel

    0 Snaha o zvýšení migrace obyvatel do řešeného 
území.  

 nízká míra ekonomických 
subjektů s 25 a více 
zaměstnanci

    0 Rozsah zastavěného a zastavitelného území  a 
hustota obyvatelstva umožňuje umístění 
ekonomických subjektů s nižším počtem 
zaměstnanců. 

10.2 Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým 
řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, 
například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech 

Jiné skutečnosti nebyly podchyceny. 

10.3 Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice 
územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje

  Návrh Územního  plánu  Červená Voda:
- vytváří podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území se soustředěnou podporou 

státu – území obce s rozšířenou působností Králíky 
- vytváří podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní 

dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje 
- zachovává a citlivě doplňuje výraz sídla, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské 

urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou venkovskou zástavbou a 
omezuje fragmentaci krajiny
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- posiluje kvalitu života obyvatel a obytného prostředí, navrhuje příznivá urbanistická a 
architektonická řešení sídel, rozvíjí plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně a vybavení 
obce veřejnou infrastrukturou, navrhuje dostatečnou prostupnost krajiny

- navrhuje vyvážené a efektivní využívání zastavěného území; zajišťuje plnohodnotné využití ploch 
a objektů v zastavěném území obce a preferuje přestavby a rekonstrukce nevyužívaných objektů 
před výstavbou ve volné krajině

- zajišťuje ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména ve vztahu 
k zátěži hlukem z tranzitní dopravy

- respektuje zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj  v území s přírodními, kulturními a 
civilizačními hodnotami, které jsou stanoveny v kapitole 5 ZÚR PK  a to především: 

         a) ochranu skladebných prvků ÚSES, Ptačí oblast Králický Sněžník, přírodní parky, VKP a 
památné stromy

         b) vytváří podmínky pro využívání krajiny při respektování jejích hodnot ekologických, 
estetických, rekreačních a hospodářských funkcí 

         c) ochranu nemovitých kulturních památek a archeologického dědictví 
         d) nadmístní komunikační síť 
- podporuje zlepšení vazeb Králicka na sousední region Polské republiky (Polsko)                                         

Podrobněji viz kapitola 2. Textové části – odůvodnění Územního plánu Červená Voda.

10.4 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj – shrnutí 

Oblast Králické kotliny, do které spadá také obec Červená Voda,  je dle  Programu rozvoje 
Pardubického kraje jedním z mikroregionů Pardubického kraje se ztíženými podmínkami pro trvale 
udržitelný ekonomický rozvoj a vyžaduje soustředěnou podporu ze strany kraje. 
  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 území, které by mělo být výsledkem realizace kapacitní 
komunikace Moravská Třebová – Lanškroun – Červená Voda – hraniční přechod s Polskou 
republikou. 

10.4.1 Vliv na životní prostředí: 
- na základě posouzení byly z územního plánu vypuštěny lokality, které by měly významný 

negativní vliv na předmět ochrany Ptačí oblasti Králický Sněžník a další prvky ochrany přírody
- územní plán navrhuje rozvoj technické infrastruktury – zejména systému  odvádění a čištění 

odpadních vod a napojení na elektrickou síť vyšší kapacity, realizace této infrastruktury přispěje 
ke zlepšení životního prostředí v předmětném  území  

10.4.2 Vliv na hospodářský rozvoj 
- územní plán vytváří podmínky pro rozvoj území v oblasti cestovního ruchu, které je v dané 

oblasti preferováno politikou územního rozvoje 
10.4.3 Vliv na sociální soudržnost společenství obyvatel 
      - územní plán nabízí širokou škálu rozvojových ploch (bydlení různých forem, podnikání 

v různých oborech, sportovní vyžití), které by měly přispět k atraktivitě území pro místní 
obyvatele i pro obyvatele sousedních sídel

- územní plán respektuje stávající plochy a zařízení určené k udržení sociální soudržnosti a 
rozvíjí je dvěma dalšími plochami 

11. Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona

  Stanovisko KrÚ Pk odboru životního prostředí a zemědělství k vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí bylo KrÚ Pk vydáno dne 4.6. 2014 pod č.j. KrÚ 37470/2014/OŽPZ/CH. Toto stanovisko je 
souhlasné za respektování několika podmínek. Podmínky řešitelné územním plánem byly do 
Územního plánu Červená Voda zapracovány- viz následující kapitola.
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12. Sdělení, jak bylo stanovisko podle §50 odst. 5 stavebního 
zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 
některé požadavky nebo podmínky nebyly zohledněny

Podmínky řešitelné územním plánem byly do Územního plánu Červená Voda zapracovány 
následovně: 

- V plochách poválečných zbořenišť (XS) jsou účelové komunikace, objekty a liniové stavby 
technické infrastruktury, vodní toky a plochy, cyklostezky a cyklotrasy podmíněně 

přípustným využitím s podmínkou, že v dalším stupni projektové dokumentace musí být 
vyloučen významný vliv těchto zařízení a staveb na soustavu NATURA 2000

- Požadavek na prověření architektonického a urbanistického působení ploch ve vztahu 
k okolní zástavbě a volné krajině je obsažen v kap. 10 textové části územního plánu. 

Podmínky prostorového uspořádání a maximální intenzita stavebního využití pozemků jsou 
vymezeny v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití (viz. kap. 6 textové části) a 
tedy musí být při zpracování územních studií respektovány.

- Podmínky přípustného využití ploch vodních a vodohospodářských, plochy W-2 situované 
v rámci lokálního biokoridoru byly specifikovány.

- Plochy BV-2, SR-15, RH-1, SK-1 a SK-2 byly zařazeny jako podmínečně přípustné. V dalším 
stupni projektové dokumentace musí být prokázáno, že nedojde k překročení hygienických 

limitů z hlediska hluku

- Hlavním využitím plochy specifické – plochy pro sjezdové a běžecké lyžování v zimním 

období je uvedeno, že plocha bude v letních měsících využívána pro běžné zemědělské 
obhospodařování (nepřípustné zornění a intenzivní zemědělské obhospodařování) a pouze 
v zimních měsících je umožněno využití k lyžování. Zákaz odvodňování, druhové složení a 

způsob údržby náleží až následující projektové dokumentaci

- Obnova zástavby a výstavba liniových staveb v plochách XS a podmíněně přípustných

plochách RI je možná pouze v případě prokázání, že nebude mít významný negativní vliv na 
ptačí oblast, jak je uvedeno v regulativech příslušných ploch

- Požadavek na vyhodnocení přeložky silnice I/43 a el. vedení 2x110kV dle § 45i v další fázi 
projektové dokumentace byl do návrhu územního plánu doplněn stejně tak jako navržená 
kompenzační opatření   

- Požadavek, že stavební aktivity v návrhových plochách vyhodnocených v kategorii -1 musí 
probíhat v hranicích těchto ploch bez dotčení okolních luk náleží navazujíc projektové 

dokumentaci

- Podmínky a doporučení pro realizační fázi záměrů v návrhových plochách jsou vzaty na 

vědomí, avšak díky své podrobnosti nemohou být součástí návrhu územního plánu 

Z výše uvedeného je možné konstatovat, že stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
bylo v plné míře respektováno. 

13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou 
řešeny v zásadách územního rozvoje (§43 odst. 1 stavebního 
zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

    V rámci předkládaného územního plánu nejsou žádné záležitostí nadmístního významu, které by 
se již neobjevily v zásadách územního rozvoje, řešeny. 
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14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

14.1 Zemědělský půdní fond

   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. 73. 41             V.      

     8. 34. 21              I.      8. 75. 41              V.

     8. 34. 31              II.      9. 36. 21              I.

     8. 34. 41              IV.      9. 36. 24              III.

     8. 34. 44              V.      9. 36. 31               II.

     8. 34. 51              IV:      9. 36. 34              V.

     8. 37. 45              V.      9. 36. 41              IV.

     8. 37. 55              V.      9. 36. 44              V.

     8. 40. 68              V.      9. 40. 68              V.

     8. 41. 68              V.      9. 40. 77              V.

     8. 41. 77               V.      9. 41. 67               V. 

     8. 50. 01             III.      9. 41. 68              V.  

     8. 50. 11             III.     9. 41. 77              V.

     8. 50. 41              IV.      9. 41. 78              V.

     8. 56. 00              II.      9. 68. 11              V.

     8. 58. 00              II.      9. 68.41              V.

     8. 64. 11             III.      9. 73. 11              V.

     8. 67. 01              V.      9. 73. 41               V.

     8. 72. 01              V.      9. 75. 41               V.

     8. 73. 11              V.

POZNÁMKA: 

Před zahájením projednávání územního plánu byla provedena aktualizace stanovení tříd ochrany 
dle nové vyhlášky, k úpravě došlo u tučně vyznačených půd.

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 



112

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 **   Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální na 
žulách, rulách, svorech a xylitech, středně těžké lehčí a ž středně skeletovité, 
vláhově zásobené, vždy však v mírně chladném klimatickém pásmu   

** 36 **   Kryptopodzoly modální, podzoly modální, kambizemě dystrické, případně i kambiem 
modální mezobazická, bez rozlišení matečných hornin, převážně středně těžké 
lehčí, s různou skeletovostí, půdy až mírně převlhčené, vždy však v chladném 
klimatickém pásmu 

** 37 **   Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na 
pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo 
s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až 
lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách 

**  40 **  Půdy se sklonitostí větší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, 
regozuemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až 
lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici

**  41 **  Půdy jako u HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud 
příznivějšími vláhovými poměry 

**  50 **  Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných 
horninách, středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se 
sklonem k dočasnému zamokření 

** 56 **    Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě 
modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až 
středně  těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé 

** 58 **    Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké 
nebo středně  těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1m, vláhové 
poměry po odvodnění příznivé 

** 64 **   Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních 
uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním 
režimem, středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité 

** 67 **    Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách 
širokých depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích 
závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, těžko odvodnitelné 

** 68 **    Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje nostické, černice glejové zrašeliněné na 
nivních uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně 
svahů, obtížně vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vláhový 
režim 
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** 72 **   Gleje fluvické zrašelinělé a gleje fluvické histické na nivních uloženinách, středně těžké 
až velmi těžké, trvale pod vlivem hladiny vody v toku 

** 73 **    Kambizemě oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje hydroeluviální i 
povrchové, nacházející se ve svahových polohách, zpravidla zamokřené 
s výskytem svahových pramenišť, středně těžké až velmi těžké, až středně 
skeletovité 

** 75 **   Kambizemě oglejené, kambizemě glejové, pseudogleje i gleje, půdy dolních částí 
svahů, zamokření výraznější než u HPJ 74, obtížně vymezitelné přechody, na 
diluviích hornin a svahovinách, až středně skeletovité

     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, v poznámce 
jsou uvedena parcelní čísla dotčených pozemků. Celkem je pro realizaci záměrů navrhovaných 
v územním plánu požadován zábor 116,43 ha zemědělské půdy, z toho se 8,82ha  
nachází v zastavěném území obce.

   Podrobnější charakteristika využití jednotlivých ploch je uvedena v textové části územního plánu 
v kapitole č. 3.2.

     Z hlediska záboru půdního fondu se nejvíce problematickou jeví lokalita RI -11 v katastrální 
území Mlýnický Dvůr. Jedná se o plochy rodinné rekreace, které by měly doplňovat již v současnosti 
realizované středisko zimní rekreace Mlýnický Dvůr – Buková hora. V souvislosti s rozvojem 
rekračních ploch byly v procesu zpracování návrhu prověřovány také pozemky jižně od sjezdových 
tratí, kde se nacházejí půdy nižší třídy ochrany, posuzovatelem však bylo konstatováno, že 
realizace v daném prostoru by měla významně negativní vliv na prvky ochrany Natura 2000. 
Rozvoj na západním okraji areálu je omezen vedením koridoru navrhované kapacitní komunikace. 
Vzhledem k tomu, že rozvoj rekreace je z důvodu polohy obce ve specifické oblasti, tzn. oblasti ČR, 
kde se dlouhodobě projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, ve veřejném zájmu, 
bylo přistoupeno k uvedenému řešení rozvoje rekreačních ploch v daném prostoru. 
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SOUHRNNÝ PŘEHLED O STRUKTUŘE PŮDNÍHO FONDU NA LOKALITÁCH NAVRŽENÉHO URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ:

Katastrální území Dolní Orlice 

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE 
KULTUR

   VÝMĚRA

ŘEŠENÍ       V KATASTRU NEMOVITOSTÍ
CELKE
M

 V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

 BPEJ TŘÍDA 
OCHR
A-NY

DRUH 
POZE
M-KU

CELKE
M

V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

NEZEMĚD
ĚL.    
POZEMKŮ   

    OM-1            151/1, 151/3, stp. 56  1,37    1,37         0      8.50.11    III  TTP   0,75   0,75    0     0,06   

 8.67.01    V  TTP   0,56    0,56         0      

    OM-2            126/3část, 126/2 část  0,41    0,41         0      8.67.01    V  TTP   0,31   0,31    0     0,10   

    SV-1          160/1, 152/1  0,89    0,89        0       8.50.11    III  TTP    0,55   0,55     0             

 8.67.01    V  TTP   0,34    0,34         0      

     SR-1           Na základě projednání vypuštěna.

     SR-2a1,2 261/1, 220/1 část 
 0,35       0       0,35      8.50.01    III  Orná  0,28     0  0,28

     8.67.01    V  TTP   0,07       0       0,07      

    SR-2b         261/2, 261/3  0,68      0       0,68      8.50.01    III  Orná  0,19     0  0,19

 TTP  0,49     0  0,49            
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LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE 
KULTUR

   VÝMĚRA

ŘEŠENÍ               
CELKE
M

 V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

 BPEJ TŘÍDA 
OCHR
A-NY

DRUH 
POZE
M-KU

CELKE
M

V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

NEZEMĚD
ĚL.    
POZEMKŮ   

     SR-3a  365/3, 365/4, 365/6, 365/7, 365/5, 365/8, 
363, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 339/1část, 
93/3část

 0,87      0       0,87      8.50.11    III
Orná   0,74     0   0,74      0,07

Zmenšena  TTP  0,06     0   0,06

   SR-4a,b 94část, 89/1 část  - zmenšena   0,49   0,49    0  8.67.01      V  TTP    0,49   0,49      0  

    SR-5 339/1část, 346/2                      2,36     0   2,36  8.50.11    III  Zahr.  0,09     0    0,09

 Orná  1,81     0    1,81

    8.34.51    IV    Orná  0,46     0  0,46

    SR-6         64/3, 64/1                                                             0,46    0,46         0       8.67.01    V  TTP   0,46    0,46         0                 

   SR-7    322/1 část, 322/2 část,323/1, 54/1  0,94       0       0,94     9.36.41    IV  TTP   0,94     0  0,94

    SR-8           33/2část                    0,31    0,31          0      9.75.41      V  TTP  0,31    0,31         0                

    VD-1          279/2část             0,70       0       0,70     8.50.01    III  Orná  0,70     0     0,70     
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LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE 
KULTUR

   VÝMĚRA

ŘEŠENÍ               
CELKE
M

 V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

 BPEJ TŘÍDA 
OCHR
A-NY

DRUH 
POZE
M-KU

CELKE
M

V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

NEZEMĚD
ĚL.    
POZEMKŮ   

    SR-3b  93/1, 93/2, 339/1 část, 355/4, 355/5, 355/6                           0,29     0   0,29 8.50.11    III   Orná  0,16     0  0,16            

   Zmenšena  TTP   0,13        0      0,13                

    CELKEM: 
10,12

  3,93 6,19 9,89 3,77 6,12     0,23
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Katastrální území Horní  Orlice 

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE 
KULTUR

   VÝMĚRA

ŘEŠENÍ               
CELKE
M

 V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

 BPEJ TŘÍDA 
OCHR
A-NY

DRUH 
POZE
M-KU

CELKE
M

V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

NEZEMĚD
ĚL.    
POZEMKŮ   

     RI-1    93, 94,95/1                                0,49       0       0, 49    9.36.41     IV  TTP   0,49     0  0,49            

     RI-2    435/1, 435/2 část, 424/2, 424/3          1,57     0,18     1,39     9.36.24    III  Orná  1,39     0  1,39            

 TTP   0,18   0,18     0

     RI-3           Na základě projednání vypuštěna. 

    RI-4a         Na základě projednání vypuštěna.

    RI-4b         Na základě projednání vypuštěna.

    CELKEM:   2,06   0,18   1,88 2,06   0,18 1,88
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Katastrální území Šanov u Červené Vody 

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE 
KULTUR

   VÝMĚRA

ŘEŠENÍ               
CELKE
M

 V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

 BPEJ TŘÍDA 
OCHR
A-NY

DRUH 
POZE
M-KU

CELKE
M

V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

NEZEMĚD
ĚL.    
POZEMKŮ   

    RI-8     Na základě projednání zmenšena.  0,82     0       0,82     9.36.44    IV   TTP   0,82     0   0,82   

     227/3, 227/11, 227/5č., 227/10, 227/9č., 
227/8č., 227/12 č.,227/6

    RI-9       246/1č., 244/1, stp.58, stp59, stp.62, 249,  2,01   2,01        0       9.36.44    V  TTP   0,29  0,29    0        0,36     

 247, 255/2,  stp. 64, 708/1č., 255/3, 255/4, Orná  0,03   0,03    0

 250/5, 250/6, 243, stp.63, 250/4, 250/7, 
250/2,

 Zahr. 0,04   0,04    0

 250/1, 278/1, stp.73, 278/2, 275/6, 275/7,  9.75.41       V  Zahr.  0,01  0,01     0      

 275/8, stp. 72/1, stp.72/2  TTP  1,28  1,28     0            

    OM-3          443/1 část            0,32     0       0,32      8.37.55    V  TTP   0,32     0  0,32            

    SR-9         39/1část, 38část     0,42     0       0,42      8.50.11    III  TTP   0,14     0   0,14            

 8.64.11    III  TTP   0,16      0   0,16

 Orná  0,12    0    0,12
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Katastrální území Šanov u Červené Vody 

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE 
KULTUR

   VÝMĚRA

ŘEŠENÍ               
CELKE
M

 V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

 BPEJ TŘÍDA 
OCHR
A-NY

DRUH 
POZE
M-KU

CELKE
M

V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

NEZEMĚD
ĚL.    
POZEMKŮ   

   SR-10         581/1, 581/2, 587/1, 545/1, 565/2, 621/1č.,  3,55   0,13      3,42      8.64.11    III  Zahr.  0,13  0,13     0      

621/9č., 582/2, 583/1č.  TTP  1,63     0  1,63            

 8.50.11    III  Orná  0,03     0  0,03      

 TTP   1,76     0  1,76

    SR-11        60č., 691/1č., 62č., 86/1č., 693/1č., 106č., 
101/1č., 

 0,91     0       0,91      8.50.11    III  TTP  0,91     0  0,91

    SR-12        157/1, 157/2,stp. 36, 355, 178/3, 155/2,151/1        0,67   0,32      0,35      8.37.45    V  TTP  0,63  0,28  0,35   0,04

   ZS-2  227/2, 227/14, 227/15, 227/5č., 227/8č., 
227/9č.

  0,59     0  0,59  9.36.44      V  TTP   0,59     0  0,59      

CELKEM :  9,29   2,46     6,83     ,8,89 2,06   6,83       0,40     

Katastrální území Červená Voda 
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 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE 
KULTUR

   VÝMĚRA

ŘEŠENÍ               
CELKE
M

 V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

 BPEJ TŘÍDA 
OCHR
A-NY

DRUH 
POZE
M-KU

CELKE
M

V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

NEZEMĚD
ĚL.    
POZEMKŮ   

     BI-1 723/1č., 723/4, 723/7-13, 723/15-20,  707/4č., 712/1, 
712/13-17, 712/22,

 6,00       0       6,00      8.50.01    III  TTP   0,20     0  0,20     0,59

2584/1, 652/1, 652/3, 646/9, 646/18, 646/5,  8.64.11    III  TTP   4,69     0  4,69

646/19, 642/1, 642/18, 642/17 - zmenšena  8.50.11    III  TTP   0,52     0    0,52     

    BI-2        1888/1  0,82      0        0,82      8.64.11    III  TTP  0,82    0  0,82

    BV-1 2179/1č., 2179/10č., stp. 377, 2187/2  0,70      0        0,70      8.50.01    III  TTP  0,69    0  0,69   0,01

    BV-2 *** - zmenšena  6,78     0        6,78     8.50.11    III  TTP  6,47    0  6,47   0,30

 Zahr.  0,01     0   0,01

    BV-7  44č., 49/3, 22/1č.                      1,30     0,17      1,13      8.50.01    III  TTP  0,55   0,13  0,42

 Orná  0,32   0          0,32

 8.34.01      I  TTP  0,04   0,04    0 

 Orná  0,39     0  0,39

    BV-8  21/2                                   0,17     0,17         0      8.50.01    III  TTP  0,17   0,17     0 
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Katastrální území  Červená Voda 

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE 
KULTUR

   VÝMĚRA

ŘEŠENÍ               
CELKE
M

 V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

 BPEJ TŘÍDA 
OCHR
A-NY

DRUH 
POZE
M-KU

CELKE
M

V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

NEZEMĚD
ĚL.    
POZEMKŮ   

   BV-9   707/3, 707/2, 707/4č., 712/1č.         0,70       0        0,70     8.50.01    III  TTP  0,47     0   0,47

 Orná  0,23     0   0,23

    RI-5              1327/1č.                            0,38     0       0,38      8.34.44    V   TTP   0,38     0  0,38      

    RI-6a             1059/1č., 1055/1, stp. 209,       0,34     0       0,34      8.34.41    IV  Orná  0,30     0  0,30  0,04

   RI-6b             Stp. 454, 1053/1, 1053/2, 1032/1č. 0,46     0       0,46      8.34.41    IV  Orná  0,34     0  0,34   0,12     

    RI-7  2603, 997/1 část, 996, stp.199,                     1,36      0        1,36      8.64.11    III  Zahr.  0,18    0  0,18   0,16

Stp.198, stp.197, 993, 994  TTP   1,02    0  1,02

- zmenšena

    OV-1              1715/1, 1657/1, 2641/5, 1754/1  2,40     0       2,40      8.50.01    III  Orná  0,21     0  0,21      0,13  

 TTP  1,50     0  1,50

 8.50.11    III  TTP  0,56     0  0,56            

    OM-4  947 část      - zmenšena                                            2,27      0        2,27      8.50.11    III  Orná  2,27    0  2,27    
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Katastrální území Červená Voda 

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE 
KULTUR

   VÝMĚRA

ŘEŠENÍ               
CELKE
M

 V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

 BPEJ TŘÍDA 
OCHR
A-NY

DRUH 
POZE
M-KU

CELKE
M

V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

NEZEMĚD
ĚL.    
POZEMKŮ   

   OS-2  1801/6, 1801/1                                                     4,90      0        4,90      8.50.01    III  Orná  2,37    0  2,37

 8.34.01    I  Orná  1,93    0  1,93

 8.64.11    III  Orná  0,60    0  0,60

   SK-1a  2322/1č., 2322/4, 2283/3, 2283/4, 2322/5, 2322/6, 
2322/7, 2322/3č.

 2,20      0        2,20      8.50.01    III  TTP   2,11     0  2,11    

      Orná  0,09     0    0,09      

    SK-1b  2347/1č., 2349/16, stp. 591, 2353/2, 2353/3, 2382č., 
2385/5č., 2422/1č., 2422/3, 2420/2č.

 3,68      0        3,68      8.50.11    III  TTP   2,57     0  2,57    0,10

      Orná  1,01     0    1,01      

    SK-2  2464/1, 2499/1, 2498, STP.426, 2500/2, 2500/1  1,32      0        1,32      8.50.11    III  TTP   1,13     0  1,13    0,05

      Zahr.  0,14     0    0,14      

    SK-3  22/1č., 22/13č., 10/1č.  0,39      0        0,39      8.50.01    III  TTP   0,27     0  0,27    

 Orná  0,12     0   0,12
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Katastrální území Červená Voda 

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE 
KULTUR

   VÝMĚRA

ŘEŠENÍ               
CELKE
M

 V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

 BPEJ TŘÍDA 
OCHR
A-NY

DRUH 
POZE
M-KU

CELKE
M

V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

NEZEMĚD
ĚL.    
POZEMKŮ   

   SV-2  778/1, 777/1, 774/1č.  0,64      0        0,64      8.50.11    III  TTP   0,07     0  0,07

 Orná   0,57     0  0,57

    SV-3   1987/2č., 2009/1, 1977/2, 2652/1, 
1967/2část, 2654/3, 2006, 2061/3, 2061/1, 
stp. 498

 5,76       0       5,76      8.50.01    III  TTP   5,69     0  5,69     0,07

    SV-4    2127/1č., 2121č.   0,74       0       0,74      8.50.01    III  TTP   0,74     0  0,74

    SV-5  2241/4č., 2668/3č., stp.391, 2228/1, 2228/3, 
2228/4, 2228/5, 2248/3, 2248/4č., 2669/5č., 

 1,36       0       1,36      8.50.01    III  TTP   0,75     0  0,75    0,13

 Orná  0,48     0    0,48      

  SV-6                99/8, 99/5, 99/1část, 2530část, 44část, 
39/1část

 1,15     0       1,15      8.50.01    III  TTP  1,15     0  1,15            

   DS-3  2061/2č., 2030/1č., 2051/3č.                               0,11    0,11         0       8.50.01    III  TTP  0,11  0,11   0  

    DS-4  2678, 2322/3č., 2347/1č.  0,12      0        0,12      8.50.11    III  TTP   0,06     0  0,06    0,06
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Katastrální území Červená Voda 

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE 
KULTUR

   VÝMĚRA

ŘEŠENÍ               
CELKE
M

 V 
ZAST. 
Č.
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

 BPEJ TŘÍDA 
OCHR
A-NY

DRUH 
POZE
M-KU

CELKE
M

V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

NEZEMĚD
ĚL.    
POZEMKŮ   

  VD-2  630/2, 634/2, 631, 632/2č.                                     1,06     1,06         0      8.64.11    III  TTP   1,04  1,04    0    0,01

 Orná   0,01   0,01    0

  VD-3  632/3č., 632/6                                                 0,63     0,63         0      8.64.11    III  TTP   0,61  0,61    0    0,02

  VD-4  39/1č., 2528/1č., 42č., 22/22, 22/15č.                            1,04      0        1,04      8.50.01    III  TTP   0,66     0  0,66    0,32

     Zmenšena  Orná  0,06     0    0,06      

  VL-1  1926/2, 1926/5č., 1931, 1926/1č., 1951/1, 1946                     2,04      0        2,04      8.64.11    III  TTP   0,71    0 0,71

 8.50.01    III  Orná  1,33    0  1,33

  ZS-3  1801/1 část                                                      0,12      0        0,12      8.64.11    III  Orná  0,12    0  0,12

  PZ-1  712/2č., 712/1č., 2584/1č., 715/3                              1,60      0        1,60      8.64.11    III  TTP   0,87    0  0,87   0,17

 8.50.01    III  TTP   0,56    0  0,56

  BI-3 503/14  - doplněna  0,20  0,20     0  0,20

 CELKEM:  52,74  2,34  50,40  50,26  2,11 48,15  2,48
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Katastrální území Mlýnice u Červené Vody

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE 
KULTUR

   VÝMĚRA

ŘEŠENÍ               
CELKE
M

 V 
ZAST. 
Č.
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

 BPEJ TŘÍDA 
OCHR
A-NY

DRUH 
POZE
M-KU

CELKE
M

V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

NEZEMĚD
ĚL.    
POZEMKŮ   

  BV-3  228/1č. 229/3, 229/5, 229/6, 229/2, 229/7, 
189/3 

 1,70      0        1,70   8.50.11    III  TTP    0,68     0  0,68

 Orná  1,02     0  1,02

  BV-4  186č., 185, stp.13, 149/1, 273/5, 149/3č.,  1,67      0        1,67   8.50.11    III  TTP    0,75     0  0,75   0,02

57/3, 148/2č., 73/1  Zahr.  0,11     0  0,11      

 Orná  0,22     0  0,22

 8.34.21    I  Orná   0,57     0  0,57   

  BV-5  80/1č., stp.27, 80/2č.                       0,29      0        0,29  8.72.01     V  TTP    0,19     0  0,19   0,10

  BV-6a  144/1č., 98, 97/1, 146/3,146/4, stp.91,  2,21      0        2,21   8.50.11    III  TTP    0,11     0  0,11   0,02

 Orná   2,08     0  2,08

  DS-5 275/1č.   0,02    0  0,02  0,02

CELKEM:   5,89    0   5,89  5,73     0  5,73  0,16
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Katastrální území Moravský Karlov      

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE 
KULTUR

   VÝMĚRA

ŘEŠENÍ               
CELKE
M

 V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

 BPEJ TŘÍDA 
OCHR
A-NY

DRUH 
POZE
M-KU

CELKE
M

V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

NEZEMĚD
ĚL.    
POZEMKŮ   

 SR-16 415/1  0,57      0        0,57   9.41.77   V  Orná  0,57     0  0,57

CELKEM:  0,57      0        0,57   0,57     0  0,57      0
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Katastrální území Bílá Voda 

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE 
KULTUR

   VÝMĚRA

ŘEŠENÍ               
CELKE
M

 V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

 BPEJ TŘÍDA 
OCHR
A-NY

DRUH 
POZE
M-KU

CELKE
M

V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

NEZEMĚD
ĚL.    
POZEMKŮ   

   RI-10a  Stp. 9, 16/9č., 34, 35č.  0,32   0,05        0,27    9.41.67    V  TTP   0,16    0     0,16       0,05     

Orná  0,11     0    0,11

   RI-10b  Stp. 6, stp. 7,19/1, 887č.  0,43   0,03        0,40    9.75.41     V  TTP    0,37     0    0,37     0,06

   RI-10c      Stp. 11, 45/1č., 51, 53, 889č.  0,40   0,04        0,36    9.41.67    V  TTP    0,32     0    0,32     0,08

CELKEM :  1,15   0,12      1,03      0,96     0   0,96       0,19     
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Katastrální území Mlýnický Dvůr

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE 
KULTUR

   VÝMĚRA

ŘEŠENÍ               
CELKE
M

 V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

 BPEJ TŘÍDA 
OCHR
A-NY

DRUH 
POZE
M-KU

CELKE
M

V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

NEZEMĚD
ĚL.    
POZEMKŮ   

   BV-6b   115/3č.  0,77    0          0,77    8.50.11    III  Orná  0,77    0     0,77

   RI-11  115/7č., 115/4, 115/5, 115/6, 115/8, 115/9 5,31    0     5,31      8.34.41   IV Orná 0,83     0    0,83

 8.34.21     I  Orná   4,48     0   4,48  

   RH-1   408/1č., 408/2č., 408/3č. 2,89   0     2,89      8.50.01   III Orná 2,74     0    2,74    0,15

   OM-5        230/1 č., 230/9, 230/10, 230/11 zvětšena  0,95     0  0,95  8.34.21    I  Orná   0,95     0    0,95

   SV-7        45/1č., 45/2, 41/4č., 41/5  0,22     0  0,22  8.50.01    III  Orná   0,18     0    0,18     0,04

   SR-13       115/3č., 106/1č., 109/2, 107 - zmenšena 2,87     0 2,87  8.50.11    III  Orná   2,50     0   2,50

 8.50.01  III  TTP  0,27     0   0,27

  Orná   0,10      0    0,10
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Katastrální území Mlýnický Dvůr

 LOKALITA      VÝČET DOTČENÝCH POZEMKŮ  ÚHRN VÝMĚRY V HA  VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE 
KULTUR

   VÝMĚRA

ŘEŠENÍ               
CELKE
M

 V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

 BPEJ TŘÍDA 
OCHR
A-NY

DRUH 
POZE
M-KU

CELKE
M

V 
ZAST. 
Č. 
OBCE

MIMO 
ZAST. 
Č.

NEZEMĚD
ĚL.    
POZEMKŮ   

   SR -14a  Na základě projednání vypuštěno.

   SR -14b  311/1č.  0,47   0      0,47      8.50.01    III  TTP   0,47     0    0,47

   SR-15  319č., 322č., 317/1, 331/5 331/7, 331/14,  2,44   0      2,44      8.50.01   III Orná  0,17     0    0,17

331/6č., 31/1č., 331/15č.  TTP    2,27     0    2,27

   PZ-2        41/2č., 41/1č., 36č., 37/1, 41/4č.- zmenšena  0,68     0  0,68  8.50.01    III  Orná   0,16     0    0,16    0,52

   W-2         323/1č., 351/12č., 440/1č., 351/4č., 544/1č.,  1,45     0  1,45  8.50.01    III  TTP    0,46     0    0,46    0,09

449/1č.  8.56.00    II  TTP    0,90     0    0,90

CELKEM: 18,05     0   
18,05

17,25      0 17,25    0,80
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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 Orlice   10,12   3,93  6,19  9,89  3,77  6,12     0,23

 Horní Orlice   2,06   0,18   1,88  2,06   0,18  1,88

 Šanov u Červené Vody   9,29   2,46      6,83      8,89  2,06   6,83    0,40     

 Červená Voda        52,74  2,34  50,40  50,26  2,11  48,15    2,48

 Mlýnice u Červené  Vody  5,89      0     5,89      5,73      0  5,73  0,16

 Moravský Karlov    0,57     0   0,57   0,57      0   0,57     0 

 Bílá Voda  1,15      0,12     1,03      0,96     0  0,96   0,19

 Mlýnický Dvůr 18,05     0  18,05   17,25      0   17,25    0,80

 Přeložka silnice I. třídy – kvalifikovaný odhad  20,37   1,00   19,37  20,07   0,70   19,37     0,30

 Přeložka silnice II. třídy – kvalifikovaný 
odhad

 0,75      0    0,75  0,75      0   0,75

Celkem:  120,99   10,03 110,96  116,43    8,82  107,61    4,56
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PLOCHY DOTČENÉ LOKALITAMI PRO SJEZDOVÉ A BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ – nezastavitelné plochy

 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   

k.ú. Červená Voda 

  XL -1  Sjezdová trať na Suchý vrch 16,57    0 16,57 8.41.68   V   TTP  6,37    0  6,37

8.34.41   IV   TTP  10,20    0  10,20

 XL-3      Běžecký okruh 19,36    0     19,36  8.50.11    III  TTP   13,32     0 13,32     

 8.34.44    V   TTP     6,04     0   6,04

k.ú. Mlýnický Dvůr 

 XL-2  Sjezdová trať na Bukovou horu   7,75    0  7,75    7,75

CELKEM :  43,68     0       43,68     35,93     0   35,93     7,75       
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14.2 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 (PUPFL) zařazeny i bezlesí (drobné vodní plochy, loučky 
pro zvěř, lesní skládky, nezpevněné cesty)  a ostatní lesní plochy (zpevněné lesní cesty, políčka pro 
zvěř, zpevněné skládky, vodní plochy). Celková výměra lesů činí 2 478,22 ha, z toho bezlesí 6,66 
ha.

Aktuální stav lesa
Lesnatost území je nadprůměrná a činí cca 60%. Celistvost komplexu je narušena nejvíce 

v exponovaných polohách, vlivem imisí, vlivem větrných polomů, poškození sněhem,  hmyzích 
kalamit a rekreací. V 80. letech minulého století dochází ke zvýšenému nárůstu imisí. V tomto 
období dochází k vzniku rozsáhlých kalamitních holin a ke změně ekosystémů. V lesních porostech 
odumírají jedle bělokoré, buky a původní smrky. Holiny jsou zalesňovány smrkem a různými 
introdukovanými dřevinami (smrk pichlavý). Jejich výsadba se projevila naprosto nevhodná pro 
CHKO Orlické hory. V současnosti došlo k úbytku imisí a k zlepšení životního prostředí. Vhodnými 
pěstebními postupy s vhodnou dřevinnou skladbou dochází k pozvolnému návratu přírodě blízkým 
společenstvům.     

Lesní oblast 
Podle lesnického členění  leží dané území v přírodní  lesní oblasti  PLO 28 – Předhoří 

Hrubého Jeseníku a PLO 26 – Předhoří Orlických hor, menší část v jihozápadní části území. Nejvíce 
jsou zastoupeny lesní typy: 5S1 Svěží jedlová bučina šťavelová (26%), 5K1 Kyselá jedlová bučina 
metlicová (19 %), 6K1 Kyselá smrková jedlina metlicová (13%).

Převažujícím biotopem je X9 Lesní kultury ovlivněné činností člověka – kulturní lesy se 
změněnou dřevinnou skladbou, ovlivněné činností člověka a klimatu. V lesích daného území jsou 
zastoupeny biotopy: L9.1 Horské třtinové smrčiny, L5.1 Květnaté bučiny, L5.2 Horské klenové 
bučiny, L5.4 Acidofilní bučiny, okrajově L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy, (klasifikace „NATURA 
2000).

Lesní vegetační stupeň (LVS) 
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 převážně do submontánního lesního 
vegetačního stupně (LVS), (Skalický). Složení rostlinných a živočišných společenstev je závislé na 
geologickém podkladu, podnebí a nadmořské výšce a vlivu lidské činnosti. 

Jedná se o LVS:
3 – dubobukový (0,07 %) suprakolinní, smíšené lesy
4 – bukový (2,04 %) submontánní, listnaté a smíšené lesy
5 – jedlobukový (71,03 %) submontánní, listnaté a smíšené lesy 
6 – smrkobukový (25,06 %), submontánní, listnaté a smíšené lesy
7 – bukosmrkový (1,80  %), montánní, převážně smrkové porosty

Z uvedeného je zřejmé že nejvíce je zastoupen 5 LVS – jedlobukový (71 %)

Kategorie
Podle rozhodnutí o kategorizaci lesů MŽP č.j. OOL/891b/96, ze dne 5.6.1996, jsou lesy 

zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení dle §8 odst. 1, písm. a) a odst. 2, písm. a), c) lesního 
zákona č. 289/1995 Sb. 

V lesích zvláštního určení (§8, odst. 1 a 2.) je veřejný zájem na ochranu přírody, zlepšení a 
ochraně životního prostředí, nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa 
nadřazen funkcím produkčním. 

Les hospodářský 9 – lesy s dřevoprodukční funkcí (10)
Výměra: 2199,96 ha – 88,78 %

Les zvláštního určení 8.2.a – lesy v chráněných přírodních rezervacích a 1. zónách 
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CHKO (32a) Výměra: 0,87 ha – 0,03 % 
Les zvláštního určení 8.2.c - příměstské lesy se zvýšenou rekreační funkcí (32c)  
Výměra: 30,14 ha – 1,22%
Les zvláštního určení 8.2.f – lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti
(32f), Výměra 246,51 ha – 9,95 %
Les zvláštního určení 8.2.h – lesy v nichž jiný důležitý zájem vyžaduje
odlišný způsob hospodaření (32h) Výměra 0,74 ha – 0,02%

Lesní hospodářské celky (LHC)
LHC 704000 Hanušovice  718,00 ha  28,98%
LHC 704801 Králíky 0,87 ha             0,04%    LHC 717405 Červená Voda

                        176,10 ha 7,10%
LHC 717704 Verner             1,21 ha 0,05%   
LHO Ruda nad Moravou – Králíky 72,04 ha 2,91%
LHC Ruda nad Moravou                   1510,00 ha          60,92% 
Celkem                                                      2478,22 ha       100,00%

Dřevinná skladba 
V současné  dřevinné skladbě jsou podle LHP (údaj: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 

v Brandýse nad Labem, pobočka v Hradci Králové):
Jehličnany – 91,85 %

smrk ztepilý 87,04%, borovice lesní 0,66%, modřín evropský 2,95%, jedle bělokorá 0,83%, jedle 
obrovská 0,02 %, smrk pichlavý 0,04 %, douglaska tisolistá 0,16, vejmutovka 0,15%.  Nepůvodní 
dřeviny – modřín evropský, douglaska tisolistá, smrk pichlavý, jedle obrovská, vejmutovka.

Listnáče –  8,15 % 
buk lesní 4,38%, bříza bělokorá 0,57 %, dub 0,06 %, jíva 0,03%, jilm horský +, jeřáb 0,37 %, jasan 
ztepilý 0,47%, javor mléčný 0,02%, javor klen 0,65%, křoví +%,   olše lepkavá 1,46 %, olše šedá 
+%, osika 0,04%, lípa malolistá 0,09 %, vrba 0,01. 

Z historického průzkumu vyplývá, že v lesích byla koncem 18.stol. hojně zastoupena jedle a 
buk, které se vyskytovaly i v čistých porostech větší rozlohy. V souvislosti s rozvojem sklářství a 
hornické činnosti dochází k rozsáhlému mýcení původních lesů. Byly vysazovány smrkové porosty 
s vtroušenou jedlí, bukem a modřínem s ojedinělými javory. Osídlení zájmového je pozdní a lidé 
začali pronikat do hor až ve středověku.  Přirozené lesní porosty byly zčásti vykáceny a proředěny 
s podsadbou smrku, nepůvodní provenience (německá a rakouská). V 80 letech minulého století 
dochází v důsledku vysoké imisní zátěže ke kvalitativní změně původních porostů. Porosty byly 
v posledních desetiletích silně poškozeny imisemi, které způsobily destrukci lesní vegetace na 
rozsáhlých plochách a byly hledány vhodné strategie obnovy lesních ekosystémů. Kalamitní holiny 
byly zalesňovány nevhodnými dřevinami. 

Jedná se o porosty převážně smrkové, méně bukové - kultury, mlaziny, přirůstavé tyčoviny a 
nastávající kmenoviny, místy pěstebně zanedbané s příměsí břízy, olše, osiky, místy proředěné a 
poškozovány okusem zvěří. Buk se smrkem je zastoupen skupinovitě na suťových stanovištích a 
tvoří tak cenné biotopy zájmového území. Místy jsou zachovány zbytky starých bukových kmenovin 
s bukovým náletem ve spodní etáži. Většina smrkových porostů má velmi chudé bylinné patro. 
Modřín se vyskytuje jednotlivě v příměsi stejně jako javor klen. Jasan s olší jsou zastoupeny na
vlhčích stanovištích podél vodotečí a na zamokřených plochách.

V posledních letech dochází  k pozitivním trendům v pěstování lesů. Postupně dochází 
k přeměně  dřevinné skladby – zvyšuje se zastoupení buku a dalších původních dřevin včetně jedle 
bělokoré. Dochází k redukci výsadby nepůvodních dřevin – modřínu evropského a smrku pichlavého 
a jiných introdukovaných dřevin.  Při výsadbě smrku je preferován původní ekotyp smrku a buku. 
Také se projevuje výraznější věková rozrůzněnost a využití přirozeného zmlazení buku i původního 
smrku.

Škody zvěří
Mladé a středně staré porosty (4.- 7. věkový stupeň), jsou  poškozena  částečně 

jelení  zvěří (loupáním, a ohryzem). V nižších polohách jsou zvýšené škody okusem zvěří 
srnčí. Intensita nového poškození se již snižuje a zvěř přechází do chráněných poloh 
v důsledku rekreační činnosti. Velké škody okusem jsou na bukových kulturách.

Škody větrem
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Jedním z nejnebezpečnějších škodlivých  činitelů   byl a i nadále zůstává bořivý 
vítr. S ohledem na členitost terénu a po odlesnění části hřebenových porostů škodí 
prakticky větry všech směrů, hlavně však větry přepadové Z, SZ,; středně JZ,V,SV,  ale i  
JV(1982). Rozsáhlým odlesněním se zvyšuje rychlost větru a dochází tak k nepříznivému 
působení na sazenice ( fyziologické i mechanické poškození). Významnější bývají i škody 
sněhem a námrazou. Ledovka a námraza se vytváří zpravidla nad 600 m.n.m., takže 
nejvíce jsou ohroženy porosty ve smrkobukovém LVS (6) a  bukosmrkovém LVS (7).

Hmyzí škůdci

Z hmyzích škůdců je nejvýznamnější lýkožrout smrkový a ploskohřbetky. 

Průměrný věk, bonita, půměrné zakmenění
Podle průměrného věku převládají kultury, mlaziny, dospívající kmenoviny, tyčoviny, méně 

přestárlé porosty, hlavně bukové. Průměrný věk  - 57 let. Místy se jedná o les I. generace a lesy 
geneticky nevhodné..   
Celkově  lze hodnotit  lesy jako  průměrné dřevní produkce a kvality. Bonity dřevin: smrk – 28 - 32; 
buk – 28, modřín – 32; borovice – 26; bříza bradavičnatá – 24, olše - 24. Průměrné zakmenění:  8,6. 

Genetika
Cílem lesního hospodaření v uznaných porostech je zlepšovat hospodářskou hodnotu těchto 

porostů, zvyšovat jejich odolnost a vytvářet podmínky pro zvýšení produkce semen a přirozenou 
obnovu porostů. Všeobecně se uznávají lesní porosty starší 60 let (olše, bříza, osika – 30 let), třídí 
podle fenotypových znaků do fenotypových kategorií.

Fenotypové kategorie:
A – hospodářsky vysoce hodnotné porosty původní, nebo jejich původnost je 

pravděpodobná.
B – ostatní porosty nadprůměrné hospodářské hodnoty a dobrého zdravotního stavu
C – porosty průměrné hospodářské hodnoty, vhodné pro přirozenou obnovu, nikoliv pro sběr 

semen
D -   porosty geneticky a hospodářsky nevhodné (podprůměrné porosty) určené k postupné 

obnově, nesklízí se z nich semeno a není je možno obnovovat přirozenou obnovou. V zájmovém 
území jsou následující fenotypové třídy: 
Fenotypová třída A     8,47 ha
Fenotypová třída B   71,39 ha
Fenotypová třída C          1107,83 ha 

Možné dopady návrhu ÚP na les

Zásadní negativní vlivy lidské činnosti na krajinu a její vegetační kryt se projevují již od počátku 
trvalého osídlení.
Negativní vlivy     –   znečištění ovzduší

- nevhodné zalesňování nepůvodními dřevinami
- myslivost a pytláctví
- regulace a zatrubnění některých vodních toků a likvidace břehových 

porostů
- ruderalizace vegetačního krytu kolem turistických cest a horských chat
- degradace trvalých travních porostů
- šíření nežádoucích rostlinných druhů

Odlesnění  lesních porostů způsobuje:

– ohrožení stability sousedících porostů větrem nebo zvýšením hladiny „spodní 
vody“
– narušení ekologické stability v území včetně mikro a mezoklimatických 
podmínek
– ohrožení půdy erozí na odlesněných plochách, kolem turistických cest, na 
sjezdovkách, spojení se zvýšeným rizikem povodňových jevů
- ohrožení vodní erozí na svažitých územích, při odlesnění
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- nové budování cest, sportovních zařízení a budov, což se projevuje 
zvýšenou eutrofizací a devastací území

    V územním plánu je uplatňován požadavek na vynětí  pozemků sloužících k plnění 
funkcí lesa v následujících lokalitách: 

1) XL-1 – plochy specifické – plochy pro sjezdové a bežecké lyžování v zimním období

- návrh sjezdové trati v severní části Červené Vody – areál Pod Suchým vrchem
-  lokalita byla předmětem Změny č.2 ÚP SÚ Červená Voda, která již byla vydána
- zábor PUPFL pro předmětnou lokalitu činí 13,99 ha a zasahuje pozemky ppč. 1229/11, 

1229/12, 1265, 1269, 1273, 1278, 1281, 1283, 1296, 1297/1, 1297/2, 1297/4, 1301, 2524/1
- pozemky jsou z převážné části ve vlastnictví Obce Červená Voda, pouze pozemek 2524/1 je 

ve vlastnictví České republiky 
- v rámci zmiňované změny byl vydán souhlas s předpokládaným odnětím pozemků z PUPFL 
Krajským úřadem Pardubického kraje,odborem životního prostředí dne 13.12.2010 pod čj.KrÚ 
55059/2010/OŽPZ/ Kp. 

2) XL-2 – plochy specifické – plochy pro sjezdové a bežecké lyžování v zimním období

-   návrh sjezdové trati Heroltice v k.ú. Mlýnický Dvůr  – areál Pod Bukovou horou
-  lokalita je  předmětem Změny č.3 ÚP SÚ Červená Voda, která již byla vydána
- zábor PUPFL pro předmětnou lokalitu činí 6,75 ha a zasahuje pozemek 539/8 v k.ú. 

Mlýnický Dvůr 

3) DS – 1 – plochy dopravní infrastruktury – silniční 
- návrh přeložky silnice I/43 západně od zastavěného území Červené Vody
- do územního plánu zapracována formou koridoru
- pro potřeby záboru půdního fondu využit kvalifikovaný odhad, PUPFL dotčen v následujících 

lokalitách:

a) v severní části řešeného území v návaznosti na přeložku v k.ú. Dolní Boříkovice 
Katastrální území Dotčené  parcely Redukovaná plocha 

pro odhad záboru (ha)
Vlastník pozemků 

Dolní Orlice 496/1, 495, 494, 
501/1

1,72 Česká repulika 

b) v prostoru křížení se stávající silnicí I/11 západně od zastavěného území 
Katastrální území Dotčené  parcely Redukovaná plocha 

pro odhad záboru (ha)
Vlastník pozemků 

Červená Voda 1803/2 0,10 Česká repulika

c) v jižní části  řešeného území v prostoru Mlýnického Dvora                     
Katastrální území Dotčené  parcely Redukovaná plocha 

pro odhad záboru (ha)
Vlastník pozemků 

Mlýnický Dvůr 276/1 0,10 Obec Červená Voda 

d) v prostoru napojení navrhované přeložky na stávající silnici I/11 v jižní části řešeného území 
Katastrální území Dotčené  parcely Redukovaná plocha 

pro odhad záboru (ha)
Vlastník pozemků 

Bílá Voda   880, 881 0,09 Česká repulika 

Ochranné pásmo lesa 

V předkládaném územním plánu jsou navrhovány zastavitelné plochy, které sousedí s lesními 
pozemky. Rozsah lokalit je takový, že umožňuje umístění vlastních objektů mimo ochranné pásmo 
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lesa a plochy, které do ochranného  pásma zasahují využívat pro soukromou  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:
- zastavitelné plochy rodinné rekreace RI-1,RI-5, RI-6a, RI-8, RI-10a, RI-10b, RI-10c, 
RI-11
- zastavitelné plochy smíšené obytné a rekreační  SR-2b, SR-7, SR-16      

Přehled lesních typů zájmového území

Symbol Lesní typ STG 
(skupina 
typu 
geobiocénu

Soubor 
lesních 
typů 

HS

Výměra 
v %

3L1 Jasanová olšina potoční 3BC5 3L 0,07

4B1 Bohatá bučina mařinková 4BD3 4B 0,29

4K6 Kyselá bučina třtinová 4AB3 4K 0,15

4S1 Svěží bučina šťavelová 4B3 4S 1,08

4S4 Svěží bučina ochuzená 4B3 4S 0,08

4S9 Svěží bučina svahová 4B3 4S 0,15

5A1 Klenová bučina bažanková 5BC3 5A 0,09

5A3 Klenová bučina kapradinová 5BC3 5A 0,78

5A5 Klenová bučina s pitulníkem 5BC3 5A 2,49

5B1 Bohatá jedlová bučina 5BD3 5B 0,02

5B9 Bohatá jedlová bučina svahová 5BD3 5B 0,01

5D4 Hlinitá jedlová bučina kapradinová 5BC3 5D 0,18

5D5 Hlinitá jedlová bučina netýkavková 5BC3 5D 0,99

5F1 Svahová jedlová bučina 5B3 5F 4,25

5I1 Uléhavá kyselá jedlová bučina 
s bikou chlupatou

5AB3 5I 2,16

5K1 Kyselá jedlová bučina metlicová 5AB3 5K 0,07

5K7 Kyselá jedlová bučina metlicová se 
šťavelem

5AB3 5K 0,15

5N1 Kamenitá kyselá jedlová bučina 
s kapradí osténkatou

5AB3 5N 0,73

5O1 Svěží buková jedlina šťavelová 5B4 5O 0,11

5S1 Svěží jedlová bučina šťavelová 5B3 5S 11,87

5S4 Svěží jedlová bučina bukovincová 5B3 5S 0,07

5S6 Svěží jedlová bučina ochuzená 5B3 5S 2,36

5S9 Svěží jedlová bučina svahová 5B3 5S 3,00

5U1 Vlhká jasanová javořina úžlabní 5C4 5U 0,20

5U3 Vlhká jasanová javořina devětsilová 5C4 5U 0,44

5V2 Vlhká jedlová bučina papratková 5BC4 5V 0,30

5V3 Vlhká jedlová bučina devětsilová 5BC4 5V 0,01

6A1 Klenosmrková bučina bažanková 6BC3 6A 0,01

6D2 Obohacená smrková bučina 
devětsilová

6BC3 6D 0,05

6F1 Svahová smrková bučina 6B3 6F 0,30

6G1 Podmáčená smrková jedlina 
přesličková

6AB4 6G 0,18

6I1 Uléhavá kyselá smrková bučina 
s bikou chlupatou

6AB3 6I 0,06

6I3 Uléhavá kyselá smrková bučina 
třtinová

6AB3 6I 9,82

6K1 Kyselá smrková bučina metlicová 6AB3 6K 6,01
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6K3 Kyselá smrková bučina borůvková 6AB3 6K 0,07

6K4 Kyselá smrková bučina třtinová 6AB3 6K 9,74

6K5 Kyselá smrková bučina s kapradí 
osténkatou

6AB3 6K 1,01

6K6 Kyselá smrková bučina metlicová se 
šťavelem

6AB3 6K 4,60

6K7 Kyselá smrková bučina třtinová se 
šťavelem

6AB3 6K 2,61

6L6 Luh olše šedé 5BC5 6L 0,08

6N1 Kamenitá kyselá smrková bučina se 
třtinou rákosovitou

6AB3 6N 0,14

6N3 Kamenitá kyselá smrková bučina se 
šťavelem

6AB3 6N 0,20

6O1 Svěží smrková jedlina šťavelová 6B4 6O 3,19

6P1 Kyselá smrková jedlina třtinová 6AB4 6P 9,46

6R2 Svěží rašelinná smrčina šťavelová 6A6 6R 0,08

6S1 Svěží smrková bučina šťavelová 6B3 6S 4,55

6S2 Svěží smrková bučina bukovincová 6B3 6S 0,67

6S4 Svěží smrková bučina ochuzená 6B3 6S 7,80

6V1 Vlhká smrková bučina papratková 6BC4 6V 0,12

6V2 Vlhká smrková bučina devětsilová 6BC4 6V 1,08

6V5 Vlhká smrková bučina úžlabní 6BC4 6V 0,07

6V9 Podmáčená smrková bučina 
s přesličkou

6BC4 6V 0,03

7K1 Kyselá buková smrčina metlicová 6AB3 7K 0,97

7K3 Kyselá buková smrčina třtinová 6AB3 7K 3,90

7K6 Kyselá buková smrčina třtinová se 
šťavelem

6AB3 7K 0,13

7P1 Kyselá jedlová smrčina třtinová 6AB4 7P 0,54

7R2 Kyselá rašelinná smrčina borůvková 7A6 7R 0,02

7R4 Kyselá rašelinná smrčina 
bezkolencová

7A6 7R 0,69

7T1 Podmáčená chudá jedlová smrčina 
rašeliníková

6A4 7T 0,12

Celkem: 100,00
 %

Nejvíce je zastoupen lesní typ 5S1 – Svěží jedlová bučina šťavelová (12%), 6K4 – Kyselá smrková 
bučina třtinová (10%) a jedná se o svěží až kyselou, středně bohatou až chudou a mírně vlhkou až 
suchou kategorii na propustných půdách.

Přirozená skladba dřevin na souborech lesních typů

SLT STG Přirozená skladba v 10% Zastoupení v %

3L 3BC5 OL7, JS3, SM 0,07

4B 4BD3 BK8, JD2, DB, LP 0,29

4S 4B3 BK8, JD2 1,59

4K 4AB3 BK7, DB1, JD2 0,15

5B 5BD3 BK6, JD4, KL 0,94

5D 5BC3 BK6, JD3, KL 0,29

5K 5AB3 JD4, BK5, SM1 30,59

5L 5BC5 OL8, JS2, SM 0,49
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5N 5AB3 JD4, BK5, SM1, KL 0,03

5O 5B4 BK2, JD7, SM(OS)1 0,56

5P 5AB4 BK2, JD7, SM(OS)1 8,21

5R 5A6 SM6, BO3, BŘ1, OL 0,03

5S 5B3 JD5, BK5, KL 27,38

5U 5C4 BK4, JS2, JD2, KL2, SM, JL 0,73

5V 5BC4 BK5, JD4, KL1, JS 1,26

6K 6AB3 SM4, BK4, JD2, JŘ 23,25

6P 6AB4 BK1, JD5, SM4 0,72

6S 6B3 SM3, BK4, JD3 1,00

6V 6BC4 BK3, JD4, SM3, JS, KL 0,08

7K 6AB3 SM7, BK2, JD1, JŘ 1,41

7P 6AB4 SM8, JD2, BK 0,53

7N 6AB3 SM7, BK2, JD1, KL 0,28

7Z 6AB1 SM7, BK2, JD(BŘ, JŘ)1 0,12

Celkem: 100,00 %

Biogeografické poměry
Fytogeografického členění  (Dostál 1957): Hercynicum – podoblast sudetské květeny 
(Sudeticum).
Regionálně fytogeografické členění ( Skalický V., Slavík  B., Academia 1987):  Fytogeografické 
oblast: mezofytikum, obvod: Českomoravské mezofytikum, okres: 73b Hanušovicko-rychlebská 
vrchovina – Hanušovická vrchovina. Dále oblast oreofytikum, obvod: České oreofytikum, okres: 95 
Orlické hory, podokres: 95b Kralická hornatina.
Biogeografické členění (Culek, M.a kol. 1996): 1.69 - Orlickohorský bioregion 
Biota má typický hercynský (sudetský) ráz. Flóra Orlických hor je charakterizována hercynskou 
florou submontánních poloh až montánních. Druhová skladba obsahuje řadu horských taxonů: 
kýchavice bílá, mléčivec alpský, bika lesní, lipnice alpská,  sedmikvítek evropský, suchopýrek 
trsnatý, pryskyřník platanolistý, a další.
Sosiekoregion: IV/7 – Orlické hory
Biochory:
IV/7/1 - biochora mírně teplých až chladných podmáčených sníženin
IV/7/4 - biochora chladných horských svahů

Potenciální přirozená lesní společenstva
Potencionální přirozenou vegetací daného území jsou květnaté bučiny, acidofilní bučiny 

podhorského i horského typu, suťové lesy, horské klenové bučiny a přirozené smrčiny. Podél 
vodotečí jsou zastoupeny nivní společenstva a vrchoviště.  Druhovou strukturu lesů začal člověk 
ovlivňovat od 16. stol., kdy začalo být území výrazně osídlováno německým etnikem. Velký vliv na 
přeměnu lesů na monokultury smrku měly sklářské hutě. Rozvojem sklářství a hutnictví začínají 
holosečné těžby a původní jedlobukový les je nahrazován smrkovými monokulturami. Potřeba osiva 
pro zalesňování je řešena často dovozy z oblastí s odlišnými ekologickými podmínkami. Počátkem 
20. století se objevují větrné a hmyzí kalamity. Tyto kalamitní holiny jsou zalesňovány převážně 
smrkem. Silnou imisní zátěží v druhé polovině 20. stol. dochází k silnému oslabení porostů a 
napadení hmyzími škůdci – lýkožrouty. Pro nové zalesnění byly často používány nepůvodní dřeviny, 
hlavně smrk pichlavý. Společenské změny v devadesátých letech minulého století přinesly 
postupný návrat k metodám přírodě blízkého hospodaření v lesích. Důraz je kladen na zvyšování 
zastoupení listnatých dřevin a k záchraně populace dřevin původních.
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Nelesní společenstva
Trvalé travní porosty (louky a pastviny) zahrnují širokou škálu převážně antropogenních 

biotopů, které se udržují pouze díky pravidelnému kosení nebo pastvě. Travní společenstva se 
mohou bez lidského zásahu udržet jen na malých ploškách, kde nemůže růst les, tj. na plochách 
příliš suchých (skály) nebo příliš mokrých (močály, rašeliniště) pro existenci dřevin. Kvalitní travní 
porosty tak byly vytlačeny na plochy, které nelze racionálně využívat  tj. mokré sníženiny terénu, 
příliš mělké nebo kamenité půdy, strmé svahy. Bezlesé plochy s luční vegetací vznikly jak 
přirozenou cestou, tak dlouhodobým obhospodařováním. Složení vegetace závisí na nadmořské 
výšce, u druhotných luk také na intenzitě obhospodařování. Na vlhčích místech jsou zastoupeny 
květnaté louky, představována vlhkými loukami svazu Poa chaixii-Deschampsion caespitosae, na 
sušších místech asociace svazu Nardion., které přecházely do rašelinných luk svazu Caricion fuscae. 
Biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem (Natura 2000)

Pro zvýšení ekologické stability krajiny, zlepšení krajinářské funkce, zvýšení estetiky území 
a posílení atraktivnosti obcí je třeba věnovat zvýšenou pozornost travním porostům i ve 
zpracovávaných územních plánech a urbanistických studiích. Jedná se často o mozaiky cenných 
biotopů, převážně malé výměry, které nevhodným zásahem člověka (meliorace, hnojení, 
ruderalizace, nesečení a chemizace) mohou zcela likvidovat cenné nedoceněné prvky krajiny. 

Všeobecné ohrožující faktory travních porostů 
- vysoušení vlhkých lokalit , označované mylně za meliorace
- skladování odpadů
- zničení vysokobylinných lemů při údržbě toků 

Přehled cílových hospodářských souborů (HS) v lesích:

HS Cílové hospodářství Sobory 
lesních 
typů, lesní 
typ

Druhová 
skladba 
základní

Druhová 
skladba 
meliorační a 
zpevňující

Druhová 
skladba 
přimíšené a 
vtroušené

29 Hospodářství olšových 
stanovišť na 
podmáčených půdách

3L OL, JS JV, OL SM

43 Hospodářství kyselých 
stanovišť středních poloh

3K SM, BO, BK DB, BK, JD, 
LP, JV, JS, HB

BO, MD, BŘ, 
SM

45 Hospodářství živných 
stanovišť středních poloh

4B, 4S BK BK, DB, JD, 
LP, HB, SM

SM, MD, DG

51 Hospodářství 
exponovaných stanovišť 
vyšších poloh

5U,  4S9, 
5S9, 

5N 

BK, SM, JV BK, JD, LP, 
JV, JS, JL

SM, MD, 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

5B, 5S, 
5D, 6S

SM, BK BK, JD, JV, JL, 
LP, JS, JDO

SM, MD, DG

57 Hospodářství oglejených 
stanovišť vyšších poloh

5O, 5P, 
5V, 6P, 

SM, BK BK, JD, DB, 
JV, LP, OS

MD, OL, BŘ, 
OS

59 Hospodářství 
podmáčených stanovišť 
vyšších poloh

5R, 6V SM BK, JD, JV, OL BŘ

73 Hospodářství kyselých 
stanoviš´t horských poloh

7K SM BK, JD, JŘ BO, BŘ

71 Hospodářství 7N SM BK, JD, JV, BO, BŘ
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exponovaných stanovišt 
stanovišť horských poloh

BŘ, JŘ

01 Mimořádně nepříznivá 
stanoviště

7Z SM JD, JŘ BŘ

Přírodní podmínky

Geomorfologie, reliéf, eroze
Geomorfologicky se jedná o (Demek – Geomorfologie Čes. zemí, 1987) 

Česká vysočina (provincie)
IV Krkonošsko-jesenická soustava (subprovincie)

IVB Orlická podsoustava (oblast)
IVB-2 Orlické hory (celek)

IVB-2C Bukovohorská hornatina (podcelek)
IVB-4 Králická brázda

Základním prvkem reliéfu je plochá hornatina a rozsáhlé plošinné tvary s  údolními depresemi a 
ploché kupy. Místy jsou strmé svahy podél říček.

Reliéf
Reliéf řešeného území je velmi pestrý, podmíněný tektonicky i různou odolností hornin. 

Základním prvkem reliéfu jsou plošiny s širokými údolními depresemi. Je charakteristická širokými 
rozvodnými hřbety se zbytky sníženého třetihorního zarovnaného povrchu.

Eroze
Protierozní ochranou území je nutno se zabývat při veškeré činnosti dotýkající se zemského 

povrchu. V řešeném území je to zejména činnost rekreační, lesní hospodářství      a veškerá činnost 
stavební.

Vodní eroze
Vodní erozí obecně jsou ohroženy (podle kultur, způsobu obhospodařování, ale konfigurace 

terénu a délky svahů) plochy na svazích větších než 4 % (při shodě nepříznivých okolností i méně). 
Vodní erozí nejvíce ohrožené plochy jsou na odlesněných svazích. 
Hlavní problémy  
- splachy humusu ze svažitých ploch 
- rychlý odtok dešťových srážek a malá akumulace vod v území

Půdní podmínky
Po stránce geologické jsou Orlické hory velmi pestré. Jádro tvoří migmatity (ruly), drobové 

ruly a svory. Dále jsou zastoupeny bazické vyvřeliny, amfibolity, amfibolitické břidlice. Vlivem 
klimatu, členitosti terénu a vodní činnosti vznikly následující typy půd: 
V lese převažuje mezotrofní a oligotrofní kambizem  (63%).

Přehled půdních typů na PUPFL

Půdní typ Půdní druh Hloubka Štěrkovitost Konzistence Vlhkost % 
zastou-
pení

Oligotrofní 
kambizem, 
(kryptopodzol)

Hlinitopísčitá, 
písčitohlinitá

Středně 
hluboká 
až 
hluboká

Mírně 
štěrkovitá

Krupnatá Suchá 55,91

Mezotrofní 
kambziem,

(kryptopodzol)

Písčitohlinitá, 
hlinitopísčitá

Středně 
hluboká

Ojediněle 
štěrkovitá

Drobtovitá Mírně 
vlhká

28,25

Eutrická 
kambizem

Písčitohlinitá, 
hlinitá

Hluboká Ojediněle
štěrkovitá

Drobtovitá Mírně 
vlhká

1,24

Rankerová Hlinitá, Mělká Silně kamenitá Hrudkovitá Čerstvě 3,02
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kambizem písčitohlinitá vlhká

Oglejená 

Kambizem

Hlinitopísčitá Středně 
hluboká

Ojediněle 
balvanitá

Hrudkovitá Vlhká 
střídavě

1,35

Pseudoglej Hlinitá Hluboká Ojediněle 
skeletovitá

Drobtovitá Střídavě 
vlhká

9,63

Rašelina Organonem Hluboká Bez skeletu Krupnatá Mokrá 0,03

Alluvium Rozdílná Mělká Skeletovitá Rozdílná Mokrá 0,57
.

Klimatické poměry
Území leží (dle Quitta) v oblasti chladné, okrsek - CH7, CH6; okrajově okrsek – MT2, mírně 

chladné.
CH6 – Charakterem je léto velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké až velmi vlhké, přechodné 
období dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem, zima je velmi dlouhá, mírně 
chladná, vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky.
CH7 – Charakterem je velmi krátké až krátké léto, mírně chladné a vlhké, přechodné období je 
dlouhé, mírně chladné jaro a mírný podzim. Zima je dlouhá a mírná, mírně vlhká s dlouhou 
sněhovou pokrývkou.
MT2 – Charakterem je krátké léto, mírné až mírně chladné, mírně vlhké, přechodné období krátké, 
s mírným jarem až mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až 
mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.

Průměrná roční teplota je 70C v nejvyšších polohách. průměrný roční úhrn srážek činí nad 
860 mm.  Místní klima je silně ovlivněno reliéfem terénu a typické jsou teplotní inverze v údolích a 
na návětrných stranách. Území leží na návětrné straně s relativně nízkou proměnlivostí 
atmosférických srážek. 

Na stav horských ekosystémů má velký vliv imisní zátěž.

Životní prostředí
Les je základem ekologické stability krajiny a lesní společenstva s přirozenou dřevinnou 

skladbou tvoří klimaxové stadium vegetace. Ochrana životního prostředí se řídí především 
Zákonem č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Zákonem č. 
17/92 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a Zákonem 289/95 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

„NATURA 2000“
Biotopy zájmového území:
L5.1 Květnaté bučiny
L5.2 Horské klenové bučiny
L5.4 Acidofilní bučiny
L9.1 Horské třtinové smrčiny
L9.2 Rašelinné a podmáčené smrčiny
L9.3 Horské papratkové smrčiny
L10 Rašelinné lesy
X9 Lesní kultury s nepůvodními dřevinami
X10 Paseky s podrostem původního lesa

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 
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 „A“,  „B“, „C“, „D“.

Z hlediska volby hospodářských opatření se za rozhodující pro vylišení pásem ohrožení 
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považuje životnost smrkových porostů, tedy průměrná rychlost zvyšování stupně poškození 
porostu.

Hranice pásem ohrožení jsou vylišeny bez ohledu na hranice jednotek rozdělení lesa. Mimo 
Iesní půdu jsou zakresleny pravděpodobné hranice pásem ohrožení bez ohledu na průběh dopravní 
sítě a vodotečí. Pásma ohrožení lesních porostů imisemi byla charakterizována roční střední 
hodnotou koncentrací oxidu siřičitého a celkovou životností dospělých porostů od začátku 
poškozování. Charakteristika pásem ohrožení je uvedena ve vyhlášce č.78 ministerstva zemědělství 
ze dne 18. března 1996 o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.
Pásmo ohrožení „A“

Do pásma ohrožení A se zařadí lesní pozemky s porosty s výrazným imisním zatížením, kde 
poškození dospělého smrkového porostu se zvýší průměrně o 1 stupeň během 5 let (odpovídá 
životnosti porostů do 20 let). Jde o celky s významným imisním zatížením (exponované nadmořské 
výšky nad 700m při dlouhodobé průměrné koncentraci SO2 nad 60mg /m3.
Pásmo ohrožení „B“

Do pásma ohrožení B se zařadí lesní pozemky s porosty s výrazným imisním zatížením 
v příznivějších podmínkách, kde poškození dospělého smrkového porostu se zvýší průměrně o 1 
stupeň během 6 až 10 let  (odpovídá životnosti 20 až 40 let). Ve stejných imisních podmínkách se 
liší od pásma A příznivějšími ekologickými podmínkami. Zpravidla zahrnuje polohy vyšších 
nadmořských výšek, nebo při nižším imisním zatížení zahrnuje extrémní lokality vysokých poloh. 
Poškození dospělých smrkových porostů se v tomto pásmu zvýší o 1 stupeň průměrně za 5 – 10 let. 
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). 

Vyhodnocení ZPF a PUPFL
Ohrožující faktory lesních společenstev jsou:

Krajina je značně ovlivněna člověkem a prvky dochovaného přírodního prostředí jsou v ní 
mozaikovitě rozloženy. Z toho plyne i velká prostorová roztříštěnost výskytu významných fytocenóz 
a ohrožených druhů rostlin.  

a/ imisní zátěž -  je střední, jedná se o stupeň imisního zatížení, převážně „D“, „C“:
„A“ – 0,00 ha
„B“ – 64,29 ha 
„C“- 1021,92 ha
„D“ – 1392,01 ha
 b/ ztráty na plošném rozsahu – odlesňování vlivem imisních těžeb, škody větrem, sněhem, zvěří i 

hmyzem a rekreací.   
c/ nevhodné druhové a genotypické složení porostů - současný stav lesů je druhovou skladbou 

porostů odchylný od přirozeného stavu, převažující dřevina je smrk. Na imisních plochách je 
zastoupen skupinovitě smrk pichlavý, jeřáb, bříza karpatská a další.

d/ zjednodušená struktura (patrovitost) porostů oproti přirozenému stavu 

e/ nízký věk porostů, snižování mýtního věku oproti přirozenému stavu - nízký podíl starých 
stromů, převážně buku.

f/ velkoplošná těžba holosečí
g/ okus zvěří, ohryz - omezován nátěry proti okusu, přemnožení zvěří brání zdařilé obnově lesa. 
h/     množící se případy „rabování“ v lesích, kde majitelům jde o okamžitý zisk a přitom dochází 

k narušení ekosystému i porušení zákona.
i/   nadměrná eroze a degradace půdy, vysychání půdního profilu, změna humusové formy 
j/   narušení vodního režimu nevhodnými melioracemi, místy špatné umístění          propustků na 

svážnicích
k/     nepovolené skládky komunálního odpadu v blízkosti rekreačních chalup,          sportovišť a 
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turistických cest.
l/   špatný technický stav silniček a lesních cest.
m/ turistika a veškeré negativní dopady s tím spojené.

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

ÚSES vychází z předpokladu respektování potenciálních i aktuálních přírodních a 
antropogenních podmínek území. Při návrhu ÚSES jsou důležité směry migračních tras (vodní toky, 
údolí, hřbety apod.), reprezentativnost stanoviště, zastoupení význačných ekologicky významných 
prvků, předpokládané antropogenní zásahy do krajiny, návaznost na sousední katastry a vzájemné 
provázání návrhů ÚSES. Základem je nadregionální a regionální územní systém ekologické stability, 
který je územně technickým podkladem (ÚTP).

Vymezení základní  kostry ÚSES představuje převzatý generel regionálního ÚSES , 
upřesněný v rámci ÚTP NR-R  ÚSES  ČR   (Společnost  pro  životní  prostředí,  s.r.o., Brno 1996) a 
generel lokálních ÚSES..
Zastoupení ekologických řad
Ekologické řady vyjadřují podmínky dané obsahem živin a aciditou půd (hydrické řady)    a 
dynamikou vlhkostního režimu půd (hydrické řady).
Trofické řady: A oligotrofní (chudá a kyselá)

B mezotrofní (středně bohatá)
C nitrofilní (obohacená dusíkem)
D bazická (živinami bohatá na bazických horninách, především 

na vápencích
Hydrické řady 1 suchá

2 omezená
3 normální
4 zamokřená
5 mokrá
6 rašeliništní

Ekologická řada SLT STG Zastoupení v % 

Kyselá 4K, 5I, 5K, 5N, 6I, 6K, 
7N, 7K 5AB3, 6AB3 56,23

Živná 4B, 4S, 4B, 5D, 5S, 4BD3, 4B3, 5BC3, 33,59 
6S 5B3, 5BD3

Obohacené humusem 5U 5C4   0,73   

Obohacené vodou 3L, 5V, 5L, 6V 3BC5, 5BC4, 6BC4   1,92

Oglejené 5O, 5P, 6P 5B4, 5AB4, 6AB4   7,49

Podmáčené a rašelinné5R 6A6   0,04   

Lesní typ
Podkladem převodu lesních typů na skupinu typu geobiocenu ( STG ) je lesní typ. Definice 

lesního typu v pojetí prof. Zlatníka, představuje soubor lesních geobiocenóz původních i změněných 
a jejich vývojových stádií, včetně prostředí, tedy geobiocenóz vývojově k sobě patřících.V praxi 
ÚHÚL je lesní typ charakterizován význačnou druhovou kombinací druhů příslušné fytocenózy, 
půdními vlastnostmi, výskytem v terénu a potencionální bonitou dřevin. Nejvíce je zastoupen lesní 
typ – 5S1  Svěží jedlová bučina šťavelová (12%).
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 Skupina typů geobiocénu (STG)
Jsou to sdružené typy geobiocénu s podobnými ekologickými podmínkami, zjišťovanými 

pomocí bioindikace rostlinnými společenstvy. Vyjadřují vegetační stupeň a ekologickou řadu.  
Typologické mapování bylo převzato z revize typologického mapování. V přírodních lesích 

převládal smrk horský, buk lesní s jedlí bělokorou v podúrovni. Keřové patro je v rozvolněných 
skupinách dobře vyvinuto. Na  minerálně bohatších půdách byly zastoupeny  hojné  kleny, jilmy. Na 
vlhčích lokalitách byl zastoupen jasan ztepilý a olše lepkavá. V nejvyšších polohách to byla kleč.

Kostra ekologické stability
Prvním krokem vymezování ÚSES v krajině je vymezení kostry ekologické stability, kterou 

tvoří v současnosti existující ekologicky významné segmenty krajiny. Důležitá je ekostabilizační 
hodnota těchto prvků, celkový způsob obhospodařování krajiny a úroveň ochrany životního 
prostředí. Kostru ekologické stability vymezujeme na základě srovnání přírodního (potencionálního) 
a současného (aktuálního) stavu ekosystému v krajině. 

0.stupeň ekologické stability
Území, ve kterých vzhledem k absenci trvalé biotické složky nelze ekologickou stabilitu hodnotit. 
V daném území všechny zastavěné a zpevněné plochy.

1.stupeň ekologické stability
Území s velmi nízkou stabilitou a v řešeném území zastoupen jen velmi málo. Jedná se o drobné 
ruderální plochy ve výrobních areálech, ornou půdu.

2.stupeň ekologické stability
Území s nízkou ekologickou stabilitou. Jedná se o imisní holiny, regulované úseky vodních toků bez 
doprovodné dřevinné vegetace, komunikace, ladní a eutrofizované ladní bylinná společenstva. 
Lesy jsou zařazeny do tří stupňů ekologické stability : 3, 4, 5.

3. stupeň ekologické stability
Do tohoto stupně ekologické stability zařazujeme monokultury a směsi stanovištně nevhodných 
dřevin, nebo jen s malou příměsí dřevin původní dřevinné skladby. Dále jsou to porosty 
introdukovaných  dřevin , t.j. porosty modřínové, douglaskové, smrku pichlavého, cizí borovice.Také 
jsou zde zařazeny imisní holiny, poškozené okusem, loupáním a ohryzem zvěří, geneticky 
nevhodné.

4. stupeň ekologické stability
Do čtvrtého stupně ekologické stability zařazujeme smíšené porosty s pestrou dřevinnou skladbou, 
se zastoupením dřevin přirozené skladby do 30 %. Jedná se převážně o smíšené smrkové porosty 
s příměsí buku, klenu, olše i břízy. Dále jsou to monokultury dominantních dřevin a listnaté směsi a 
liniová společenstva podél vodotečí. Také jsou to druhově pestré louky a přírodě blízká ladní 
společenstva.

5. stupeň ekologické stability
Do pátého stupně ekologické stability zahrnujeme porosty s přirozenou dřevinnou skladbou (nebo 
přírodě blízkou), věkově rozrůzněné, popř. etážové, s bohatým  keřovým patrem,  zdravé, imisně 
nepoškozené. V daném území se jedná hlavně o porosty kvalitní smrkové, bukové a smrkové 
porosty s výrazným zastoupením jedle bělokoré. Dále se jedná o porosty na exponovaných a 
extrémních stanovištích, na skalnatých výhozech, s pestrou dřevinnou skladbou, která je vertikálně 
členěna.
Stupeň 3 nestabilní porosty, dřevinná skladba neodpovídá
Stupeň 4 stabilní, směsi dřevin částečně odpovídají
Stupeň 5 velmi stabilní, odpovídající dřevinná skladba

Na základě mapování krajiny a vytvoření kostry ekologické stability byly v daném 
území navrženy  prvky ekologické stability. (LBC, LBK a upřesnění RBC, RBK)
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15. Rozhodnutí o námitkách a jejich vyhodnocení

V rámci veřejného projednání obdržel pořizovatel následující námitky:

Nešněrová Ludmila, Mlýnický Dvůr. Vedeno pod EČ 11431/2014 ze dne 4. 3. 2014

Námitka: nesouhlas s vedením silniční (pozemní) komunikace přes dotčené parcely. Parcela č. GP 
116, GP 112.
Odůvodnění námitky: znehodnocení pozemků, kde jsme chtěli vytvořit plochy pro rodinnou rekreaci 
a občanské vybavení (připomínka podána 12. 8. 2009), (námitka podána 07. 08. 2013)

Námitce Ludmily Nešněrové se nevyhovuje.

Odůvodnění:
 Namítanou silniční komunikací je přeložka I/43 Lanškroun – Dolní Lipka. V Zásadách 

územního rozvoje Pardubického kraje vydaných v roce 2010 usnesením č. Z/170/10 (dále jen „ZUR 
Pk“) je v předmětném území navržen koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby D24 –
přeložka silnice I/43 Dolní Lipka – Červená Voda – viz odstavec 83 kapitoly 4.1.2 Textové části 
ZÚR Pk.

Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění je 
povinností obce uvést svou územně plánovací dokumentaci do souladu s následně vydanou územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem. 
Koridor pro umístění přeložky I/43 Lanškroun – Dolní Lipka je v ZUR Pk vymezen v šířce 300 m a je 
požadováno nevymezovat v těchto šířkách nové zastavitelné plochy kromě ploch dopravní 
infrastruktury – viz odstavec 82 citované kapitoly ZUR Pk. Rozsah koridoru byl zpracovateli ÚP 
krajským úřadem předán v digitální podobě a byl zapracován do návrhu územního plánu.

Koridor pro umístění přeložky I/43 Lanškroun – Dolní Lipka zasahuje mimo jiné na výše 
namítané pozemky. Vymezením zastavitelné plochy pro rekreaci a občanské vybavení 
v předmětném území by došlo k výraznému ztížení případné realizace přeložky I/43 Lanškroun –
Dolní Lipka, a současně k rozporu Územního plánu Červená Voda se ZUR Pk. Z těchto důvodů je 
území dotčené předmětným koridorem omezeno pouze na možné vymezení zastavitelných ploch 
pro dopravní a technickou infrastrukturu. 

Seidl Petr, Šanov. Vedeno pod EČ 11429/2014 ze dne 4. 3. 2014

Námitka: Nesouhlasím, aby pozemek číslo 2812 v k.ú. Červená Voda nebyl zahrnut do ploch 
venkovského bydlení.
Odůvodnění námitky: viz připomínky ze dne 1. 4. 2013. Vynaložil jsem velké finanční náklady za 
účelem plánované výstavby rekreačního objektu a můj záměr podporuje vyjádření RNDr Merty ze 
dne 20. 9. 2012, kde uvádí, že za jistých podmínek je zde výstavba možná!!!

Námitce Petra Seidla se nevyhovuje:

Odůvodnění:
P.p.č. 2812 v k.ú. Červená Voda byla Návrhem územního plánu Červená Voda prověřována jako 
součást zastavitelné plochy rodinné rekreace. Venkovské bydlení v předmětném území není 
vhodné, v současné době se v okolí p.p.č. 2812 nevyskytují objekty trvalého bydlení. Jedná se o 
okrajové území Červené Vody, ve kterém není prakticky realizována dopravní a technická 
infrastruktura a také dostupnost do zařízení základního občanského vybavení v obci je špatná. 
V návrhu územního plánu je vymezen dostatek ploch pro rozvoj trvalého bydlení v dostupnějších a 
vhodnějších lokalitách.
Zastavitelná plocha, jež zahrnovala i p.p.č. 2812 byla společně s ostatními plochami podrobena 
posouzení vlivu na životní prostředí a NATURA 2000. Výsledkem tohoto posouzení bylo 
konstatování, že zastavitelná plocha zahrnující p.p.č. 2812 má významný negativní vliv na předmět 
ochrany Ptačí oblasti Králický Sněžník. Z tohoto důvodu byla z Návrhu územního plánu Červená 
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Voda vypuštěna. V námitce citované vyjádření RNDr. Merty je soukromým dopisem zpracovatele 
vyhodnocení vlivu NATURA 2000 vlastníkovi pozemku, v závěru tohoto dopisu však je uvedena 
poznámka, že „Výše uvedený názor není revokací závěrů ani doplňkem hodnocení podle 
§45i, jež bylo odevzdáno v srpnu 2011 a jež zůstává v platnosti ve své původní podobě.“
Pokud zpracovatel posudku v době jeho zpracování neuplatnil možnost předmětnou zastavitelnou 
plochu omezit pouze na území bez vlivu jako tomu učinil u ostatních ploch v předmětném území 
jeví se, že celá zastavitelná plocha, jejíž součástí byla i p.p.č. 2812 měla významný negativní vliv na 
předmět ochrany Ptačí oblasti Králický Sněžník. Je otázkou, zda posuzovatel vlivu na NATURA 2000 
prověřil podněty uplatněné vlastníkem pozemku v katastru nemovitostí a skutečným stavem 
pozemku p.p.č. 2812, nebo předmětné vyjádření vyhotovil pouze na základě informací vlastníka 
pozemku.  V rámci pořizování Územního plánu Červená Voda pracuje pořizovatel s komplexním 
vyhodnocením vlivu návrhu územního plánu na NATURA 2000, které bylo projednáno s dotčenými 
orgány a ke kterému bylo vydáno kladné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.
Podrobné vyhodnocení připomínky ze dne 1. 4. 2014 je uvedeno v textové části odůvodnění 
Územního plánu Červená Voda v kapitole 16. „Vyhodnocení připomínek“.

Seidl Jiří, Šanov. Vedeno pod EČ 11374/2014 ze dne 4. 8. 2014

Námitka: par. č. 2814 katastrální území Červená Voda. Požaduji, aby p.p.č. 2814 v k.ú. Červená 
Voda byl zahrnut do ploch venkovského bydlení, a nebyl jsem krácen na svých právech. Požaduji 
nové posouzení NATURA 2000, nebo doplněk, kde pozemek nebude zahrnut do velkých ploch.
Odůvodnění námitky: Pozemek byl už v 19. století stavební parcelou č. 231, kde byl umístěn objekt. 
V roce 2005 byl pozemek z důvodu legislativy ČR změněn na nynější číslování a druh, aby mohl být 
prodán. Fyzický stav odpovídá zbořeništi. Byla zde vynaložena značná finanční investice. 
Podporou našich tvrzení:
Př. 1 – kopie knihovní vložky
Př. 2- připomínky k ÚP z 1.4.2014
Př. 3 – vyjádření RNDr. Merty z 20. 9. 2012
Př. 4 – fotodokumentace
Př. 5 – rozsudek NSS 4Ao4/2011-59 z 30.6.2011
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Námitce Jiřího Seidla se nevyhovuje

Odůvodnění:
P.p.č. 2814 v k.ú. Červená Voda byla Návrhem územního plánu Červená Voda prověřována jako 
součást zastavitelné plochy rodinné rekreace. Venkovské bydlení v předmětném území není 
vhodné, v současné době se v okolí p.p.č. 2814 nevyskytují objekty trvalého bydlení. Jedná se o 
okrajové území Červené Vody, ve kterém není prakticky realizována dopravní a technická 
infrastruktura a také dostupnost do zařízení základního občanského vybavení v obci je špatná. 
V návrhu územního plánu je vymezen dostatek ploch pro rozvoj trvalého bydlení v dostupnějších a 
vhodnějších lokalitách.
Zastavitelná plocha, jež zahrnovala i p.p.č. 2814 byla společně s ostatními plochami podrobena 
posouzení vlivu na životní prostředí a NATURA 2000. Výsledkem tohoto posouzení bylo 
konstatování, že zastavitelná plocha zahrnující p.p.č. 2814 má významný negativní vliv na předmět 
ochrany Ptačí oblasti Králický Sněžník. Z tohoto důvodu byla z Návrhu územního plánu Červená 
Voda vypuštěna. V námitce citované vyjádření RNDr. Merty je soukromým dopisem zpracovatele 
vyhodnocení vlivu NATURA 2000 vlastníkovi pozemku, v závěru tohoto dopisu však je uvedena 
poznámka, že „Výše uvedený názor není revokací závěrů ani doplňkem hodnocení podle 
§45i, jež bylo odevzdáno v srpnu 2011 a jež zůstává v platnosti ve své původní podobě.“
Pokud zpracovatel posudku v době jeho zpracování neuplatnil možnost předmětnou zastavitelnou 
plochu omezit pouze na území bez vlivu jako tomu učinil u ostatních ploch v předmětném území 
jeví se, že celá zastavitelná plocha, jejíž součástí byla i p.p.č. 2814 měla významný negativní vliv na 
předmět ochrany Ptačí oblasti Králický Sněžník. Je otázkou zda posuzovatel vlivu na NATURA 2000 
prověřil podněty uplatněné vlastníkem pozemku v katastru nemovitostí a skutečným stavem 
pozemku p.p.č. 2814 v terénu, nebo předmětné vyjádření vyhotovil pouze na základě informací 
vlastníka pozemku.  V rámci pořizování Územního plánu Červená Voda pracuje pořizovatel 
s komplexním vyhodnocením vlivu návrhu územního plánu na NATURA 2000, které bylo projednáno 
s dotčenými orgány a ke kterému bylo vydáno kladné stanovisko příslušného orgánu ochrany 
přírody a krajiny. 

K novému posouzení NATURA 2000 nebo jeho doplnění není shledán adekvátní důvod. 
P.p.č. 2814 byla součástí zastavitelné plochy v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb. 
v platném znění o rozsahu zpravidla větším než 2000 m2. Územním plánem Červená Voda je 
navrženo dostatek ploch jak pro trvalé bydlení, tak pro individuální rekreaci, které jsou navrženy 
v těsné blízkosti na zastavěné území a nejsou omezovány limity ochrany přírody. Názor, že p.p.č. 
2814 se nachází v přírodě hodnotném území ve kterém není vhodná obnova zástavby z 19 stolení 
je podpořen i „Vyjádřením k záměru výstavby rodinných domů na pozemcích p.č. 2812 a 2814 
v k.ú. Červená Voda“ vydaným orgánem ochrany přírody kompetentním k vyjádření z hlediska vlivu 
na NATURA 2000 na žádost Jiřího Seidla dne 26. 3. 2014. V závěru tohoto vyjádření je konstatováno 
následující:
„Oba pozemky jsou situovány v okrajových částech náletového porostu, který navazuje na rozsáhlé 
podmáčené porosty luční. Pozemek p.č. 2812 bezprostředně sousedí s hranicí registrovaného 
významného krajinného prvku (dále jen VKP) Rašeliniště u Červené Vody. Kromě výskytu zvláště 
chráněných druhů rostlin je v zájmu OOP zachovat toto území bez zásahů člověka ve stávajícím 
stavu z toho důvodu, že je typickým biotopem splňujícím požadavky charakteristické pro hnízdiště a 
pro existenci chřástala polního.
Pokud by na řešených pozemcích došlo k realizaci stavebních objektů (jak žadatel uvádí, v územním 
plánu požadovaná změna na plochu venkovského bydlení), vzhledem k velikosti plochy jednotlivých 
pozemků (pozemek p.č. 2812 má rozlohu 522 m2 a p.č. 2814 má rozlohu pouhých 155 m2), se OOP 
obává rozsáhlejšího zásahu mimo plochy řešených pozemků, které jsou mimo jiné v KN vedeny jako 
druh pozemku ostatní plocha (nikoliv pozemek stavební). Mohlo by tedy dojít k negativním zásahům 
do cenných lučních porostů, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti dotčených pozemků. 
Zásahem by mohly být zájmy vybudování sítí (vodovod, kanalizace, elektřina) a zpevněných 
komunikací. Zájmem OOP je udržení rovnováhy v krajině, ochrana rozmanitostí forem života a 
přírodních krás, realizaci stavebních objektů v řešené lokalitě vidí OOP jako velmi problematickou 
ve vztahu k cenným biotopům, které se tu vyskytují. Z výše uvedených důvodů nemůže OOP
zařazení pozemků p.p.č. 2812 a 2814 v k.ú. Červená Voda do ploch venkovského bydlení 
doporučit.“ Následně byl opět na žádost vlastníka pozemku p.p.č. 2814 v. k.ú. Červená Voda 
posouzen KrÚ Pk odborem ŽP a zemědělství. V závěru vyjádření ze dne 6. 8. 2014 je konstatováno, 
že OOP se zařazením pozemků p.p.č. 2812 a 2814 v k.ú. Červená Voda do ploch 
venkovského bydlení nesouhlasí.
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Pořizovatel nezpochybňuje skutečnost, že v 19. století byl pozemek zastavěn, avšak od té doby se 
stav pozemku změnil. V rámci státního stavebního dohledu z roku 2005 bylo stavebním úřadem 
konstatováno, že st.p.č. 231 není zastavěna žádnou stavbou a následně byla převedena na ostatní 
plochu. K předmětnému pozemku byl v roce 2007 zpracován znalecký posudek, ve kterém se 
uvádí, že v předmětné lokalitě není plánována žádná zástavba. Pokud má vlastník pozemku dojem, 
že jeho stav odpovídá zbořeništi a ne ostatní ploše uváděné v katastru nemovitostí, měl by 
v souladu se zákonem o katastru nemovitostí uvést tento stav do souladu se skutečným stavem 
pozemku. 
 Po celou dobu zpracování Návrhu územního plánu Červená Voda je p.p.č. 2814 veden jako ostatní 
plocha. Pozemek tedy není v katastru nemovitostí evidován jako stavební parcela a ani není další 
pozemkovou parcelou zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a 
hospodářskými budovami. Jedinou stavební parcelou v předmětném území je stavební parcela 
s umístěnou chalupou ležící za nezpevněnou komunikací, se kterou tedy určitě p.p.č. 2814 jednotný 
celek tvořit nemůže. Uvedení rozsudku NNS4Ao4/2011-59 je tedy v tomto případě neadekvátní. 

Přiložená připomínka k ÚP ze dne 1. 4. 2013 je vedena pod EČ 5235/2013 ze dne 8. 4. 2013 a 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb, v platném znění vyhodnocena v kapitole č. 16 textové části 
odůvodnění Územního plánu Červená Voda.

Vostrý Petr, Police nad Metují. Vedeno pod EČ 11328/2014 ze dne 1. 8. 2014

Námitka: Podávám námitku proti návrhu UP Červená Voda, v části p.p.č. 101/1KN a p.p.č. 102/2 KN 
se zadaným návrhem nesouhlasím a návrh – NEPOVOLUJI

Odůvodnění
-Nesouhlasím se zařazením dotyčných pozemků do lokálního biocentra LBC 11. Návrh výrazným
způsobem zasahuje do soukromého vlastnictví je v rozporu s oprávněnými záměry
vlastníka,pozemky v zastavěné území obce zásadním způsobem znehodnocuje.
-V návrhu není řádné odůvodnění opravňující zařazení konkrétních pozemků do LBC 11 (není dáno 
kým, kdy a pod jakým případným jednacím číslem správního či jiného zákonného opatření došlo k 
zařazení dotyčných pozemků do LBC11). V tomto smyslu a v tomto rozsahu je opatření obecné 
povahy nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, což jej činí v rozporu s právním řádem České 
Republiky.
-Ze strany navrhovatele nebyl učiněn, z důvodu omezení vlastnických práv jakýkoliv úkon směřující 
k dohodě s vlastníkem.
Z výše uvedených důvodu zařazení dotyčných pozemkových parcel do LBC11 v k.u. Dolní Orlice, tak 
jak je podáno prostřednictvím návrhu UP ČV -NEPOVOLUJI - a požaduji vyřazení z návrhu UP 
Červená Voda

Námitce Petra Vostrého se nevyhovuje

Odůvodnění:
LBC 11 bylo společně s dalšími prvky lokálního ÚSES v k.ú. Dolní Orlice tvořeno v 90. letech XX. 
století a je tedy součástí Generelu místních systémů ekologické stability zpracovaného v roce 1993.
V době zpracování generelu byl tento podklad projednáván s příslušnými orgány ochrany přírody a 
obcí. Předmětné LBC je již nyní zapracováno v platné územně plánovací dokumentaci obce Červená 
Voda, která byla projednávána a zveřejňována v souladu s právními předpisy - zapracování a 
zpřesnění prvků ÚSES bylo provedeno v rámci zpracování návrhu změny č. 1 ÚPSÚ Č. Voda v roce 
2005. Již v této územně plánovací dokumentaci jsou předmětné pozemky 101/1 a 102/2 v k.ú. Dolní 
Orlice součástí lokálních prvků ÚSES. Pozemek p.č. 102/2 byl vymezen jako součást lokálního 
biocentra, pozemek p.č. 101/1 jako součást lokálního biokoridoru. Je třeba zdůraznit, že uvedené 
prvky byly vedeny již jako prvky f u n k č n í. Návrhem územního plánu Červená Voda nebylo na 
způsobu využití předmětných pozemků nic měněno. Pouze z důvodu zajištění minimální výměry 
doporučené metodickým pokynem pro vymezování prvků ÚSES byl pozemek p.č. 101/1 přeřazen 
z plochy lokální biokoridoru do plochy lokálního biocentra. Vymezení prvků územního systému 
ekologické stability v předmětném prostoru je vázáno na tok Tiché Orlice, který je rovněž vyhlášen 
jako Evropsky významná lokalita Tichá Orlice. Namítané pozemky  bezprostředně navazují na tok 
Tiché Orlice, je na nich vysázena doprovodná zeleň vodního toku. V současné době vymezený 
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rozsah biocentra dosahuje minimální hodnoty, stanovené metodickým pokynem pro tento lokální 
prvek ÚSES, jeho výměra je 3,02 ha. Navíc je ze všech stran obklopen zastavěnými plochami, takže 
nelze provést úpravu jeho vymezení bez toho, že by došlo ke zmenšení jeho rozsahu a tím i 
k omezení jeho funkčnosti a zároveň k narušení funkčnosti celého územního systému ekologické 
stability, vymezeného v daném prostoru podél toku Tiché Orlice.
Dle § 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 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 územního systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků 
tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, 
obce i stát.
V rámci komplexních pozemkových úprav jsou prvky územního systému ekologické stability 
vymezovány jako součást společných opatření, která jsou přednostně umisťována na pozemky ve 
vlastnictví obce a státu. Vlastník pozemků může uplatnit požadavek na směnu předmětných 
pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy v předmětném území.

Pečinka Martin, Richterová Pečinka Jana, Holice. Vedeno pod EČ 11333/2014

Námitka: Nesouhlasíme s vedením přeložky komunikace 1/43 Lanškroun - Červená Voda - hraniční 
přechod Dolní Lipka přes pozemky, které vlastníme (k.úz. Červená Voda) a na nichž se mj. nachází i 
rodinný dům. Požadujeme, aby bylo vedení přeložky komunikace 1/43 změněno a oddáleno za 
zastavěnou oblast, mimo naše pozemky. Jedná se o pozemky a stavby na nich st. 268/1, st. 268/2, 
1436/1,1436/2,1444/2/, 1444/4
Odůvodnění námitky: Vybudování této stavby zásadním způsobem ohrozí kvalitu života v našem 
domě a na pozemcích bezprostředně souvisejících s plánovanou přeložkou, zejména kvůli zvýšení 
hluku a prašnosti. Stavba bude mít značný vliv též na snížení ceny našich nemovitostí.
Údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva:
Jedná se o pozemky a stavby na nich st. 268/1, st. 268/2, 1436/1,1436/2, 1444/2/, 1444/4
Jsme si vědomi důležitosti stavby pro společnost, chceme vyjít veřejnému zájmu vstříc, a proto 
nabízíme pozemky dotčené stavbou k okamžité výměně za stejně bonitní v dané lokalitě (stavební 
pozemek v klidové zóně, např. na samotě, či polosamotě v majetku státu/obce).

Námitce Pečinkových se nevyhovuje

Odůvodnění:
  Z pohledu Politiky územního rozvoje ČR 2008, vydané usnesením č.929 Vlády České republiky  ze 
dne 20.7.2009 patří řešené území Územního plánu Červená Voda 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. Jedním z úkolů stanovených pro územní 
plány v dané oblasti je požadavek vytváření územních podmínek pro zlepšení dopravní 
dostupnosti území. 
  Tímto požadavkem se následně zabývaly Zásady územního rozvoje Pardubického kraje vydané 
v roce 2010 usnesením č. Z/170/10 (dále jen „ZUR PK“). V těchto zásadách je vymezen koridor pro 
vedení stavby dopravní infrastruktury, který byl současně zařazen do seznamu veřejně prospěšných 
staveb. 
  Dle § 54 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů je povinností obce uvést do souladu územní plán s územně plánovací 
dokumentací následně vydanou krajem a následně schválenou politikou územního rozvoje. Do té 
doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací 
dokumentací následně vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje. 
Z tohoto důvodu byl koridor pro umístění přeložky I/43 Lanškroun – Dolní Lipka do Územního plánu 
Červená Voda zapracován a zpřesněn. 
  Podkladem pro zpřesnění byl jednak koridor pro vedení dopravní stavby vymezený v ZUR Pk, 
jednak vyhledávací studie pro přeložku I/43 Lanškroun – Dolní Lipka z roku 2009. 
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   Je třeba konstatovat, že z důvodů konfigurace terénu, směrového vedení a typu  zastavěného 
území obce nelze předmětnou komunikaci v řešeném území vést tak, aby v žádném místě 
neprošla zastavěným územím obce Červená Voda. 
   U všech dostupných dokumentů, které trasu přeložky řeší ( ÚPSÚ Červená Voda  z roku 1997, 
Změna č. 1 ÚPSÚ Č. Voda, studie Via Regia – podklad pro ZUR Pk,  vyhledávací studie Transconzultu 
z roku 2008) je přechod přes zastavěné území řešen v jeho nejužším místě v severní části k.ú. Č. 
Voda v prostoru křižovatky silnice III. třídy do Boříkovic a  místní komunikace na Suchý vrch. 
V upřesňujících studiích je trasa přes zastavěné území vedena po vícepolové estakádě. 
   Vzhledem k tomu, že nejbližší část výše uvedených pozemků je od této křižovatky vzdálena 42 m, 
vlastní stavba pak 75m, lze již minimálně 15 let odvodit, že se z územního hlediska nejedná o 
stabilizovaný prostor, věnovaný klidnému venkovskému bydlení, o prostor, který leží mimo 
jakékoliv regionální záměry. 
   V případě realizace přeložky I/43 jsou Územním plánem Červená Voda stanoveny následující 
podmínky:

- V navazující fázi projektové dokumentace musí být provedeno vyhodnocení jejího vlivu 
podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

- Realizaci přeložky I/43 bude předcházet předložení podrobné akustické studie s uvedením 
počtu exponovaných obyvatel (stávající i navrhovaný stav), hodnocením zdravotních rizik a 
návrhem protihlukových opatření. 

   Vizuální kontakt s navrhovanou trasou komunikace u výše uvedených pozemků však nelze 
eliminovat. 

V rámci pořizování územního plánu nejsou směny pozemků řešeny. Územní plánování je založeno 
na principu postupného upřesňování záměru, v tomto případě od ZUR Pk přes Územní plán Červená 
Voda, až po konkretizaci územním rozhodnutím. Konkrétní pozemky potřebné pro umístění stavby 
dopravní infrastruktury, jsou identifikovány až na základě záborového elaborátu, který je součástí 
dokumentace pro územní rozhodnutí, a je předkládán příslušnému stavebnímu úřadu jako součást 
žádosti o vydání územního rozhodnutí (§ 86 stavebního zákona). Požadavek na směnu předmětných 
pozemků je uplatnitelný v rámci komplexních pozemkových úprav. V rámci komplexních 
pozemkových úprav je zpracováván plán společných opatření, jehož součástí bezesporu bude i 
přeložka I/43. Tato společná opatření jsou přednostně umisťována na státní případně obecní 
pozemky. 

Dle údajů v KN jsou st. 268/1, st. 268/2, p.p.č. 1436/1, 1436/2, 1444/2 a 1444/4 všechny v k.ú. 
Červená Voda ve vlastnictví námitkujících od 25. 1. 2013. V předmětném území byla  přeložka 
komunikace vymezena poprvé již v Územním plánu sídelního útvaru Červená Voda schváleném 29. 
9. 1997 usnesením č. 199 (viz legenda – doporučená trasa komunikace dálničního typu). Dále bylo 
její vymezení zahrnuto také do změny č. 1 ÚPSÚ Č. Voda (koridor  výhledové komunikace dálničního 
typu). 
  V předmětném území se tedy přeložka I/43 nejeví jako záměr v územně plánovací dokumentaci 
obce zcela nový, ale jako záměr se kterým bylo v předmětném území počítáno již v roce 1997. 
Současný vlastník si tedy při koupi předmětných pozemků v roce 2013 mohl být vědom skutečnosti, 
že již v Územním plánu sídelního útvaru Červená Voda z roku 1997 jsou p.p.č.1436/1 a 1436/2 
omezeny plánovanou komunikací.

Výřez z grafické částí Územního plánu sídelního útvaru Červená Voda 
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V případě seriózního zpracování ocenění nemovitostí, které byly předmětem koupě v roce 2013, se 
již vliv vedení koridoru pro dopravní stavbu měl na jejich ceně odrazit. 

Rolnická společnost s.r.o., Červená Voda. Vedeno pod EČ 11329/2014 ze dne 1.8.2014

Námitka: Námitka k vytvoření stavebních parcel v katastrálním území Šanov. 227/8, 227/9, 227/10, 
227/11
Odůvodnění námitky Stavební parcely dle návrhu územního plánu obce jsou v těsné blízkosti 
zemědělské stavby t.j. odchovna mladého dobytka pro pastevní období od května do října 
kalendářního roku s počtem asi 70 ks . Dobytek je umístěn na hluboké podestýlce, čímž vzniká 
určitý zápach a větší koncentrace hmyzu. Z těchto důvodů jsme silně přesvědčeni a tím jsme také 
dávaly písemnou námitku k prodeji pozemků v této lokalitě j iž  v roce 2008 . K této písemné 
námitce nám nebylo podáno žádné vyjádření i když tyto pozemky měla Rolnická společnost v 
nájmu od p.Packa od roku 1993. Obecnímu úřadu jsme je podstoupily úplně z j iného důvodu. Bylo
nám přislíbeno, že pozemky v blízkosti naší stavby se nebudou měnit. Z důvodů které uvádíme tj. 
větší koncentrace hmyzu a určitého zápachu víme určitě, že bude docházet ke střetu s vlastníky 
těchto pozemků. Také si troufáme říct, že při úpravě cest k nahánění dobytka tak jak je vytvořil 
obecní úřad, nemůžeme existovat a je nám bráněno vypásat pozemky, které vlastníme nebo máme 
řádnou smlouvou pronajaté. Po čase dojde k tomu, že dojde k zaplevelení těchto pozemků, protože 
mechanizace je nemůže udržovat. Jsme proto, aby Obec vytvářela prostor k rekreaci, ale nebránila 
nám nadále podnikat v zemědělství.

Námitce Rolnické společnosti s.r.o. se nevyhovuje
Odůvodnění:

Možnost výstavby rekreačních objektů ve východní části Šanova byla v územním plánu 
prověřována na základě konkrétního požadavku vlastníka pozemků - Obce Č. Voda. V současné 
době jsou předmětné pozemky již ve vlastnictví čtyř soukromých osob, které by chtěli realizovat 
v předmětném území rekreační objekt. 
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Východně od rozvojové lokality se nachází jedna zemědělská stavba (stp. 184 v k.ú. Šanov 
u Č. Vody) s manipulační plochou (p.č. 246/3 v k.ú. Šanov u Č. Vody). Na těchto parcelách byla 
v územním plánu vymezena plocha pro „výrobu a skladování – zemědělská výroba“ v rozsahu 
2 700m

2
 . Dle sdělení stavebního úřadu se jedná o stavbu sezónní salaše postavené v roce 1964 

pro 70 ks mladého dobytka. Kolaudační rozhodnutí ani projektová dokumentace této stavby se 
nedochovaly. Pro zápis této stavby do katastru nemovitostí byl použit dokument „Potvrzení 
existence stavby zemědělské hospodářské budovy na stavební parcele č. 184 a stavby vodní 
nádrže na parcele č. 250/2, obě v katastrálním území Šanov“ vydaný stavebním úřadem v Červené 
Vodě dne 5. 9. 1995. Dle této písemnosti byl předmětný objekt v evidenci Statku Králíky jako 
stavba salaše – odchovny mladého dobytka na stavební parcele č. 184 v k.ú. Šanov. 

V rámci zpracování územního plánu nebyl ani stavebním úřadem ani vlastníkem objektu 
předán podklad – rozhodnutí o ochranném pásmu stavby - který by zakládal právní důvod ochrany 
území mimo vlastnictví namítajícího pro uskutečnění jeho záměrů. 

Namítajícího je třeba upozornit na následující paragraf  dílu 3 Vlastnictví Občanského 
zákoníku:

Omezení vlastnického práva
§ 1013
(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, 
otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře 
nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání 
zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových 
vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.
(2) Jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen, 
má soused právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž 
se při úředním projednávání nepřihlédlo. To neplatí, pokud se při provádění provozu překračuje 
rozsah, v jakém byl úředně schválen.

Dle předložené námitky je v předmětném území mladý dobytek umístěn pouze sezóně tj. od 
května do října kalendářního roku, nejedná se tedy o celoroční využití zemědělského objektu. 
Vzhledem k situování zemědělské stavby ve funkčním členění obce, terénním podmínkám ani stavu 
veřejné infrastruktury nelze uvažovat s územním rozvojem zemědělské výroby v daném prostoru. 
   Vymezovaná nová zastavitelná plocha umožňuje realizaci převážně staveb pro rodinnou rekreaci 
ve formě rekreačních chalup a rekreačních domků. Nejedná se tedy o umožnění realizace staveb 
trvalého bydlení. Všechny výše uvedené pozemkové parcely mají výměru větší než 1400 m2, 
regulativem pro plochy rodinné rekreace je umožněno zastavět maximálně 30% předmětného 
pozemku. Existence sezónní salaše v blízkosti rekreačního území může být v některých případech 
chápána jako rozšíření rekreačních možností území – agroturistika. Předpokládá to však pečlivost 
v péči o zvířata i vlastní objekt. 

Návrh územního plánu zahrnující zastavitelnou plochu RI-8 včetně vyhodnocení vlivů návrhu 
územního plánu na udržitelný rozvoj území byl projednán s dotčenými orgány dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů v rámci 
společného jednání o návrhu územního plánu. Krajská hygienická stanice Pk příslušná k uplatnění 
stanoviska z hlediska zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změněn některých 
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a dále zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů v platném znění neuplatnila k předmětné zastavitelné ploše 
rodinné rekreace negativní stanovisko. Z výše uvedených skutečností lze usuzovat, že předmětná 
zastavitelná plocha rodinné rekreace nebude nadlimitně ohrožována stávajícím sezóně využívaným 
zemědělským objektem. 

V námitce je uváděna písemnost z roku 2008 uplatněná Rolnickou společností k prodeji 
předmětných pozemků. V připomínce k prodeji pozemků z 2. 12. 2008 je uváděno následující: 
„Rolnická společnost s.r.o. Červená Voda má závažné připomínky k prodeji pozemků, jejichž 
seznam parcel podle paragrafu 39 zákona č. 128/2000 Sb. vyvěsila Obec Červená Voda 26. 11. 
2008. Rolnická společnost s.r.o. žádá, aby kupující těchto parcel byli seznámeni s tím, že v blízkosti 
je pastevní areál, kde je přes pastevní období ustájeno 80 ks mladého dobytka. Dobytek je ustájen 
na hluboké podestýlce, čímž vzniká zápach a větší koncentrace hmyzu. Rolnická společnost s.r.o. 
má v areálu přes pastevní období ustájen dobytek již od roku 1993. Tuto připomínku zasíláme 
z důvodu, aby v dalším období nedocházelo k nedorozumění mezi vlastníky těchto parcel, neboť 
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Rolnická společnost chce nadále v tomto prostoru hospodařit. Pozemky, které jsou v blízkosti 
areálu, nejdou jinak obdělávat než pastevní metodou.“

Záměrem obce bylo vrátit na horní Šanov zástavbu včetně lokality s prodávanými pozemky. 
Všichni zájemci o koupi předmětných pozemků byly ve „Výzvě k podpisu kupní smlouvy“ ze dne 17. 
8. 2009 písemně upozorněni na stávající zemědělský objekt formou přiložení připomínky k prodeji 
pozemků uplatněné Rolnickou společností v roce 2008 k výzvě k podpisu kupní smlouvy. 

Z níže uvedeného geometrického plánu zpracovaného pro plochu Ri-8 je patrné, že 
vymezením této zastavitelné plochy nedojde k znepřístupnění některých pozemků. P.p.č. 227/8, 
227/9, 227/10 a 227/11 i ostatní pozemky které jsou součástí zastavitelné plochy Ri-8 jsou po 
obvodu ohraničeny pozemky ve vlastnictví obce, tak aby byl zajištěn přístup jak na jednotlivé 
parcely zastavitelné plochy, tak na pozemky trvalých travních porostů ležících vlevo od zastavitelné 
plochy Ri-8.
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 4. Vedeno pod EČ. 11332/2014 ze dne 1. 8. 

2014

Námitka: ŘSD ČR, oddělení předinvestiční přípravy zasílá následující námitky k 

návrhu územního plánu (dále jen ÚP) Červená Voda jako oprávněný investor podle §52 odst.2 

zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon) v platném znění.
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které 

vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I.třídy, zabezpečuje 
výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I.třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy 
včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává vyjádření.

K Návrhu ÚP Červená Voda zaslalo ŘSD ČR připomínky dopisem ČJ.16608-ŘSD-12-11110 z 
9.10.2012. Na základě tohoto vyjádření proběhlo na KÚ Pk jednání za účasti zástupců Odd.ÚP KÚ, 
ŘSD ČR a pořizovatele. Ze závěru jednání vyplynul požadavek na zahájení procesu EIA pro stavbu 
přeložky silnice I/43 v úseku Lanškroun - Dolní Lipka (dle ZÚR Pk se předmětného území týká 
stavba Č.D24 Dolní Lipka - Červená Voda). Zjišťovací řízení na předmětnou stavbu bylo ukončeno v 
červenci 2014 s výsledkem: „Silnice 1/43 v úseku Lanškroun - Dolní Lipka bude posuzován 
podle Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí".

V předloženém návrhu ÚP je upravena trasa přeložky silnice 1/43 - zelená varianta - dle 
potřeb rozvíjejícího se Ski resortu Buková Hora. Upozorňujeme, že takto upravené trasy přeložky 
silnice 1/43 nejsou v souladu s podklady pro Posouzení předmětné stavby podle Zákona 
100/2001 Sb., v platném znění. Výsledky Posouzení stavby podle Zákona 100/2001 Sb.ye třeba 
respektovat.

V předloženém návrhu ÚP Červená Voda jsou umístěny rozvojové plochy pro bydlení, sport 
a rekreaci orientované na koridor pro stavbu přeložky silnice I .třídy I/43. S ohledem na eliminaci 
budoucího hlukového zatížení z provozu dopravy na silnici I.třídy doporučujeme nenavrhovat na 
takových plochách objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické a imisní 
limity z dopravy v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb a chráněných 
venkovních prostorech. V opačném případě požadujeme zařadit takové objety jako 
podmínečně přípustné s podmínkou prokázání v následujících řízeních splnění 
hygienických a imisních limitů z dopravy.
S ohledem na skutečnost, že uvedené stavby případně budou umístěné na předmětných plochách 
po nabytí platnosti ÚP Červená Voda a tudíž s vědomím budoucí přeložky silnice I.třídy I/43, 
doporučujeme řešit prostorové uspořádání takové zástavby tak, aby nevznikly nároky na 
vybudování pasivních protihlukových opatření.

Upozorňujeme, že případná protihluková opatření nebudou hrazena ze státních finančních 
prostředků a musí být umístěna mimo pozemky budoucí silnice 1/43.

V Odůvodnění ÚP v či.7.2 „Intenzity dopravy" je uvedeno poslední sčítání intenzit dopravy 
na silnicích l.třídy z roku 2005. V našem vyjádření k Návrhu ÚP Červená Voda jsme informovali o 
sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2010 s následujícími výsledky na dotčených úsecích 
sinic l.třídy:
úsek č. 5-4550 = 1.345 voz./24h
úsek č. 5-0730 = 3.255 voz./24h
úsek č. 5-0740 = 2.650 voz./24h
Dále jsme v našem vyjádření k Návrhu ÚP Červená Voda požadovali zapracovat do Odůvodnění ÚP , 
či.7.2. „Ochranná pásma" ochranné pásmo sinic l.třídy, tj.50 m od osy vozovky nebo přilehlého 
jízdního pásu. Požadavek stále trvá.

Následně byla námitka doplněna v následujícím znění:
„ŘSD Ř, oddělení předinvestiční přípravy zasílá doplnění k námitkám k návrhu územního plánu (dále 
jen ÚP) Červená Voda jako oprávněný investor podle §52 odst. 2 zákona č. 183/2006Sb., (Stavební 
zákon) v platném znění. ŘSD je státní příspěvková organizace zřízení Ministerstvem dopravy, pro 
které vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy,
zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní 
správy včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává vyjádření. Na základě Vaší 
žádosti posíláme upřesnění ploch orientovaných na koridor pro stavbu přeložky I/43, které byly 
míněny v námitce č.j. 12952-ŘSD-14-11110 ze dne 29. 7. 2014. Jedná se především o plochy: SV-5; 
BV-3,4,6; SK-1a, 1b, 2; SR-13, 14, 15 a RH -1
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Části námitky týkající se zelené varianty přeložky silnice I/43 se vyhovuje
Odůvodnění:

Koridor pro umístění přeložky I/43 Lanškroun – Dolní Lipka byl vymezen jako veřejně 
prospěšná stavba v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje vydaných v roce 2010 
usnesením č. Z/170/10 (dále jen „ZUR PK“). 
Dle § 54 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů je povinností obce uvést do souladu územní plán s územně plánovací 
dokumentací následně vydanou krajem a následně schválenou politikou územního rozvoje. Do té 
doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací 
dokumentací následně vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje. 
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Jedním z podkladů pro zpracování Územního plánu Červená Voda byla vyhledávací studie 
pro přeložku I/43 Lanškroun – Dolní Lipka z roku 2009. V této vyhledávací studii je navržena 
přeložka I/43 ve třech variantách. Tyto varianty však nejsou stoprocentně kryty koridorem pro 
umístění přeložky I/43 vymezeným v ZUR Pk.

Jelikož Územní plán Červená Voda nemůže veřejně prospěšnou stavbu nadmístního 
významu, kterou přeložka I/43 je umístit jinde než v koridoru vymezeném ZUR jsou „přečnívající“ 
části trasy z vyhledávací studie částečně chráněny formou omezení využití předmětných ploch ve 
smyslu vyloučení staveb které umožňuje § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. Varianty přeložky I/43 vymezené ve vyhledávací 
studii nebyly do Územního plánu zapracovávány jednotlivě. Do Územního plánu Červená Voda byl 
převzat kompletně celý „koridor“ tj. veškerý prostor mezi hranicemi koridoru pro stavbu I/43 
uvedený v předmětné vyhledávací studii. Z tohoto důvodu nemohlo dojít k úpravě trasy přeložky 
silnice I/43 – zelená varianta – dle potřeb rozvíjejícího se Ski resortu Buková Hora. 

Výše uvedené je dokládáno na výřezech z koordinačního výkresu Územního plánu Červená 
Voda a výřezu ze situace vyhledávací studie Dolní Lipka – Lanškroun. 

Výřez ze situace vyhledávací studie Dolní Lipka - Lanškroun
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Výřez z koordinačního výkresu Územního plánu Červená Voda. 

Části námitky týkající se rozvojových ploch pro bydlení, sport a rekreaci se nevyhovuje.

Odůvodnění:
Stanoviskem Ministerstva dopravy ČR ze dne 18. 10. 2012 zpracovaným na základě 

podkladů předaných ŘSD ČR bylo požadováno v ochranných pásmech silnic I. třídy a v navržených 
koridorech přeložky silnice I/43 (v ZUR Pk..D24 a D35) neumisťovat nové rozvojové či přestavbové 
plochy. Zejména se jednalo o rozvojové plochy Z8, Z24, Z33, Z34, Z53, Z55 a Z59. Zároveň bylo 
upozorňováno na nevhodnost umisťování nových rozvojových ploch obsahujících stavby, pro které 
jsou stanoveny hygienické hlukové limity v blízkosti, resp. s orientací na silnice I/11 a I/43. Stavby 
na uvedených plochách, které podléhají ochraně před nadlimitním hlukem ze silniční dopravy bylo 
požadováno zařadit jako podmíněně přípustné s podmínkou, že v následujícím územním, resp. 
stavebním řízení bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku 
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a ani v chráněných venkovních prostorech. 
Zejména se jednalo o rozvojové plochy Z1, Z8, Z24, Z28, Z43, Z44, Z47, Z53, Z55, Z72, Z73, Z74, 
Z77 a Z80. Dále bylo požadováno respektovat koridor pro přeložku I/43 vymezený v ZUR Pk a bylo 
informováno o zpracování vyhledávací studie pro přeložku I/43 z roku 2009. 

Návrh územního plánu Červená Voda byl dle výše uvedených požadavků upraven 
následovně:
- rozvojová plocha Z8 (OM-2) leží uvnitř zastavěného území místní části Dolní Orlice, jedná se o 
výstavbu ve stavební proluce, v předmětné lokalitě je již realizována veřejná infrastruktura, 
navrhované funkční využití – občanské vybavení komerčního charakteru předpokládá umístění u 
frekventované komunikace. Jedná se tedy o návrh rozvojové plochy v souladu s prioritou č. (19) Politiky 
územního rozvoje ČR 2008, která zní „ hospodárně využívat zastavěné území a zajistit ochranu 
nezastavěného území … cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné 
rozpočty na dopravu a energie“.

- rozvojová plocha Z24(OM-4)- rozsah plochy byl zmenšen tak, aby nezasahoval do koridoru pro přeložku 
silnice I/43 vymezeného ZUR

- rozvojová plocha Z53(SK-1a), Z55(SK-1b) a Z59(SK-2) – tyto plochy představují rozvoj smíšeného 
území komerčního charakteru na jihozápadním okraji zastavěného území Červené Vody. Realizací 
záměru dojde ke zkompaktnění zastavěného území v předmětném prostoru, plochy lze snadno 
zainvestovat s ohledem na realizovanou veřejnou infrastrukturu. Navrhované komerční využití 
předpokládá umístění u frekventované komunikace. 
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Uvedené rozvojové plochy nejsou prioritně vymezeny pro objekty vyžadující hygienickou ochranu, do 
textové části územního plánu, kapitoly 3.2 byla u těchto rozvojových ploch (Z8, Z24, Z28, Z53 a Z55) 
stanovena podmínka, že v případě umístění staveb vyžadujících hygienickou ochranu bude při řízení o 
umístění staveb, resp. stavebním řízení dokladováno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb a ani v chráněných venkovních 
prostorech. 

Poznámka:
Rozvojové plochy Z1 a Z77 byly z návrhu vypuštěny. Rozvojová plocha Z28 leží převážnou částí své 
plochy mimo ochranné pásmo silnice I. třídy, stejně tak i rozvojová plocha Z43. Rozvojová plocha Z44 
není ochranným pásmem silnice vůbec zasažena, rozvojová plocha Z47 není v současné době 
zasažena žádným ochranným pásmem silnice a leží ve vzdálenosti cca 430m od okraje koridoru pro 
vedení přeložky silnice I/43 vymezeného ZUR Pk. Rozvojové plochy Z72, Z73, Z74 a Z80 leží mimo 
ochranné pásmo stávající silnice i mimo plochu koridoru vymezeného ZUR pro přeložku silnice I/43 
v ZUR Pk. Jedná se o rozvojové plochy regionálního významu, určené pro rozvoj rekreačního potenciálu 
Mlýnického Dvora. Je reálný předpoklad, že k jejich realizaci dojde dlouho před výstavbou navrhované 
přeložky silnice I/43.

Jelikož se trasy z vyhledávací studie pro přeložku I/43 vychylují z koridoru pro umístění I/43 
vymezeném v ZUR Pk dochází v předmětném území k rozporu s územně plánovací dokumentací 
kraje. Na základě této skutečnosti bylo svoláno dohodovací řízení se zástupci ŘSD, KrÚ Pk. Závěrem 
tohoto jednání bylo konstatováno, že v územně plánovací dokumentaci obce musí být pro přeložku 
I/43 chráněno území jak vyzené v koridoru ZUR tak koridoru z vyhledávací studie. Obec si je
vědoma významnosti této veřejně prospěšné stavby nadmístního významu a proto přistoupila na 
v tento okamžik jedinné schůdné řešení nastalé situace a to tím, že v Územním plánu Červená Voda 
byl vymezen koridor pro umístění přeložky I/43 vymezený v ZUR Pk a území jež je dle vyhledávací 
studie zasaženo vedením tras přeložky I/43 bylo funkčně omezeno ve smyslu vyloučení staveb 
které jsou v nezastavěném území umožněny na základě § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 v platném 
znění. Takto byla v Územním plánu Červená Voda vymezena ochrana nezastavěného území pro 
případné umístění přeložky I/43. Zajištěním této územní ochrany byly z návrhu územního plánu 
vypuštěny zastavitelné plochy značného rozsahu v prostoru především Mlýnického Dvora, jež se za 
poslední období stal rekreační oblastí nadmístního významu a rozvoj této místní části je tedy velice 
žádoucí. 

Zapracováním koridorů pro umístění přeložky I/43 jak ze ZUR Pk tak z vyhledávací studie do 
Územního plánu Červená Voda dochází v předmětném území především v prostoru Mlýnického 
Dvora a Mlýnice k omezení území ve smyslu územní ochrany pro přeložku I/43 v šíři cca 500m. 
Dalším omezením vlastníků v předmětném území ve smyslu zařazení vymezených zastavitelných 
ploch jako podmínečně přípustných s podmínkou, že v navazujícím projektovém řízení bude 
prokázáno, že nedojde k překročení hygienických limitů ve vnitřních a venkovních chráněných 
prostorech by došlo k porušení zásady minimalizace zásahu. Zastavitelné plochy jsou vymezeny 
mimo území chráněné pro přeložku I/43 a jsou vymezeny tak aby zkompaktňovaly zastavěné území 
(které musí být před překročením hygienických limitů v případě realizace přeložky I/43 chráněno) a 
byly dobře dopravně a technicky přístupné. Přitom jsou vymezeny tak, aby přednostně nevazovali 
na silnice I. třídy nebo železnici, v opačném případě jsou předmětné zastavitelné plochy vymezeny 
jako podmíněně přípustné s podmínkou, že v navazujícím projektovém řízení bude prokázáno, že 
nedojde k překročení hygienických limitů v chráněných vnitřních a venkovních prostorech (SK -1a, 
1b, 2; SR -15 a RH – 1). 
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Nicméně je třeba podotknout, že požadavek na podmínečnou přípustnost předmětných 
zastavitelných ploch z důvodu „orientace na koridor přeložky I/43“ mohl být uplatněn již ve fázi 
společného jednání. V rámci společného jednání bylo dotčeným orgánem chránícím veřejné zájmy 
dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějších předpisů a dále zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů v platném znění požadováno vymezit plochu pro umístění přeložky I/43 jako 
podmíněně přípustnou z hlediska možných zdravotních rizik jak pro stávající tak navrhovaný stav 
obyvatel. 
Části námitky týkající se prostorového uspořádání zástavby se nevyhovuje

Odůvodnění:
Uzemním plánem jsou vymezovány plochy s rozdílným způsobem využití pro případné umístění 
staveb, které jsou v konkrétní ploše umožněny. Na úrovni územního plánu není řešeno umístění 
konkrétních staveb. Prostorové umístění staveb je řešeno v navazujících fázích projektové 
dokumentace. 

Části námitky týkající se intenzity dopravy se vyhovuje
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Odůvodnění:
V textové části odůvodnění Územního plánu Červená Voda byly aktualizovány výsledky sčítání 
intenzit dopravy na silnicích I. třídy. V textové části odůvodnění Územního plánu Červená Voda jsou 
uvedeny údaje z roku 2010 poskytnuté ŘSD ČR. 

Části námitky týkající se ochranného pásma silnic I. třídy se vyhovuje.

Odůvodnění:
Do textové části odůvodnění Územního plánu Červená Voda byl do čl. 7.2. „Ochranná pásma“ 
doplněno ochranné pásmo silnic I. třídy „50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu.“  

16.Vyhodnocení připomínek

Ke společnému jednání pořizovatel obdržel následující připomínky: 

Václav Kroul, Dolní Orlice, vedeno pod EČ: 5237/2013 ze dne 8.4.2013
Připomínka: Nesouhlasím, jako vlastník pozemku č. 196/2 PK na Šanově, se zařazením do plochy 
RI/8 – rekreace. Pozemek byl zakoupen a je doposud splácen za účelem zemědělství a hospodaření 
na zemědělských pozemcích a vhledem k tomu je na něj brána dotace.
Nesouhlasím s novým využitím, které navrhuje obec bez mého vědomí. Pozemek není přístupný ani 
z jedné účelové komunikace jak uvádí územní plán, žádná cesta zde neexistuje.
Vzhledem k blížící se změně dani z nemovitosti by jsem změnou využití platil vysoké daně.
Jako vlastník pozemku jsem žádný požadavek na změnu nepodával a nesouhlasím s plánovanou 
výstavbou na mém pozemku a trvám, aby obec nezasahovala do mých vlastnických práv.

Připomínce JE Územním plánem Červená Voda vyhověno:
Odůvodnění:
Uvedená plocha byla do zastavitelného území zařazena z důvodu zajištění kompaktnosti 
zastavěného území, požadavek na vymezení plochy pro rekreaci podali vlastníci sousedních 
pozemků (Dáša Dlasková Neratovice – v západní části a soukromí vlastníci zastoupení Obcí Červená 
Voda ve východní části). Na základě výše uvedené připomínky a zároveň v důsledku změny 
posouzení plochy z hlediska vlivu na předmět ochrany NATURA 2000 byl rozsah plochy zmenšen a 
byla jako zastavitelná zachována pouze východní část lokality. 

Jiří Seidl, Šanov, vedeno pod EČ: 5235/2013 ze dne 8. 4. 2013

Připomínka: Jako vlastník pozemku parc.č. 2814 (původně st.p.č. 231) v katastrálním území 
Červená Voda podávám připomínku k návrhu územního plánu Červená Voda a vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj.

V roce 2004 byla podána žádost o odkoupení pozemku st.p.č. 231 v k.ú. Červená Voda od 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V tomtéž roce 2004 mně bylo sděleno, že 
předmětný pozemek bude k prodeji po změně územního plánu, kdy bude zařazen do plochy určené 
k výstavbě.

V rámci legislativy a možnosti převodu pozemků do soukromého vlastnictví od státu došlo 
v roce 2007 ke změně druhu pozemku ze st.p.č. na pozemek parc.č.. V roce 2008 byla vyhlášena 
veřejná nabídka na prodej 10 ks pozemků v k.ú. Červená Voda, kdy všem pozemkům 
s předpokladem zastavění, byla stanovena cena za m2 ve stejné výši.
Změnou č. I. územního plánu obce Červená Voda, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou 
vyhláškou Obce Červená Voda č. 1/2005 byl předmětný pozemek vymezen v současně zastavěném 
území obce.

Již od roku 1867 jsou zmínky v knihovních vložkách Katastrálního úřadu v Ústí nad Orlicí o 
této původní stavební parcele, stavbě a jejích majitelích. Což dokládá, že stavba zde stála a byla 
užívána. Do dnes jsou patrné zbylé kamenné základy. Z důvodu legislativních změn však Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových nechal změnit druh nabízených pozemků na ostatní 
plochu, aby je mohl nabídnout k prodeji.

Obec Červená Voda si jasně stanovila a zastupitelstvem schválila, v projednávání změny 
územního plánu, posílit rekreační potenciál, chránit a rozvíjet historii a tradice struktury osídlení a 
zachovat a chránit ráz urbanistických hodnot.
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Dne 22.03.2010 byla na Městský úřad králíky, odbor územního plánování a stavební úřad, 
Králíky podána žádost o změnu územního plánu obce Červená Voda s požadavkem na zařazení 
předmětného pozemku do plochy venkovského bydlení (viz příloha č.1).

V srpnu roku 2011 bylo zpracováno posouzení vzhledem k NATURA 2000 panem RNDr. 
Lukášem Mertou, Ph.D., Olomouc, kde tento pozemek byl zařazen jako lokalita s významným 
nepříznivým vlivem na prvek Natura 2000. Předmětný pozemek byl zpracovatelem ÚP zahrnut do 
návrhové zbytečně velké plochy č.21, která severní částí zasahovala také do území vlhkých luk 
s předpokládaným hnízdním výskytem chřástala polního (Crex crex), který je předmětem ochrany 
PO Králický Sněžník. Z tohoto důvodu p. Merta navrhnul celou velikou návrhovou plochu č. 21 
z návrhu ÚP vypustit.

Po dokončení tohoto zpracování jsem kontaktoval pana RNDr. Mertu o upřesnění jeho 
závěrů vzhledem ke skutečnosti, že pozemek parc.č. 2814 v k.ú. Červená Voda představuje parcelu 
zbořeniště, jež má z části charakter zahrady zarostlé náletem se zbytky základů a z části je nyní 
užíván pro odstavení vozidel rekreantů sousedící chalupy a kompostování.
Samotný pozemek parc.č. 2814 nepředstavuje hnízdní ani potravní biotop chřástala polního a 
výstavba na tomto pozemku je proto možná.

Pan Merta předmětné území velice dobře zná, a dal mně za pravdu a vyhotovil vyjádření ze 
dne 20.09.2012, které je přílohou tohoto dopisu, kde jasně uvedl že výstavba na tomto pozemku za 
určitých podmínek je možná. – viz. příloha č.2.

Dále dopisem ze dne 11.03.2013 byla podána žádost na Krajský úřad Pardubického kraje, 
Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení ochrany přírody, Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice o stanovisko k ÚP Červená Voda vzhledem k Natuře 2000. Dopisem ze dne 27.03.2013 
pod č.j. 18999/2013/OŽPZ/Le bylo sděleno, že je nutné posouzení stavu na místě.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, dále jen 
„stavební zákon“, dle kterého se postupuje při vymezování ploch a dále vyhláškou č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, se „vymezují plochy zpravidla o 
rozloze větší než 2000 m2“. Toto platí již od roku 2007. Na bezprostředně sousedícím pozemku 
parc.č. 2813 se nachází stavba, která nepodléhá zápisu do KN. Viz příloha č.3.

Kdyby logicky při vymezování ploch pro výstavbu byla vymezena plocha na posuzování 
z pozemků parc.č. 2813, 2814, a 2614, které dříve byly zbořeništěm a kde se stavba již léta 
nachází, a nebyly by zpracovatelem ÚP zcela bez zjištění skutečného stavu v terénu zařazeny jako 
součást velké plochy č.21, určitě by posouzením NATURY 2000 uvedené parcely neměly nepříznivý 
vliv a byly by určeny k zastavění.

Dále jak stavební zákon uvádí: vymezují se plochy „zpravidla“ o rozloze větší než 2000 m2, 
což však dle právního výkladu neznamená že „musí“. Jsou situace a místa v území, kde nelze 
vyčlenit plochy s rozlohou více jak 2000 m2 a ani to není vždy žádoucí a účelné. Toho jsou 
příkladem územní plány okolních obcí např. Písečná, Jamné nad Orlicí apod.

Je otázkou, že pro projednávání změny č.2 UP – Lyžařský areál – sjezdové tratě Suchý Vrch 
(kdy se jedná o velký rozsah záběru území) prošlo posouzení vlivů na životní prostředí, ale 
předmětný pozemek parc.č. 2814 o rozloze cca 150 m2, byl současně touto změnou č.2. ze 
současně zastavěného území obce vypuštěn. Na jednání zastupitelstva obce jsem byl ujišťován, že 
se změna týká jen lyžařského areálu a tudíž nemám k kvůli rychlému schválení změny č.2 podávat 
námitky. Ani v textové části změny č.2 nebyla zmínka, že by měly být rušeny nebo vymezovány 
nové plochy.

V půlce roku 2012 jsem zjistil na MěÚ Králíky, že bude probíhat jednání s dotčenými orgány 
vzhledem ke změně ÚP. Z návrhu předmětného ÚP vyplynulo, že pozemek není opětovně zařazen 
v návrhu ÚP ke stavění. Ihned jsem inicioval schůzky se zástupcem obce Červená Voda, který má 
ÚP na starosti, aby se situace vyjasnila a zjednala se náprava v grafickém a účelném vymezení 
ploch vzhledem k „NATURA 2000“ a vyžádal jsem si stanovisko p. RNDr. Merty jakožto zpracovatele 
posouzení.

Snažil jsem se o vstřícné projednání a napravení chyby Ing. arch. Vaníčkové (zpracovatele) 
ve vymezení ploch pře jakémkoliv veřejném projednání. Bohužel ze strany obce po ¾ ročním 
jednání nedošlo k žádnému řešení a nápravě vzniklé chyby, natož ke změně návrhu ÚP. Výsledkem 
jednání byla jen odpověď, že mám podat připomínku a poté popř. věc řešit soudní cestou.

Proto zde pro doplnění uvádím rozsudek Nejvyššího správního soudu z 24.10.2007 č.j. 2 
Ao3/2007-73 ze kterého vyplývá, že při územním plánování by mělo dojít k vyvážení zájmů 
vlastníků dotčených pozemků a veřejného zájmu. Kdy za následek omezení vlasnických práv a 
svobod by bylo dle č. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod nucené omezení vlastnický práv 
za náhradu. Viz usnesení Ústavního soudu z 30.1.1998 sp.zn. IV. ÚS 324/97
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Prosím, aby byl přehodnocen návrh zpracovatele, a pozemek parc.č. 2814 v k.ú. Červená 
Voda byl zařazen do ploch venkovského bydlení, jako tomu je u okolních pozemků (ostatních ploch) 
na horním konci Červené Vody.
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Připomínce NENÍ územním plánem Červená Voda vyhověno
Odůvodnění:

Změnou územního plánu, kterou má vlastník zřejmě na mysli je Změna č. 1 územního plánu 
sídelního útvaru Červená Voda (dále jen „Změna č. 1 UPSU), vydaná 27. 6. 2005. Touto změnou 
územního plánu sídelního útvaru nedošlo ke změně funkčního využití st.p.č. 231 resp p.p.č. 2814 
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v k.ú. Červená Voda. V souladu s právními předpisy byla stavební parcela ve Změně č. 1 ohraničena 
zastavěným územím avšak s funkčním využitím krajinná zeleň. Zóna krajinné zeleně neumožňuje 
výstavbu objektů k bydlení či rekreaci. 

Pro předejití nesrovnalostí mezi Změnou č. 1  UPSU a tvrzením vlastníka pozemku, že 
kupoval pozemek určený k zastavění si pořizovatel vyžádal stanovisko Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. V předmětném stanovisku se uvádí následující: Dne 10. 10. 2005 provedl 
Obecní úřad Červená Voda státní stavební dohled, kdy bylo zjištěno, že mimo jiné stavební parcela 
č. 231 není zastavěna žádnou stavbou. Dne 25. 11. 2005 podal Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí žádost o provedení změny kultury 
u předmětného pozemku. Pozemek byl přečíslován na p.p.č. 2814, a kultura byla změněna na 
ostatní plocha, jiná plocha. Znalec Jan Čuma vypracoval znalecký posudek ke dni 1. 10. 2007, kde 
konstatuje, že dle informace starosty obce není na předmětné lokalitě plánována žádná zástavba. 
Zároveň byla přiložena fotodokumentace pořízená z předmětného znaleckého posudku ke dni jeho 
vyhotovení. Dne 29. 4. 2008 bylo vyhlášeno 1. kolo výběrového řízení na prodej mimo jiné i 
předmětné nemovitosti, kde byl tento pozemek prodáván jako pozemková parcela. 
Grafické znázornění č. 1: foto ze znaleckého posudku k p.p.č. 2814

Z výše uvedeného je zřejmé, že vlastník pozemku nebyl Změnou č. 1 UPSU a využitím 
kupovaného pozemku uveden v omyl. Využití prodávaného pozemku bylo v souladu s územně 
plánovací dokumentací obce Červená Voda.

Pan Seidl pozemek kupoval v roce 2008. Územní plán sídelního útvaru Červená Voda je 
účinný od 1. 12. 1997 (dále jen „UPSU“), Změna č. 1 UPSU od 16. 7. 2005. Vlastník měl tedy cca 3 
roky na to, aby se ujistil, že Změnou č. 1 nedošlo oproti UPSU ke změně funkčního využití 
předmětného pozemku.

Z textových i grafických částí každé ze změn UPSU Červená Voda vyplývá, že byl posílen 
rekreační potenciál, chráněna a rozvíjena historie a tradice struktury osídlení, zachován a chráněn 
ráz urbanistických struktur. 

 Koncem září 2012 vlastník pozemků soukromě jednal s posuzovatelem vlivu na předmět 
ochrany NATURA 2000. Získal od něj vyjádření, ve kterém je uvedeno že „pozemky p.č. 2812 a 
2814 v k.ú. Červená Voda představují parcely zbořenišť (parcely představují ostatní plochy ne 
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zbořeniště), jež mají charakter zahrad zarostlých náletem. Nepředstavují hnízdní ani potravní biotop 
chřástala polního.“ 

  V závěru vyjádření je však rozhodující poznámka o tom, že: 
 „Výše uvedený názor není revokací závěrů ani doplňkem hodnocení podle §45i, jež bylo 
odevzdáno v srpnu 2011 a jež zůstává v platnosti ve své původní podobě.“
(Poznámka:  Vlastník pozemku má v současné době k dispozici dvě vyjádření, jedno bez výše 
uvedeného závěru, druhé se zmiňovaným závěrem. Proč byl závěr doplněn zdůvodňuje následující 
dopis posuzovatele vlastníkovi:
„Vážený pane Seidle, 
jelikož jsem se doslechl, že mé stanovisko vydáváte za doplněk k mému naturovému hodnocení, 
rozhodl jsem se jej doplnit o jasné vyjádření, že tomu tak není. Proces naturového hodnocení byl 
ukončen odevzdáním výstupu v loňském roce a nelze jej mimo rámec správního řízení (např. změny 
územního plánu) jakkoliv doplňovat ani měnit! Stanovisko je pouze mým odborným názorem, že 
dané pozemky nejsou biotopem chřástalů a za jistých podmínek by bylo MOŽNÉ na nich stavět. To 
jsem však ani netušil, že se nejedná o stavební parcely. 
Stále platí, že vaše parcely nebyly ve výsledném návrhu zařazeny mezi návrhové plochy, a proto 
nebyly předmětem hodnocení podle §45i. 
Musím přiznat, že zpětně vidím jako chybu, že jsem se k sepsání tohoto stanoviska uvolil. S 
pozdravem Merta  „)

Vlastník uvádí, že dne 11.3.2013 podal žádost na KrÚ Pk, Odbor životního prostředí a 
zemědělství o stanovisko k ÚP Červená Voda vzhledem k Natuře 2000.  Tato žádost ani dále 
uváděné sdělení úřadu není k námitce doloženo. Výše uvedený odbor ve stanoviscích uplatněných 
v rámci projednávání Územního plánu Červená Voda nepožadoval žádné změny územního plánu, 
jež by se týkaly p.p.č. 2814. 

Před zahájením zpracování Územního plánu Červená Voda byly na Obecní úřad Červená 
Voda podány podněty ze strany vlastníků pozemků na rozvoj ploch bydlení, resp. rodinné rekreace 
v prostoru Pod Suchým vrchem. Mezi těmito vlastníky byl i Jiří Seidl. Vhodnost výše uvedeného 
záměru byla zpracovatelem ÚP prověřována v rámci zpracování návrhu územního plánu 
následujícím způsobem: 

V návaznosti na konkrétní požadavky vlastníků nemovitostí byly vymezeny rozvojové plochy 
tak, aby odpovídaly podmínkám pro využití plochy s rozdílným způsobem využití „ rekreace –
plochy staveb pro rodinnou rekreaci“, zajišťovaly kompaktnost zastavěného a zastavitelného 
území a současně minimalizovali finanční náročnost investic do nové veřejné infrastruktury, 
potřebné pro realizaci předmětného záměru. Celkem bylo prověřováno v prostoru Pod Suchým 
vrchem 9 rozvojových ploch – pracovně označených 21-29.   

V souladu s požadavky zadání ÚP byl návrh rozvojových ploch posouzen z hlediska vlivu na 
předmět ochrany NATURA 2000 – Ptačí oblast Králický Sněžník. U lokalit v západní části 
předmětného území bylo posuzovatelem (RNDr. Lukášem Mertou, Olomouc) konstatováno, že mají 
významný negativní vliv na předmět výše zmiňované ochrany a tento výsledek posouzení přispěl 
k jejich vypuštění z  návrhu. Jednalo se konkrétně o lokality 21, 22, 23 a 25, lokalita 24 byla 
v důsledku posouzení zmenšena na cca ¼ své původní plochy. Dalším důvodem pro vypuštění 
lokalit byl nesoulad výše uvedeného záměru s cíli územního plánování, v kterých se uvádí 
že: 
„ územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje 
podmínky pro hospodárné využití zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků.“

Zařazení rozvojových ploch s významně negativním vlivem na předmět ochrany NATURA 
2000 je možné připustit pouze v případě, že lze jednoznačně prokázat významný pozitivní vliv na 
další dvě složky udržitelného rozvoje území, tedy hospodářský rozvoj nebo sociální 
soudržnost obyvatel. U ploch pro umístění cca 10 objektů rodinné rekreace nelze tento pozitivní 
vliv na rozvoj Obce Červená Voda prokázat. V rámci zpracování územního plánu se v řešeném 
území podařilo navrhnout dalších cca 24 ha nových ploch pro rozvoj rodinné rekreace, které 
předmět ochrany NATURA 2000 ani jiné prvky ochrany přírody neovlivní. 
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 Při výše zmiňovaném vypouštění rozvojových lokalit byl zohledněn požadavek kontinuity 
řešení územně plánovací dokumentace obce. 

    V roce 2005 byla schválena Změna č. 1 ÚPSÚ Červená Voda, jedním z jejích předmětů byl 
také záměr obnovy zástavby na plochách některých bývalých zbořenišť v prostoru Pod Suchým 
vrchem. Zákres ploch obnovované zástavby se objevil také v koordinačním výkrese Změny č. 2 
ÚPSÚ Červená Voda, která byla vydána v únoru roku 2011. Obec v procesu zpracování návrhu ÚP 
(srpen 2011) vyjádřila zájem na tom, aby vlastníkům předmětných ploch nebyla způsobena finanční 
újma převedením těchto pozemků do nezastavitelných ploch. Z tohoto důvodu byly plochy pro 
obnovu zástavby ze změny č. 1 do návrhu nového územního plánu ve schváleném rozsahu 
převzaty, ovšem s následující podmínkou:

- u vyznačených ploch v území pod Suchým vrchem je možná obnova zástavby pouze v případě, 
že bude v dalším stupni vyloučen negativní vliv stavby na životní prostředí a vyloučen významný 
vliv na ptačí oblast 

   Touto podmínkou by měla být zajištěna ochrana prvku  NATURA 2000, který v době 
zpracování změny č. 1 nebyl ještě vyhlášen. 
   Princip kontinuity byl použit výhradně pro plochy schválené změnou č. 1 UPSU, u 
žádných jiných lokalit nemohl být uplatněn.
   Plochy navrhované pro obnovu zástavby jsou v grafické části změny č. 1 barevně 
vyznačeny (konkrétně oranžovou barvou). Toto odpovídá obecným požadavků na zpracování 
grafické části změny. 
    V průběhu projednávání návrhu územního plánu byla pořizovateli sdělena žádost vlastníka 
pozemků ppč. 2812 a 2814 v k.ú. Červená Voda, který požadoval zařazení uvedených pozemků do 
zastavěného území se zdůvodněním, že i tyto pozemky byly předmětem obnovy zástavby ve změně 
č. 1 UPSU. 
    Pořizovatel, zpracovatel i pověřený zástupce nevykonávali uvedené funkce v době 
zpracování změny č. 1 UPSU, a tak zahájili šetření, zda je požadavek oprávněný a zda se opravdu 
vlastníkovi uvedených pozemků děje újma. 
    V grafické části dokumentace Změny č. 1 UPSU nejsou výše uvedené pozemky funkčně 
(barevně) vyznačeny. Ve změně č.2 UPSU jsou p.p.č. 2812 a 2814 součástí zóny krajinné zeleně 
stejně jako je tomu v Územním plánu sídelního útvaru Červená Voda. V souladu s obecnými principy 
zpracování změn územních plánu by tedy vyplývalo, že v rámci těchto změn nedochází ke změně 
využití území v daném prostoru a je třeba v dané ploše postupovat v souladu s původním územním 
plánem. Ten předmětné pozemky vymezuje jako plochy krajinné zeleně. 
    Na rozhodování o možnosti funkčního využití pozemku nemá vliv vyznačení hranice 
zastavěného území, resp. hranice současně zastavěného území, určující je vymezená plocha 
s rozdílným způsobem využití. 

  Rozhodné stanovisko vlastníka pozemku dalo podnět k prověření možnosti, zda při tisku 
grafické dokumentace nedošlo k technické chybě. Byl prověřen spis Změny č. 1 a Změny č. 2 UPSU 
Červená Voda, zda neobsahuje žádost či jiný podnět ke změně využití předmětného pozemku. Tyto 
spisy takovouto písemnost však neobsahují. Následně byl osloven zpracovatel změny č. 1, resp. 
změny č. 2 jímž bylo sděleno, že „předmětné plochy nebyly v žádné změně územního plánu 
vyznačeny jako ty, kde je možné původní zástavbu obnovit.“ 
    Předmětem připomínky je dle vlastníka pozemku vymezení „zbytečně velké plochy“ pro 
posouzení ze strany zpracovatele ÚP a dále jeho opakovaný požadavek zařazení pozemků  ppč. 
2814  (kultura – ostatní plocha, výměra - 155m2) v k.ú. Červená Voda jako dvou nových 
zastavitelných ploch do prostoru Pod Suchým vrchem. 
     V tomto zdůvodnění je charakterizován postup při vymezování rozvojových ploch. 
Zpracovatel ÚP je na základě dotazníkového šetření zprostředkovaného obcí povinen prověřovat 
podněty všech vlastníků. V přímé návaznosti na dotčené pozemky ppč. 2814, 2813, 2614 v k.ú. 
Červená Voda byla podána další žádost jiného vlastníka na vymezení související zastavitelné 
plochy. 
  Posuzovatel vlivu NATURA měl možnost ve svém hodnocení omezit rozsah rozvojové plochy 
pouze na území bez vlivu (tak tomu například bylo u již zmiňované lokality 25 v předmětném území 
a u několika dalších ploch v  celém řešeném území); v předmětné lokalitě posuzovatel tuto 
možnost neuplatnil. 

    Stavební zákon je doplněn prováděcí vyhláškou č.501/2006 Sb., v jejímž §3 odstavci 1 se uvádí: 
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 „ území se člení územním plánem na plochy, které se s přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu 
a zobrazování v územním plánu vymezují zpravidla o rozloze větší než 2 000m2“
   Vzhledem k tomu, že by se mělo jednat o plochu pro rozvoj rodinné rekreace, resp. venkovského 
bydlení je tento požadavek více než opodstatněný.  Rekreační zástavba východně od zájmového 
území je představována zastavěnou plochou o rozloze cca 100m 2 a souvisejícím pozemkem 
zahrady o výměře cca 1500m2. Tento charakter zástavby by bylo vhodné zachovat i v nových 
rozvojových plochách v předmětném území.

    Je třeba zdůraznit, že územní plán nevymezuje konkrétní stavby, ale plochy pro určitou 
funkci. Pro plochy rodinné rekreace je v textové části územního plánu stanoven koeficient zastavění 
maximálně 30%.  Dále v požadavku hlavního využití se říká, že se jedná o plochy pro umístění 
staveb pro rodinnou rekreaci ve formě rekreačních chalup a rekreačních domků (ne 
rekreačních chatek). Pro splnění výše uvedených požadavků by bylo třeba využít i další sousední 
pozemky. 

       Zpracovatel připouští možnost využití slova „zpravidla“ v citovaném textu vyhlášky; 
v případě izolované zastavitelné plochy by se však jednalo o využití např. pro technickou 
infrastrukturu. U obytné a rekreační zástavby by bylo možné odůvodnit vymezení menší plochy 
pouze v případě, že by tato zastavitelná plocha přímo navazovala na stabilizovanou plochu se 
stejným způsobem využití, případně byla těmito plochami obklopena. To je také případ vlastníkem 
uvedeného příkladu v Územním plánu Jamné nad Orlicí. Ve změně tohoto plánu je navrhována 
lokalita č. 14, která má výměru 540m2. Tato lokalita se nachází uvnitř stabilizované obytné 
zástavby a v textu je popsáno, že na ní nebude realizována žádná nová obytná stavba, ale bude 
pouze sloužit pro rozvoj zázemí již stávajících objektů. Druhou menší lokalitou ve změně je č. 27 o 
výměře 735 m

2
, tato plocha bezprostředně sousedí s již stabilizovaným územím pro bydlení. 

     Předmětné pozemky však ani jeden z těchto požadavků nesplňují. 

Ve druhé polovině str. 2 připomínky vlastník uvádí, že pozemek 2814 byl Změnou č.2 
územního plánu vypuštěn ze současně zastavěného území obce. V rámci každé změny územně 
plánovací dokumentace je prováděna aktualizace hranice zastavěného území. Vzhledem k tomu, že 
od doby zpracování změny č. 1 došlo u předmětných pozemků v katastru nemovitostí ke změně 
druhu pozemku ze „ zastavěné plochy a nádvoří“ na „ ostatní plochy“, nebyly již tyto do hranice 
zastavěného území zahrnuty – viz §58 Stavebního zákona. 

V závěru připomínky vlastník konstatuje, že se snažil o vstřícné jednání a napravení chyby 
zpracovatele ÚP, výsledkem byla jen odpověď, že má podat připomínku a následně věc řešit soudní 
cestou. 
Stejná snaha o vstřícné jednání a vysvětlení postupu byla však i na straně obecního úřadu, 
pořizovatele a zpracovatele. Proběhlo několik jednání, poslední dne 15.3.2013 na Obecním úřadě 
Červená Voda za účasti rodiny Seidlových, starosty obce, pořizovatele a zpracovatele. Kritizovaná 
délka řešení požadavku ( ¾ roku) byla způsobena zejména tím, že vlastník pozemku často uváděl 
tvrzení, která se při následném prověřování ukazovala jako neúplná či úplně zavádějící.  Na jednání 
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dne 15.3.2013 byl vlastníkovi podrobně zdůvodněn postup při zpracování návrhu územního plánu 
v souladu s tímto textem. Vlastník však nadále setrval na svém laickém názoru že: „kdo platí, ten 
poroučí“ a „ projektantka nakreslí to, co jí obec řekne“. Pokračovat dále v tomto duchu nemělo 
smysl a vlastníkovi byl doporučen jím citovaný postup. 

Dle § 102 odst. 2 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů náleží vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma 
v důsledku zrušení určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu nebo vydáním 
nového územního plánu, náleží náhrada vynaložených nákladů na přípravu výstavby v obvyklé výši. 
V případě pana Seidla se však z hlediska stavebního zákona o majetkovou újmu nejedná. 
Pozemková parcela č. 2814 nebyla v územně plánovací dokumentaci obce Červená Voda nikdy 
součástí plochy umožňující stavební činnost. 

Petr Seidl, Červená Voda, vedeno pod EČ: 5236/2013 ze dne 8.4.2013

Připomínka: Jako vlastník pozemku parc.č. 2812 (původně st.p.č. 226) v katastrálním území 
Červená Voda podávám připomínku k návrhu územního plánu Červená Voda a vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj.

V roce 2004 byla podána žádost o odkoupení pozemku st.p.č. 226 v k.ú. Červená Voda od 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V tomtéž roce 2004 mně bylo sděleno, že 
předmětný pozemek bude k prodeji po změně územního plánu, kdy bude zařazen do plochy určené 
k výstavbě.

V rámci legislativy a možnosti převodu pozemků do soukromého vlastnictví od státu došlo 
v roce 2007 ke změně druhu pozemku ze st.p.č. na pozemek parc.č.. V roce 2008 byla vyhlášena 
veřejná nabídka na prodej 10 ks pozemků v k.ú. Červená Voda, kdy všem pozemkům 
s předpokladem zastavění, byla stanovena cena za m2 ve stejné výši.
Změnou č. I. územního plánu obce Červená Voda, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou 
vyhláškou Obce Červená Voda č. 1/2005 byl předmětný pozemek vymezen v současně zastavěném 
území obce.

Již od roku 1841 jsou zmínky v knihovních vložkách Katastrálního úřadu v Ústí nad Orlicí o 
této původní stavební parcele, stavbě a jejích majitelích. Což dokládá, že stavba zde stála a byla 
užívána. Do dnes jsou patrné zbylé kamenné základy. Z důvodu legislativních změn však Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových nechal změnit druh nabízených pozemků na ostatní 
plochu, aby je mohl nabídnout k prodeji.

Obec Červená Voda si jasně stanovila a zastupitelstvem schválila, v projednávání změny 
územního plánu, posílit rekreační potenciál, chránit a rozvíjet historii a tradice struktury osídlení a 
zachovat a chránit ráz urbanistických hodnot.

Dne 22.03.2010 byla na Městský úřad králíky, odbor územního plánování a stavební úřad, 
Králíky podána žádost o změnu územního plánu obce Červená Voda s požadavkem na zařazení 
předmětného pozemku do plochy venkovského bydlení (viz příloha č.1).

V srpnu roku 2011 bylo zpracováno posouzení vzhledem k NATURA 2000 panem RNDr. 
Lukášem Mertou, Ph.D., Olomouc, kde tento pozemek byl zařazen jako lokalita s významným 
nepříznivým vlivem na prvek Natura 2000. Předmětný pozemek byl zpracovatelem ÚP zahrnut do 
návrhové zbytečně velké plochy č.22, která severní částí zasahovala také do území vlhkých luk 
s předpokládaným hnízdním výskytem chřástala polního (Crex crex), který je předmětem ochrany 
PO Králický Sněžník. Z tohoto důvodu p. Merta navrhnul celou velikou návrhovou plochu č. 22 
z návrhu ÚP vypustit.

Po dokončení tohoto zpracování byl kontaktován pan RNDr. Merta o upřesnění jeho závěrů 
vzhledem ke skutečnosti, že pozemek parc.č. 2812 v k.ú. Červená Voda představuje parcelu 
zbořeniště, jež má z části charakter zahrady zarostlé náletem se zbytky základů a sklepení.

Samotný pozemek parc.č. 2812 nepředstavuje hnízdní ani potravní biotop chřástala polního 
a výstavby na tomto pozemku je proto možná.

Pan Merta předmětné území velice dobře zná, a dal za pravdu skutečnostem a vyhotovil 
vyjádření ze dne 20.09.2012, které je přílohou tohoto dopisu, kde jasně uvedl že výstavba na tomto 
pozemku za určitých podmínek je možná. – viz. příloha č.2.

Dále dopisem ze dne 11.03.2013 byla podána žádost na Krajský úřad Pardubického kraje, 
Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení ochrany přírody, Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice o stanovisko k ÚP Červená Voda vzhledem k Natuře 2000. Dopisem ze dne 27.03.2013 
pod č.j. 18999/2013/OŽPZ/Le bylo sděleno, že je nutné posouzení stavu na místě.
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Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, dále jen 
„stavební zákon“, dle kterého se postupuje při vymezování ploch a dále vyhláškou č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, se „vymezují plochy zpravidla o 
rozloze větší než 2000 m

2
“. Toto platí již od roku 2007. Na tomto pozemku se nachází stavba 

vodovodního řádu, jehož věcné břemeno je zapsáno v katastru nemovitostí.
Kdyby logicky při vymezování ploch pro výstavbu byla vymezena plocha na posuzování 

menší, tam kde dříve byly zbořeniště a kde se stavba již léta nachází, a nebyly by zpracovatelem 
ÚP zcela bez zjištění skutečného stavu pozemku zařazeny jako součást velké plochy č.22, určitě by 
posouzením NATURY 2000 uvedená parcela neměla nepříznivý vliv a byla by určeny ke stavění.

Dále jak stavební zákon uvádí: vymezují se plochy „zpravidla“ o rozloze větší než 2000 m2, 
což však dle právního výkladu neznamená že „musí“. Jsou situace a místa v území, kde nelze 
vyčlenit plochy s rozlohou více jak 2000 m

2
 a ani to není vždy žádoucí a účelné. Toho jsou 

příkladem územní plány okolních obcí např. Písečná, Jamné nad Orlicí apod.
Je otázkou, že při projednávání změny č.2 UP – Lyžařský areál – sjezdové tratě Suchý Vrch 

(kdy se jedná o velký rozsah záběru území) prošlo posouzení vlivů na životní prostředí, ale 
předmětný pozemek parc.č. 2812 o rozloze cca 550 m

2
, byl současně touto změnou č.2. ze 

současně zastavěného území obce vypuštěn. Na jednání zastupitelstva obce jsme byli ujišťováni, že 
se změna týká jen lyžařského areálu a tudíž není důvod i kvůli rychlému schválení změny č.2 
podávat námitky. Ani v textové části změny č.2 nebyla zmínka, že by měly být rušeny nebo 
vymezovány nové plochy.

V půlce roku 2012 jsem zjistil na MěÚ Králíky, že bude probíhat jednání s dotčenými orgány 
vzhledem ke změně ÚP. Z návrhu předmětného ÚP vyplynulo, že pozemek není opětovně zařazen 
v návrhu ÚP ke stavění. Ihned byly iniciovány schůzky se zástupcem obce Červená Voda, který má 
ÚP na starosti, aby se situace vyjasnila a zjednala se náprava v grafickém a účelném vymezení 
ploch vzhledem k „NATURA 2000“ a bylo vyžádáno stanovisko p. RNDr. Merty jakožto zpracovatele 
posouzení.

Snažil jsem se o vstřícné projednání a napravení chyby Ing. arch. Vaníčkové (zpracovatele) 
ve vymezení ploch pře jakémkoliv veřejném projednání. Bohužel ze strany obce po ¾ ročním 
jednání nedošlo k žádnému řešení a nápravě vzniklé chyby, natož ke změně návrhu ÚP. Výsledkem 
jednání byla jen odpověď, že mám podat připomínku a poté popř. věc řešit soudní cestou.

Proto zde pro doplnění uvádím rozsudek Nejvyššího správního soudu z 24.10.2007 č.j. 2 
Ao3/2007-73 ze kterého vyplývá, že při územním plánování by mělo dojít k vyvážení zájmů 
vlastníků dotčených pozemků a veřejného zájmu. Kdy za následek omezení vlasnických práv a 
svobod by bylo dle č. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod nucené omezení vlastnický práv 
za náhradu. Viz usnesení Ústavního soudu z 30.1.1998 sp.zn. IV. ÚS 324/97

Prosím, aby byl přehodnocen návrh zpracovatele, a pozemek parc.č. 2812 v k.ú. Červená 
Voda byl zařazen do ploch venkovského bydlení, jako tomu je u okolních pozemků (ostatních ploch) 
na horním konci Červené Vody.
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Připomínce není územním plánem Červená Voda vyhověno
Odůvodnění:
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Změnou územního plánu, kterou má vlastník zřejmě na mysli je Změna č. 1 územního plánu 
sídelního útvaru Červená Voda (dále jen „Změna č. 1 UPSU), vydaná 27. 6. 2005. Touto změnou 
územního plánu sídelního útvaru nedošlo ke změně funkčního využití st.p.č. 226 resp p.p.č. 2812 
v k.ú. Červená Voda. V souladu s právními předpisy byla stavební parcela ve Změně č. 1 ohraničena 
zastavěným územím avšak s funkčním využitím krajinná zeleň. Zóna krajinné zeleně neumožňuje 
výstavbu objektů k bydlení či rekreaci. 

Pro předejití nesrovnalostí mezi Změnou č. 1  UPSU a tvrzením vlastníka pozemku, že 
kupoval pozemek určený k zastavění si pořizovatel vyžádal stanovisko Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. V předmětném stanovisku se uvádí následující: Dne 10. 10. 2005 provedl 
Obecní úřad Červená Voda státní stavební dohled, kdy bylo zjištěno, že mimo jiné stavební parcela 
č. 226 není zastavěna žádnou stavbou. Dne 25. 11. 2005 podal Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí žádost o provedení změny kultury 
u předmětného pozemku. Pozemek byl přečíslován na p.p.č. 2812, a kultura byla změněna na 
ostatní plocha, jiná plocha. Znalec Jan Čuma vypracoval znalecký posudek ke dni 1. 10. 2007, kde 
konstatuje, že dle informace starosty obce není na předmětné lokalitě plánována žádná zástavba. 
Zároveň byla přiložena fotodokumentace pořízená z předmětného znaleckého posudku ke dni jeho 
vyhotovení. Dne 29. 4. 2008 bylo vyhlášeno 1. kolo výběrového řízení na prodej mimo jiné i 
předmětná nemovitost, kde byl tento pozemek prodáván jako pozemková parcela. Dne 24. 7. 2008 
bylo vyhlášeno 2. kolo na prodej pouze pozemkové parcely č. 2812 v k.ú. Červená Voda. Následně 
byl pozemek prodán.
Grafické znázornění č. 1: foto ze znaleckého posudku k p.p.č. 2812

Z výše uvedeného je zřejmé, že vlastník pozemku nebyl Změnou č. 1 UPSU a využitím 
kupovaného pozemku uveden v omyl. Využití prodávaného pozemku bylo v souladu s územně 
plánovací dokumentací obce Červená Voda.

Pan Seidl pozemek kupoval v roce 2008. Územní plán sídelního útvaru Červená Voda je 
účinný od 1. 12. 1997 (dále jen „UPSU“), Změna č. 1 UPSU od 16. 7. 2005. Vlastník měl tedy cca 3 
roky na to, aby se ujistil, že Změnou č. 1 nedošlo oproti UPSU ke změně funkčního využití 
předmětného pozemku.
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Z textových i grafických částí každé ze změn UPSU Červená Voda vyplývá, že byl posílen rekreační 
potenciál, chráněna a rozvíjena historie a tradice struktury osídlení, zachován a chráněn ráz 
urbanistických struktur. 

  Koncem září 2012 vlastník pozemků soukromě jednal s posuzovatelem vlivu na předmět 
ochrany NATURA 2000. Získal od něj vyjádření, ve kterém je uvedeno že „pozemky p.č. 2812 a 
2814 v k.ú. Červená Voda představují parcely zbořenišť (parcely představují ostatní plochy ne 
zbořeniště), jež mají charakter zahrad zarostlých náletem. Nepředstavují hnízdní ani potravní biotop 
chřástala polního.“ 

 V závěru vyjádření je však rozhodující poznámka o tom, že: 
 „Výše uvedený názor není revokací závěrů ani doplňkem hodnocení podle §45i, jež bylo 
odevzdáno v srpnu 2011 a jež zůstává v platnosti ve své původní podobě.“
(Poznámka:  Vlastník pozemku má v současné době k dispozici dvě vyjádření, jedno bez výše 
uvedeného závěru, druhé se zmiňovaným závěrem. Proč byl závěr doplněn zdůvodňuje následující 
dopis posuzovatele vlastníkovi:
„Vážený pane Seidle, 
jelikož jsem se doslechl, že mé stanovisko vydáváte za doplněk k mému naturovému hodnocení, 
rozhodl jsem se jej doplnit o jasné vyjádření, že tomu tak není. Proces naturového hodnocení byl 
ukončen odevzdáním výstupu v loňském roce a nelze jej mimo rámec správního řízení (např. změny 
územního plánu) jakkoliv doplňovat ani měnit! Stanovisko je pouze mým odborným názorem, že 
dané pozemky nejsou biotopem chřástalů a za jistých podmínek by bylo MOŽNÉ na nich stavět. To 
jsem však ani netušil, že se nejedná o stavební parcely. 
Stále platí, že vaše parcely nebyly ve výsledném návrhu zařazeny mezi návrhové plochy, a proto 
nebyly předmětem hodnocení podle §45i. 
Musím přiznat, že zpětně vidím jako chybu, že jsem se k sepsání tohoto stanoviska uvolil. S 
pozdravem Merta  „)

Vlastník uvádí, že dne 11.3.2013 podal žádost na KrÚ Pk, Odbor životního prostředí a 
zemědělství o stanovisko k ÚP Červená Voda vzhledem k Natuře 2000.  Tato žádost ani dále 
uváděné sdělení úřadu není k námitce doloženo. Výše uvedený odbor ve stanoviscích uplatněných 
v rámci projednávání Územního plánu Červená Voda nepožadoval žádné změny územního plánu jež 
by se týkaly p.p.č. 2812. 

Před zahájením zpracování Územního plánu Červená Voda byly na Obecní úřad Červená 
Voda podány podněty ze strany vlastníků pozemků na rozvoj ploch bydlení, resp. rodinné rekreace 
v prostoru Pod Suchým vrchem. Mezi těmito vlastníky byl i pan Seidl. Vhodnost výše uvedeného 
záměru byla zpracovatelem ÚP prověřována v rámci zpracování návrhu územního plánu 
následujícím způsobem: 
     V návaznosti na konkrétní požadavky vlastníků nemovitostí byly vymezeny rozvojové 
plochy tak, aby odpovídaly podmínkám pro využití plochy s rozdílným způsobem využití „ rekreace 
– plochy staveb pro rodinnou rekreaci“, zajišťovaly kompaktnost zastavěného a zastavitelného 
území a současně minimalizovali finanční náročnost investic do nové veřejné infrastruktury, 
potřebné pro realizaci předmětného záměru. Celkem bylo prověřováno v prostoru Pod Suchým 
vrchem 9 rozvojových ploch – pracovně označených 21-29.   
   V souladu s požadavky zadání ÚP byl návrh rozvojových ploch posouzen z hlediska vlivu na 
předmět ochrany NATURA 2000 – Ptačí oblast Králický Sněžník. U lokalit v západní části 
předmětného území bylo posuzovatelem (RNDr. Lukášem Mertou, Olomouc) konstatováno, že mají 
významný negativní vliv na předmět výše zmiňované ochrany a tento výsledek posouzení přispěl 
k jejich vypuštění z  návrhu. Jednalo se konkrétně o lokality 21, 22, 23 a 25, lokalita 24 byla 
v důsledku posouzení zmenšena na cca ¼ své původní plochy. Dalším důvodem pro vypuštění 
lokalit byl nesoulad výše uvedeného záměru s cíli územního plánování, v kterých se uvádí 
že: 
„ územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje 
podmínky pro hospodárné využití zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a 
nezastavitelných pozemků.“
    Zařazení rozvojových ploch s významně negativním vlivem na předmět ochrany NATURA 
2000 je možné připustit pouze v případě, že lze jednoznačně prokázat významný pozitivní vliv na 
další dvě složky udržitelného rozvoje území, tedy hospodářský rozvoj nebo sociální 
soudržnost obyvatel. U ploch pro umístění cca 10 objektů rodinné rekreace nelze tento pozitivní 
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vliv na rozvoj Obce Červená Voda prokázat. V rámci zpracování územního plánu se v řešeném 
území podařilo navrhnout dalších cca 24 ha nových ploch pro rozvoj rodinné rekreace, které 
předmět ochrany NATURA 2000 ani jiné prvky ochrany přírody neovlivní. 

 Při výše zmiňovaném vypouštění rozvojových lokalit byl zohledněn požadavek kontinuity 
řešení územně plánovací dokumentace obce. 
    V roce 2005 byla schválena Změna č. 1 ÚPSÚ Červená Voda, jedním z jejích předmětů byl 
také záměr obnovy zástavby na plochách některých bývalých zbořenišť v prostoru Pod Suchým 
vrchem. Zákres ploch obnovované zástavby se objevil také v koordinačním výkrese Změny č. 2 
ÚPSÚ Červená Voda, která byla vydána v únoru roku 2011. Obec v procesu zpracování návrhu ÚP 
(srpen 2011) vyjádřila zájem na tom, aby vlastníkům předmětných ploch nebyla způsobena finanční 
újma převedením těchto pozemků do nezastavitelných ploch. Z tohoto důvodu byly plochy pro 
obnovu zástavby ze změny č. 1 do návrhu nového územního plánu ve schváleném rozsahu 
převzaty, ovšem s následující podmínkou:

- u vyznačených ploch v území pod Suchým vrchem je možná obnova zástavby pouze v případě, 
že bude v dalším stupni vyloučen negativní vliv stavby na životní prostředí a vyloučen významný 
vliv na ptačí oblast 

   Touto podmínkou by měla být zajištěna ochrana prvku  NATURA 2000, který v době 
zpracování změny č. 1 nebyl ještě vyhlášen. 
   Princip kontinuity byl použit výhradně pro plochy schválené změnou č. 1 UPSU, u 
žádných jiných lokalit nemohl být uplatněn.
   Plochy navrhované pro obnovu zástavby jsou v grafické části změny č. 1 barevně 
vyznačeny (konkrétně oranžovou barvou). Toto odpovídá obecným požadavků na zpracování 
grafické části změny. 
    V průběhu projednávání návrhu územního plánu byla pořizovateli sdělena žádost vlastníka 
pozemků ppč. 2812 a 2814 v k.ú. Červená Voda, který požadoval zařazení uvedených pozemků do 
zastavěného území se zdůvodněním, že i tyto pozemky byly předmětem obnovy zástavby ve změně 
č. 1 UPSU. 
    Pořizovatel, zpracovatel i pověřený zástupce nevykonávali uvedené funkce v době 
zpracování změny č. 1 UPSU, a tak zahájili šetření, zda je požadavek oprávněný a zda se opravdu 
vlastníkovi uvedených pozemků děje újma. 
    V grafické části dokumentace Změny č. 1 UPSU nejsou výše uvedené pozemky funkčně 
(barevně) vyznačeny. Ve změně č.2 UPSU jsou p.p.č. 2812 a 2814 součástí zóny krajinné zeleně 
stejně jako je tomu v Územním plánu sídelního útvaru Červená Voda. V souladu s obecnými principy 
zpracování změn územních plánu by tedy vyplývalo, že v rámci těchto změn nedochází ke změně 
využití území v daném prostoru a je třeba v dané ploše postupovat v souladu s původním územním 
plánem. Ten předmětné pozemky vymezuje jako plochy krajinné zeleně. 
    Na rozhodování o možnosti funkčního využití pozemku nemá vliv vyznačení hranice 
zastavěného území, resp. hranice současně zastavěného území, určující je vymezená plocha 
s rozdílným způsobem využití. 

 Rozhodné stanovisko vlastníka pozemku dalo podnět k prověření možnosti, zda při tisku 
grafické dokumentace nedošlo k technické chybě. Byl prověřen spis Změny č. 1 a Změny č. 2 UPSU 
Červená Voda, zda neobsahuje žádost či jiný podnět ke změně využití předmětného pozemku. Tyto 
spisy takovouto písemnost však neobsahují. Následně byl osloven zpracovatel změny č. 1, resp. 
změny č. 2 jímž bylo sděleno, že „předmětné plochy nebyly v žádné změně územního plánu 
vyznačeny jako ty, kde je možné původní zástavbu obnovit.“ 
    Předmětem připomínky je dle vlastníka pozemku vymezení „zbytečně velké plochy“ pro 
posouzení ze strany zpracovatele ÚP a dále jeho opakovaný požadavek zařazení pozemků ppč. 
2812 (kultura - ostatní plocha, výměra -522 m2) v k.ú. Červená Voda jako dvou nových 
zastavitelných ploch do prostoru Pod Suchým vrchem. 
     V tomto zdůvodnění je charakterizován postup při vymezování rozvojových ploch. 
Zpracovatel ÚP je na základě dotazníkového šetření zprostředkovaného obcí povinen prověřovat 
podněty všech vlastníků. V přímé návaznosti na 2812 v k.ú. Červená Voda byla podána další 
žádost jiného vlastníka na vymezení související zastavitelné plochy. 
  Posuzovatel vlivu NATURA měl možnost ve svém hodnocení omezit rozsah rozvojové plochy pouze 
na území bez vlivu (tak tomu například bylo u již zmiňované lokality 25 v předmětném území a u 
několika dalších ploch v  celém řešeném území); v předmětné lokalitě posuzovatel tuto možnost 
neuplatnil. 
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    Stavební zákon je doplněn prováděcí vyhláškou č.501/2006 Sb., v jejímž §3 odstavci 1 se 
uvádí: 
 „ území se člení územním plánem na plochy, které se s přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu 
a zobrazování v územním plánu vymezují zpravidla o rozloze větší než 2 000m

2
“

   Vzhledem k tomu, že by se mělo jednat o plochu pro rozvoj rodinné rekreace, resp. 
venkovského bydlení je tento požadavek více než opodstatněný.  Rekreační zástavba východně od 
zájmového území je představována zastavěnou plochou o rozloze cca 100m 

2
 a souvisejícím 

pozemkem zahrady o výměře cca 1500m
2
. Tento charakter zástavby by bylo vhodné zachovat i 

v nových rozvojových plochách v předmětném území.
   Je třeba zdůraznit, že územní plán nevymezuje konkrétní stavby, ale plochy pro určitou 

funkci. Pro plochy rodinné rekreace je v textové části územního plánu stanoven koeficient zastavění 
maximálně 30%.  Dále v požadavku hlavního využití se říká, že se jedná o plochy pro umístění 
staveb pro rodinnou rekreaci ve formě rekreačních chalup a rekreačních domků (ne 
rekreačních chatek). Pro splnění výše uvedených požadavků by bylo třeba využít i další sousední 
pozemky.  
       Zpracovatel připouští možnost využití slova „zpravidla“ v citovaném textu vyhlášky; 
v případě izolované zastavitelné plochy by se však jednalo o využití např. pro technickou 
infrastrukturu. U obytné a rekreační zástavby by bylo možné odůvodnit vymezení menší plochy 
pouze v případě, že by tato zastavitelná plocha přímo navazovala na stabilizovanou plochu se 
stejným způsobem využití, případně byla těmito plochami obklopena. To je také případ vlastníkem 
uvedeného příkladu v Územním plánu Jamné nad Orlicí. Ve změně tohoto plánu je navrhována 
lokalita č. 14, která má výměru 540m2. Tato lokalita se nachází uvnitř stabilizované obytné 
zástavby a v textu je popsáno, že na ní nebude realizována žádná nová obytná stavba, ale bude 
pouze sloužit pro rozvoj zázemí již stávajících objektů. Druhou menší lokalitou ve změně je č. 27 o
výměře 735 m2, tato plocha bezprostředně sousedí s již stabilizovaným územím pro bydlení. 
     Předmětné pozemky však ani jeden z těchto požadavků nesplňují. 

Ve druhé polovině str. 2 připomínky vlastník uvádí, že pozemek 2812 byl  změnou č.2 
územního plánu vypuštěn  ze současně zastavěného území obce. V rámci každé změny územně 
plánovací dokumentace je prováděna aktualizace hranice zastavěného území. Vzhledem k tomu, že 
od doby zpracování změny č. 1 došlo u předmětných pozemků v katastru nemovitostí ke změně 
druhu pozemku ze „ zastavěné plochy a nádvoří“ na „ ostatní plochy“, nebyly již tyto do hranice 
zastavěného území zahrnuty – viz §58 Stavebního zákona. 

V závěru připomínky vlastník konstatuje, že se snažil o vstřícné jednání a napravení chyby 
zpracovatele ÚP, výsledkem byla jen odpověď, že má podat připomínku a následně věc řešit soudní 
cestou. Stejná snaha o vstřícné jednání a vysvětlení postupu byla však i na straně obecního úřadu, 
pořizovatele a zpracovatele. Proběhlo několik jednání, poslední dne 15.3.2013 na Obecním úřadě 
Červená Voda za účasti rodiny Seidlových, starosty obce, pořizovatele a zpracovatele. Kritizovaná 
délka řešení požadavku ( ¾ roku) byla způsobena zejména tím, že vlastník pozemku často uváděl 
tvrzení, která se při následném prověřování ukazovala jako neúplná či úplně zavádějící.  Na jednání 
dne 15.3. byl vlastníkovi podrobně zdůvodněn postup při zpracování návrhu územního plánu 
v souladu s tímto textem. Vlastník však nadále setrval na svém laickém názoru že: „kdo platí, ten 
poroučí“ a „ projektantka nakreslí to, co jí obec řekne“. Pokračovat dále v tomto duchu nemělo 
smysl a vlastníkovi byl doporučen jím citovaný postup. 

Dle § 102 odst. 2 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů náleží vlastníkovi pozemku, kterému vznikla prokazatelná majetková újma 
v důsledku zrušení určení pozemku k zastavění na základě změny územního plánu nebo vydáním 
nového územního plánu, náleží náhrada vynaložených nákladů na přípravu výstavby v obvyklé výši. 
V případě pana Seidla se však z hlediska stavebního zákona o majetkovou újmu nejedná. 
Pozemková parcela č. 2814 nebyla v územně plánovací dokumentaci obce Červená Voda nikdy 
součástí plochy umožňující stavební činnost. 

Petr Vostrý, Police nad Metují, vedeno pod EČ:3815 ze dne 13.3.2013, současně podána 

obsahově totožná námitka EČ: 3814/2013. V rámci společného jednání jsou dle zákona č. 

183/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů uplatňovány připomínky, proto byly výše 

uvedené písemnosti pana Vostrého vyhodnoceny jako připomínka.
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Připomínka:
Zásadně nesouhlasím a důrazně odmítám vedení nově ustanoveného ochranného pásma 

nadregionálního biokoridoru NRBK 80 MB přes obhospodařované zemědělské pozemky v hranicích 
p.p.č. 1116/1 KN (v p.p.č. 1116 ZE, 1115 ZE, 1134 ZE, 1132 ZE, 1162 ZE) a 1097 KN tvoří spolu se 
zastavitelnou plochou k st. p.č. 214 KN (p.p.č.1111 KN, 1112 KN, 1114 KN, 2611/1 KN) jednotný 
ucelený pozemkový celek v dlouhodobém vlastnictví jednoho vlastníka a které tento celek 
nesmyslně rozděluje a zasahuje do jeho celistvosti. Na získávání těchto pozemků a zajištění jejich 
celistvosti bylo vynaloženo značného dlouhodobého osobního i finančního úsilí, se záměrem jejich 
řádného obhospodařování. A to již v době kdy ještě nebylo možné předpokládat jejich budoucí 
zatížení legislativními omezeními ze strany Zákona o ochraně přírody a orgánů ochrany přírody. 
Požaduji, v rámci kompromisního a vyváženého řešení, přesun vedení hranice ochranného pásma 
na styčnou část mezi plochu nově registrovaného VKP na p.p.č. 1180/1 KN, 1180/3 KN a 
pozemkovou parcelu č. 1116/1 KN (1162 ZE) a nad hranicemi zastavěných území vycházejících ze 
změny č. 2 ÚP Červená Voda.

U pozemku 1180/2 KN (1135 ZE) nesouhlasím s vyřazením požadavku z projednávání 
v návrhu ÚP z důvodu předběžného zařazení do hodnocení velmi nepříznivého vlivu. Podotýkám, že 
uvedený pozemek je mimo jádrovou oblast chřástala, navíc je stíněný vzrostlou zelení ve směru 
k přepokládanému výskytu chřástala a vzhledem k situaci, kdy sousední záměr RI-5 je klasifikován 
v hodnocení neutrálním – nevyhovujícím nárokům chřástala, nevidím mezi těmito požadavky rozdíl. 
Přesto situaci akceptuji, avšak jako náhradní řešení požaduji zařazení pozemků vzdálenějších 
sečených kulturních luk – nevyhovujících nárokům chřástala (viz zařazení záměrů RI 6a,b) – části 
p.p.č. 1097 KN a 1116 ZE jako zastavitelnou plochu s využitím RI – rekreace rodinná.

St.p. 214 KN , p.p.č. 1111 KN, 1112 KN, 1114 KN, 2611/1 KN – nesouhlasím 
s překlasifikováním využitelnosti zastavěného území na RI – plocha rodinné rekreace. Jsem toho 
názoru, že v tomto případě dochází k nepřijatelnému narušení právní kontinuity a omezení právního 
očekávání. Požaduji ponechání klasifikace tak, jak je stanoveno změnou č.2 ÚP Červená Voda, tj.-
plocha venkovského bydlení rozptýleného s vyšším podílem rekreačního bydlení, tedy dle kritérií 
projednávaného ÚP ČV – SR- plocha smíšená obytná – rekreační.

Náhradou za zachování celistvosti hospodářsky a stavebně využitelného prostoru 
(dlouhodobě a za vydání značného osobního úsilí konsolidovaného), navrhuji zařadit p.p.č. 1162 ZE 
do plochy ZO – zeleň ochranná, na které bude provedena výsadba izolační zeleně pro zajištění 
oddělení hospodářsky využitelného prostoru a zájmového teritoria chřástala polního.

Na zbývajících plochách TTP v části 1116/1 KN (1132 ZE, 1134 ZE, 1115 ZE), 1135 ZE 
(1180/2 KN) a zbývajících ploch TTP 1116 ZE, 1097 KN, které nezasahují do jádrového území 
chřástala, navrhuji zřízení plantáže rychle rostoucích dřevin RRD, která bude vhodným, s pozitivně 
významnou biodiverzitní funkcí, doplňujícím prvkem izolační zeleně a z tohoto důvodu požaduji 
překlasifikování pozemků z kategorie NSpz – plochy nezastavěného území přírodní a zemědělské na 
plochu NZ – plochy zemědělské.

Pracovní činnost v souvislosti s pěstováním RRD je situována do období zimních a časných 
jarních měsíců, tedy mimo období hnízdění chřástala. Pěstování RRD je dle výzkumu renomovaných 
pracovišť hodnoceno s významně pozitivním vlivem na krajinu (viz. Pěstování rychle rostoucích 
dřevin na zemědělské půdě včetně podmínek ochrany přírody – Jan Weger a kol. – odd. 
fytoenergetiky, VÚKOZ, v.v.i. Průhonice)

P.p.č.101/2, 101 KN Dolní Orlice – nesouhlasím se zařazením parcel do území LBC 11 a 
zařazením do ploch přírodních NP a 79/2 KN do LBK1 a zařazením do ploch přírodních NP. 
Domnívám se, že takovýto zásah významně omezující oprávněné uživatelské požadavky, nelze 
zadat bez předchozího projednávání s vlastníkem nemovitostí a dojednáním případných 
kompenzací za omezeními způsobenou újmu. Budou li dotyčné pozemky ponechány v ploše LBC 11 
a LBK 1, požaduji vstup do jednání o kompenzaci výměnou za pozemky jiné, dle zákona 114/1992 o 
ochraně přírody dle § 59.

8/2 ZE Červená Voda – nesouhlasím se zařazením pozemku do ploch přírodních NP a 
vedením lokálního biokoridoru. Pozemek je obhospodařován a spásán a proto požaduji zařazení do 
NSpz – ploch smíšených nezastavěného území – přírodní a zemědělské. Přesto, že je přes pozemek 
navrhován lokální biokoridor LBK 4, je tato plocha pro tento účel naprosto nevhodná, přestože je ze 
dvou stran ohraničena vodotečí a z třetí veřejnou komunikací, tedy pro zvěř neprůchozí.

Části připomínky týkající se ochranného pásma nadregionálního biokoridoru NENÍ 
Územním plánem Červená Voda vyhověno:
Odůvodnění:
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V připomínce je nesprávně uvedeno, že se jedná o nově ustanovené ochranné pásmo 
nadregionálního biokoridoru. Ochranné pásmo (ochranná zóna) nadregionálního biokoridoru bylo 
vymezeno již ve schválených Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje, které vydalo 
zastupitelstvo Pardubického kraje dne 29.04.2010 usnesením č. Z/170/10 – viz kapitola č. 4.3, 
odstavec 110 c. Na této nadregionální úrovni je ochranná zóna vymezena v rozsahu 2km od osy 
nadregionálního biokoridoru. Dle metodického pokynu lze v návrhu územního plánu upřesnit rozsah 
dle konkrétních podmínek, této možnosti bylo využito. Rozsah ochranné zóny byl zmenšen cca na ½ 
a byly z ní vyjmuty významné antropogenizované plochy. Do těchto ploch v připomínce uvedené 
území nespadá a hranice tedy nebyla upravována. 

Posouzení stupně ekologické stability konkrétních pozemků v konkrétním čase ve vymezené 
ochranné zóně je v kompetenci příslušného orgánu ochrany přírody.   

Části připomínky týkající se vyřazení p.p.č. 1180/2 (1135 ZE) NENÍ Územním plánem 
Červená Voda vyhověno:
Odůvodnění:

V návrhu ÚP byla parcela 1180/2 součástí návrhové plochy č. 23. Ta měla mozaikový 
charakter s lesy a loukami vhodnými jako biotop předmětu ochrany Ptačí oblasti Králický Sněžník –
chřástala polního. Plocha proto byla vyhodnocena jako potenciální biotop chřástala polního a 
navržena k vyřazení. 

Plocha RI-5 je úzký pás kulturní louky podél místní komunikace a stanovištním nárokům 
chřástalů nevyhovuje.

Požadavek na zařazení nové zastavitelné plochy pro rodinnou rekreaci na p.č. 1097 (KN) a 
1116 (ZE) v k.ú. Červená Voda nebyl akceptován. V návrhu územního plánu je vymezeno dostatek 
ploch pro tuto funkci, nelze zdůvodnit potřebnost vymezení další rozvojové plochy

Části připomínky týkající se nesouhlasu s funkčním využitím rodinná rekreace NENÍ 
Územním plánem Červená Voda vyhověno:
Odůvodnění:

Základní rozdíl v možnosti využití území (změna č. 1 – plocha venkovského bydlení 
rozptýleného s vyšším podílem rekreačního bydlení; návrh územního plánu – plochy rodinné 
rekreace) je v tom, že nově již není v předmětné ploše připuštěna realizace objektů trvalého 
bydlení. V současné době se tyto objekty v předmětném území již nevyskytují, jedná se o okrajové 
území Červené Vody, ve kterém není prakticky realizována dopravní a technická infrastruktura a 
také dostupnost do zařízení základního občanského vybavení v obci je špatná. V návrhu územního 
plánu je vymezen dostatek ploch pro rozvoj trvalého bydlení ve vhodnějších lokalitách. 
Z uvedeného důvodu byla přehodnocena urbanistická koncepce dotčeného prostoru.

Změna č.1, která vymezovala dotčené plochy jako rozvojové plochy pro venkovské bydlení 
rozptýlené s vyšším podílem rekreačního bydlení, byla schválena v roce 2005. Od této doby (cca 8 
let) nedošlo v předmětném území k žádným změnám z hlediska možného využití nebylo vydáno 
žádné rozhodnutí o umístění stavby ani nebyla uzavřena žádná veřejnoprávní smlouva, která by 
toto rozhodnutí nahrazovala. 

Části připomínky týkající se vymezení izolační zeleně NENÍ Územním plánem Červená 
Voda vyhověno:
Odůvodnění:

Záměr realizace ochranné zeleně (ZO) na parcele ZE 1162 v k.ú. Červená Voda není do 
návrhu územního plánu zapracován. Plocha ochranné zeleně (někdy také nazývaná izolační) je 
navrhována jako plocha, která by měla plnit hygienickou funkci a z tohoto důvodu bývá 
vymezována podél zdrojů hygienické zátěže v území, např. plochy výrobní- těžký průmysl, plochy 
dopravní infrastruktury. V předmětném území se žádný podobný zdroj hygienické zátěže nenachází. 

Části připomínky týkající se zřízení plantáže rychle rostoucích dřevin NENÍ Územním 
plánem Červená Voda vyhověno:
Odůvodnění:

Záměr zřízení plantáže rychlerostoucích dřevin na p.č. 1116/1 (KN), 1135 (ZE), a části 
1116(ZE) a 1097 (KN) v k.ú. Červená Voda je z hlediska stanovené urbanistické koncepce obce a 
vymezených limitů využití území problematický. V předmětném území je vymezena Ptačí oblast 
Králický Sněžník, přírodní park Suchý vrch – Buková hora, v blízkosti se nachází registrovaný 
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významný krajinný prvek a prvky územního systému ekologické stability. Z hlediska ochrany 
přírody jsou rychlerostoucí dřeviny chápány jako nepůvodní dřeviny. Vzhledem k tomu, že 
předmětné pozemky představují z hlediska kultury trvalé travní porosty, byl by předmětem 
posouzení i vliv na předmět ochrany Natura 2000. 

Uvedený záměr by měl být směřován na pozemky orné půdy, situované mimo prvky 
ochrany přírody, kterých je v Červená Vodě dostatek – v dokumentaci označené kódem NZ. 
Vzhledem k tomu, že pěstování rychlerostoucích rostlin je v současné době chápáno jako 
zemědělská činnost, je možné tento záměr uskutečnit na těchto plochách bez nějakých dalších 
úprav územně plánovací dokumentace. 

Části připomínky týkající se LBK 1 a LBC 11 NENÍ Územním plánem Červená Voda 
vyhověno:
Odůvodnění:

Nesouhlas s vymezením prvků ÚSES na p.č. 101/2 (KN) a 101 (KN) a 79/2 (KN) v k.ú. Dolní 
Orlice není akceptován. (Poznámka: p.č. 101/2 je ve vlastnictví Obce Červená Voda, p.č.101 v KN 
neexistuje, v předmětném území byly dohledány ve vlastnictví stěžovatele p.č. 101/1 a 102/2).

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.

Lokální územní systém ekologické stability v Dolní Orlici byl tvořen v 90. letech XX. století –
poskytovatelem údajů je Odbor ŽP MÚ Králíky. V době zpracování generelu místních systémů 
ekologické stability byl tento projednáván s příslušným orgánem ochrany přírody a s obcí, ne 
s vlastníky jednotlivých pozemků. Poprvé byl generel zapracován do Změny č. 1 ÚPSÚ Červená 
Voda, která byla schválena v roce 2005. Při projednání této změny mohl vlastník již uplatnit své 
námitky.  Návrhem nového územního plánu nebyl v předmětném území systém měněn, pouze 
upřesňován (změna č.1  byla zpracována nad státní mapou odvozenou v měřítku 1:5 000, návrh 
územního plánu nad katastrální mapou). Lokální biokoridor LBK 1 včetně souvisejícího biocentra 
LBC 11 je vázán na tok Tiché Orlice -  viz charakteristika biokoridoru v kapitole č. 7.6 Textové části 
odůvodnění Územního plánu Červená Voda. Výše uvedené pozemky s tímto tokem přímo sousedí, 
nelze je tedy - bez přerušení kontinuity biokoridoru ze systému vypustit. 

V procesu územního plánování nejsou směny pozemků řešeny. Ohledně kompenzace 
výměnou za jiné pozemky lze stěžovateli doporučit uplatnění tohoto požadavku při provádění 
pozemkových úprav v předmětném katastrálním území. 

Části připomínky týkající se pozemku 8/2 ZE JE Územním plánem Červená Voda 
vyhověno:
Odůvodnění:

 Pro vymezení  lokálního biokoridoru na p.č. 8/2 (ZE) v k.ú. Červená Voda platí postup 
uvedený výše. Lokální biokoridor LBK 2 je vázán na tok Březné. Biokoridory nejsou vymezovány 
pouze pro potřeby „zvěře“, ale i dalších živočichů, přičemž přerušení biokoridorů v určité míře je 
možné. Do biokoridoru v předmětném prostoru byla zahrnuta širší niva toku, na základě uvedené 
připomínky bude v předmětném prostoru rozsah omezen pouze na uvedený tok a zbývající plocha 
bude zařazena jako plocha smíšená nezastavěného území přírodní a zemědělská. 

  

V rámci pořizování Územního plánu Červená Voda byly mimo stanovený termín 
společného jednání (25. 2. – 11. 4. 2013) podány následující připomínky. Dle §50 odst.3 
zákona č. 183/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů se k připomínkám uplatněným 
později než do 30 dnů ode dne doručení návrhu územního plánu nepřihlíží. Přesto 
pořizovatel přistoupil k jejich vyhodnocení.

Dáša Dlasková, Neratovice, vedeno pod E.Č:16857/2013 ze dne 22.10.2013. Podáno pod 

názvem námitka, jelikož se však datum podání přibližuje termínu společného jednání, 

byla písemnost vyhodnocena jako připomínka.   
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Připomínka: 
Vlastním pozemky v katastrálním území a obci Červená Voda okres Ústí nad Orlicí parcelní 

čísla v číselné řadě pozemkových parcel 936, 938/1, 938/2, 938/3, 938/4, 938/5, 938/6 a 942/3 a 
spoluvlastnický podíl 9/10 k pozemku parcelní číslo 2599, vše zapsané v katastru nemovitostí na 
listu vlastnictví č. 1116 a 1447. V rámci pořízení 1. změny ÚPSÚ Červená Voda došlo k vymezení 
lokality č. I/1 pro venkovské bydlení v rozsahu cca 12 rodinných domů. Lokalita č. I/1 zahrnuje 
pozemky parcelní číslo 936, 938/1, 938/2, 938/3, 938/4, 938/5, 938/6 s umožněním přístupu po 
pozemku parcelní číslo 2599.

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje stanovují úkol pro územní plán zajistit 
vymezení a zpřesnění šířky koridoru pro umístění stavby D24 – přeložka silnice I/43 Dolní Lipka –
Červená Voda. Tento koridor byl dle „Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 
vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem“, zpracovaného 
Ing. Květoslavem Havlíčkem, Formánkova 521/33, 500 11 Hradec Králové 11, do Územního plánu 
Červená Voda zapracován a zpřesněn. Z mapových podkladů zveřejněných na internetových 
stánkách pořizovatele ÚP vyplývá, že lokalita č. I/1 byla navržena ke změně z platného výše 
uvedeného plánovaného způsobu určení, ačkoliv celá lokalita č. I/1 je vzdálena více než 100m od 
osy koridoru pro umístění stavby D 24, přičemž podle ustanovení § 30 odst. 2 písm a) zákona č. 
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích slouží k ochraně silnic I. třídy a provozu na nich ochranné 
pásmo ve vzdálenosti 100 m od osy přilehlého jízdního pásu rychlostní silnice. Vyloučení lokality č. 
I/1 z územního plánu jako lokality určené pro venkovské bydlení proto považuji za nedůvodné a 
nezákonné. Důsledkem vyloučení je znemožnění plánované výstavby, kterou jsem měla v úmyslu 
zahájit až v návaznosti na výsledky nového územního plánu z hlediska vytvořených možností 
připojení lokality č. I/1 na rozvodné sítě a kanalizaci a případných dalších podmínek stanovených 
územním plánem. Zrušením určení pozemků k zastavění na základě změny územního plánu by mi 
vznikla majetková újma ve snížení hodnoty pozemků v mém vlastnictví a ve znehodnocení investic 
vložených do podkladů k přípravě zastavění lokality č. I/1. Žádám proto o zachování účelu využití 
lokality č.I/1 vymezené 1. změnou ÚPSÚ Červená Voda v celém územním rozsahu. V případě 
řádného zákonného zdůvodnění vyloučení lokality č. I/1 z územního plánu žádám o náhradu za 
změnu v území podle ustanovení § 102 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném 
znění.

Připomínce NENÍ Územním plánem Červená Voda vyhověno
Odůvodnění:

Připomínkovaná úprava územního plánu (vypuštění zastavitelné plochy pro bydlení 
v severní části Červené Vody) vyplynulo z požadavku §54 stavebního zákona, ve kterém se uvádí: 

Obec je povinná uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací následně 
vydanou krajem.

V roce 2010 byly vydány zastupitelstvem Pardubického kraje č.usnesení Z/170/10 Zásady 
územního rozvoje Pardubického kraje .  ZÚR PK navrhuje v řešeném území koridor pro umístění 
stavby D24 – přeložka silnice I/43 Dolní Lipka – Červená Voda – viz odstavec 83 kapitoly 4.1.2 
Textové části ZÚR Pk. Koridor je vymezen v šířce 300 m a je požadováno nevymezovat v těchto 
šířkách nové zastavitelné plochy kromě ploch dopravní infrastruktury – viz odstavec 82 citované 
kapitoly. Rozsah koridoru byl zpracovateli ÚP krajským úřadem předán v digitální podobě a byl 
zapracován do návrhu územního plánu. 
   Na následujícím obrázku je žlutě zakreslena zastavitelná plocha, vymezená Změnou č. 1 
ÚPSÚ Červená Voda pro bydlení venkovské, šedou šrafurou rozsah koridoru pro vedení přeložky 
silnice I/43 vymezený ZUR Pk. 

Modrá šrafura představuje koridor stanovený pro přeložku silnice ve vyhledávací studii Transconsult 
z roku 2008. 

    Vymezovat novou zastavitelnou plochu v rozsahu žluté plochy nezasažené žádným koridorem 
odporuje urbanistickým zásadám stanoveným pro způsob vymezování zastavitelných ploch. Jedná 
se o úzký pás, který pouze jihovýchodním rohem navazuje na zastavěné území Červené Vody a 
svým nepravidelným tvarem se zařezává do zemědělských pozemků, čímž podstatným způsobem 
znesnadňuje jejich obdělávání.

   Na obrázku je také dokladováno, že přirozenou hranicí zastavěného území v předmětném území 
by měla být trasa vrchního el. vedení 22kV – zakreslena červenou čarou včetně jejího ochranného 
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pásma. Rozsah žluté plochy od zástavby po el. vedení je 400m2, což neumožňuje výstavbu objektu 
pro bydlení v souladu se stanovenými charakteristikami plochy venkovského bydlení. 
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Jedním z podkladů pro zpracování Územního plánu Červená Voda byla vyhledávací studie 
pro přeložku I/43 Lanškroun – Dolní Lipka z roku 2009. V této vyhledávací studii je navržena 
přeložka I/43 ve třech variantách. Tyto varianty však nejsou stoprocentně kryty koridorem pro 
umístění přeložky I/43 vymezeným v ZUR Pk.

Jelikož Územní plán Červená Voda nemůže veřejně prospěšnou stavbu nadmístního 
významu, kterou přeložka I/43 je umístit jinde než v koridoru vymezeném ZUR jsou „přečnívající“ 
části trasy z vyhledávací studie částečně chráněny formou omezení využití předmětných ploch ve 
smyslu vyloučení staveb umožňující § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. 

Varianty přeložky komunikace I/43 z této vyhledávací studie jsou situovány ještě více 
východněji a zasahují tak ve větší míře na pozemky paní Dlaskové.

Z výše uvedených grafických znázornění vyplývá, že realizací obytné zástavby v předmětné 
zastavitelné ploše by došlo k výraznému omezení možnosti realizace přeložky silnice I/43 a z tohoto 
důvodu byla zastavitelná plocha z návrhu vypuštěna. Prostorové umístění východní části 
zastavitelné plochy, která není zasažena předmětným koridorem, neodpovídá požadavkům na 
vymezování pozemků pro novou bytovou výstavbu. V předmětném území je vymezeno dostatek 
ploch pro bydlení, které nejsou zatíženy hygienickými limity, které lze předpokládat v souvislosti 
s realizací a provozem přeložky I/43.

   Změna č. 1 ÚPSU Červená Voda kterou byla vymezena zastavitelná plocha č. I/1 nabyla 
účinnosti dne 16. 7. 2005. Do dnešního dne nebylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby nebo 
územní souhlas pro stavbu. Vlastník pozemků měl cca 14 let na to, aby plochu č. I/1 v souladu se 
Změnou č. 1 ÚPSÚ využil. Dle § 102 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů vlastníkovi náhrada za změnu v území nenáleží.
        
Jiří Smetana, Verměřovice, podáno na obec Červená Voda dne 20. 12. 2012. Podáno pod 
názvem námitka, jelikož se však datum podání přibližuje termínu společného jednání, 
byla písemnost vyhodnocena jako připomínka.

Připomínka:
Jako vlastník pozemku parc.č. 230/10, o výměře 6414 m

2
, zapsaného na LV 1411 pro 

katastrální území Mlýnický Dvůr, tímto podávám námitky proti nesprávnému zařazení požadavku 
na změnu využití pozemku parc.č. 230/10, o výměře 6414 m2, zapsaného na LV 1411 pro 
katastrální území Mlýnický Dvůr (dále jen“Pozemek“) v návrhu územního plánu Červená Voda (dále 
jen „Územní plán“).

Včasnost podání námitek vyplývá z ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavebního zákona v platném znění (dále jen „StavZ“), které stanoví, že námitky musí být 
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uplatněny nejpozději při veřejném projednání návrhu územního plánu. Přípustnost podání námitek 
vyplývá z vlastnického práva Stěžovatele k Pozemku, který je přímo dotčený návrhem 
zastavitelných ploch v Územním plánu podle § 52 odst. 2 StavZ. Přípustnost podání námitek dále 
vyplývá i ze skutečnosti, že se v procesu pořizování a vydání územního plánu neuplatní zásada 
koncentrace (srov. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18.12.2008, sp. Zn. 1 Ao 4/2008).

Odůvodnění: Stěžovatel podal dne 12.3.2012 jako vlastník Pozemku žádost o zařazení 
Pozemku do zastavitelného území obce Červená Voda (dále jen „ Žádost“), a to v souladu s výzvou 
Obecního úřadu Červená Voda jako pořizovatele Územního plánu (dále jen „Pořizovatel“). 
Stěžovatel se domáhal změny využití Pozemku tak, aby bylo možné Pozemek využívat pro stavební 
účely. Z předmětné žádosti vyplývá, že Stěžovatel navrhuje změnu využití Pozemku tak, aby mohl 
být v budoucnu využit zejména pro účely výstavby občanské vybavenosti a stavby pro rekreaci.

Pořizovatel Územního plánu v rozporu s § 47 odst. 6 StavZ ve spojení s § 11 osts. 2 přílohou 
6 písm. j) vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, nezohlednil 
požadavek Stěžovatele na změnu využití Pozemku, když zařadil v návrhu Územního plánu Pozemek 
jako plochu pro občanské využití komerčního charakteru OM-5. Návrh na změnu využití Pozemku je 
v textové části odůvodnění návrhu Územního plánu zařazen pod požadavkem č. 4 společnosti 
SKIPARK ČERVENÁ VODA s.r.o. (dále jen „SKIPARK), tedy pod požadavkem subjektu, který není 
vlastníkem Pozemku.

Stěžovatel považuje za bezprecedentní, že ačkoliv Stěžovatel jako vlastník Pozemku 
požádal o změnu jeho využití, Žádosti nebylo v návrhu Územního plánu vyhověno a do návrhu byla 
zapracována změna využití Pozemku navržená společností SKIPARK. Společnosti SKIPARK přitom 
nesvědčí vlastnické, užívací ani žádné jiné právo k Pozemku. Stěžovatel upozorňuje na skutečnost, 
že Pořizovatel Územního plánu postupoval tímto zcela nelogickým způsobem i v případě jiných 
pozemků, mimo jiné např. pozemků parc.č. 230/9 a 230/11, zapsaných v Katastrálním území 
Mlýnický Dvůr. K uvedeným pozemkům podle výpisu z katastru nemovitostí SKIPARK rovněž nemá 
vlastnické právo, ale ani to SKIPARK nezabránilo v tom, aby i k těmto pozemkům žádal o změnu 
jejich využití. Je zcela nepochopitelné, že Pořizovatel návrhu Územního plánu této zcela 
nestandardní aktivitě SKIPARK vyhověl. Pořizovatel návrhu Územního plánu se výše uvedeným 
postupem dopustil dle Stěžovatele zásadního pochybení. V přímém důsledku vytýkaného pochybení 
by mohlo být, v případě nevyhovění žádosti, dotčeno vlastnické právo Stěžovatele k Pozemku a 
jeho právo vyjádřit se k obsahu Územního plánu.

Pozemek má být podle stávajícího znění návrhu Územního plánu zařazen jako plocha pro 
občanské využití komerčního charakteru OM-5: občanské vybavení – komerční zařízení malá a 
střední. Vymezení využití ploch občanského vybavení je dle názoru Stěžovatele nekonzistentní a 
vnitřně rozporné. Jako jeden z hlavních způsobů využití uvádí návrh Územního plánu „stavby pro 
veřejné stravování a ubytování (stavby ubytovacích zařízení)“, zároveň však stanovuje jako 
nepřípustné využití pro „pozemky staveb, které vyžadují zvýšenou hygienickou ochranu, zejména 
samostatné objekty pro bydlení, zdravotnictví, rekreaci, vzdělávání a výchovu.“  Návrh Územního 
plánu je v této části zcela zjevně nesmyslný a logicky rozporný, když na jednu stranu předpokládá 
využití ploch OM-5 pro stavbu ubytovacích zařízení, využívání pro tento účel však zároveň zakazuje.
Uvedené vymezení využití Pozemku je značně problematické a v zásadě (a při troše zjednodušení) 
mění pozemek na stavební, ale současně na něm zakazuje stavební činnost. Tímto postupem 
dochází ke zcela zřejmému poškození práv Stěžovatele. Tím, že u Pozemku bylo vyhověno návrhu 
SKIPARK došlo k porušení zásad rovného zacházení, když návrh Stěžovatele jako vlastníka Pozemku 
byl opomenut (s poukazem na zcela odlišný návrh SKIPARK) a bylo naopak vyhověno návrhu třetí 
osoby bez vlastnického vztahu k Pozemku. Návrh SKIPARK přitom činí Pozemek v zásadě 
nevyužitelným. Lze se domnívat, že tento stav vyhovuje SKIPARK, když např. neumožňuje na 
Pozemku vybudovat stavby k poskytování služeb potenciálně konkurenčních k činnostem 
vykonávaným SKIPARK (SKIPARK tak byl při činění návrhu k Pozemku ve zřejmém střetu zájmů). 
Zcela nepochopitelně návrh SKIPARK znemožňuje na Pozemku i stavby pro rodinnou rekreaci, 
motivace SKIPARK k tomuto není zřejmá.

Stěžovatel dále uvádí, že Žádosti by mělo být vyhověno, neboť neexistují důvody, které by 
požadované změně využití Pozemku bránily. Vzhledem k tomu, že okolní pozemky, a to zejména 
sousedící pozemky parc. Č. 115/4, 115/5, 115/6 a 115/7, v katastrálním území Mlýnický Dvůr, mají 
být podle návrhu Územního plánu využívány pro stavbu rekreačních objektů a zařízení, bylo by 
v hrubém rozporu se zásadou rovného zacházení s účastníky správního řízení podle § 7 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu v platném znění, kdyby Žádosti Stěžovatele nebylo vyhověno.

Stěžovatel dále upozorňuje na skutečnost, že podle rozsudku Nejvyššího správního soude ze 
dne 16.12.2008, č.j. 1Ao 3/2008-136, v odůvodnění opatření obecné povahy (kterým je i územní 
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plán) „nesmí zejména chybět esenciální obsahové náležitosti odůvodnění běžného správního 
rozhodnutí. I v odůvodnění opatření obecné povahy je tak nutno uvést důvody výroku, podklady pro 
jeho vydání a úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních 
předpisů.“ Ve vztahu k požadavku Stěžovatele na změnu využití Pozemku je odůvodnění návrhu 
Územního plánu nepřezkoumatelné a je zatíženo zásadními vadami, které je nezbytné před 
schválením Územního plánu odstranit.

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem Stěžovatel tímto požaduje, aby byl 
v Územním plánu Pozemek zařazen jako plocha RI-11 využití k rekreaci- plochy staveb pro rodinnou 
rekreaci.

Připomínce proti nesprávnému zařazení požadavku na změnu využití pozemku parc. č. 
230/10 v k.ú. Mlýnický Dvůr není Územním plánem Červená Voda vyhověno. 
Odůvodnění:

Včasnost podání námitky nelze v tomto případě zdůvodnit ustanovením § 52 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění. Písemnost byla podána 
před zákonným termínem pro uplatnění připomínek v rámci společného jednání. Jelikož byla 
písemnost podána cca 2 měsíce před termínem společného jednání, je přiřazena v rámci pořizování 
Územního plánu Červená Voda k fázi společného jednání.

Vlastníkem pozemku byla podána žádost o změnu funkčního využití p.p.č. 230/10 v k.ú. 
Mlýnický Dvůr v následujícím znění:„ Žádám, aby pořizovatel územního plánu zařadil Pozemky do 
zastavitelného území tak, aby u Pozemků mohlo dojít ke změně jejich funkčního využití pro 
účely stavební činnosti. Základním důvodem této žádosti je faktická lokalizace Pozemků. 
Pozemky jsou totiž lokalizovány v bezprostředním sousedství uceleného celku ostatních pozemků, 
které mají být využity při výstavbě a provozu Lyžařského areálu Suchý Vrch – Červená Voda. Pokud 
by nebyla umožněna změna funkčního využití Pozemků, došlo by ke znehodnocení jejich hodnoty, 
protože Pozemky by v podstatě nebylo možné jakkoli využívat. Lze přepokládat, že okolní pozemky 
budou v rámci projektu lyžařského areálu využity pro účely výstavby občanské vybavenosti, 
rekreace, sportovních staveb, parkoviště apod. Není dán jediný objektivní důvod pro to, aby 
izolované Pozemky zůstaly, na rozdíl od sousedících pozemků, bez možnosti budoucího stavebního 
využití“.

Z předmětné žádosti nevyplývá požadavek na vymezení konkrétního funkčního využití 
pozemku. Z pohledu pořizovatele a zpracovatele Územního plánu Červená Voda bylo žádosti 
v plném rozsahu vyhověno, uvedený pozemek 230/10 v k.ú. Mlýnický Dvůr je celý 
součástí zastavitelné plochy Z73 ( OM-5) a je tedy vymezen pro účely stavební činnosti.
V souladu s právními předpisy byly vlastníky pozemků a investory podány žádosti o změnu 
funkčního využití, které měli být v případě rozvoje zastavitelných ploch v území zpracovatelem 
přednostně prověřeny. Prověření však neznamená jejich automatické vymezení jako zastavitelné, je 
na zvážení zpracovatele a dotčených orgánů hájích ochranu veřejných zájmů v území, které plochy 
jsou vhodné pro konkrétní funkční využití a celkově pro zástavbu. Přednostní prověření bylo zadáno 
z důvodu, aby nebyly vymezovány zastavitelné plochy na pozemcích vlastníků, kteří se stavbou 
v dohledné době nepočítají. V obci Červená Voda je v platnosti územně plánovací dokumentace 
z roku 1997, která kapacitně nepokrývá požadavky stavebníků, z tohoto důvodu byla obcí podána 
výzva k uplatnění požadavků na změnu v území potenciálními stavebníky a investory. 

Vyhláška č. 500/2006 Sb. vymezuje pro zastavitelné plochy 8 základních typů ploch 
s rozdílným způsobem využití, metodický pokyn – MINIS pro Pardubický kraj provádí další členění na 
cca 42 ploch s rozdílným způsobem využití.
 Pokud žadatel uvede ve své žádosti, že chce na svých pozemcích vymezit zastavitelnou plochu bez 
udání účelu využití, je to pro zpracovatele územně plánovací dokumentace signál, že se nejedná o 
přímého stavebníka, ale že se vlastník snaží své pozemky finančně zhodnotit jako zastavitelné  a 
nechává na zpracovateli, aby využití stanovil dle konkrétních podmínek v území a stanovené 
urbanistické koncepci.
   Tak bylo postupováno i v daném případě. Vymezená zastavitelná plocha má výměru 0,95 
ha a navazuje na stávající plochu občanského vybavení – komerčního charakteru lyžařského areálu, 
bezprostředně sousedí s velkokapacitním parkovištěm. Východně od vymezené zastavitelné plochy 
je územně chráněn koridor pro vedení komunikace regionálního významu – přeložky silnice I/43, 
tzn., že zastavitelná plocha leží uprostřed dvou významných prvků dopravní infrastruktury. 
Situování objektů rodinné rekreace v dané ploše je z tohoto důvodu nevhodné, bylo by třeba 
realizovat hygienická opatření, která by zabrala značnou část již tak nevelké rozvojové plochy. 

  Pochybené jsou i další závěry o tom, že zpracovatel nerespektoval vlastnické právo a 
předřadil zájmy vlastníka pozemku zájmům společnosti  SKIPARK Červená Voda. 
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   Před zpracováním návrhu územního plánu vyzvala Obec Červená Voda své obyvatele 
anketou k podání podnětů na změnu ve využití území v obci. Nebyly vyzývání jen vlastníci 
pozemků, ale byly oslovováni i ti, kteří třeba pozemek v obci nevlastní, ale mají zájem v obci např. 
podnikat v nějakém oboru, pro který nemohou najít vhodný prostor. Územní plán si dal za cíl, 
vhodné pozemky pro tyto žadatele vyhledat. Vymezení zastavitelných ploch se neodvíjí od toho, 
kdo pozemek vlastní, ale zda je pozemek pro danou funkci vhodný z hlediska podmínek v území. 
V rámci této výzvy si podala žádost i společnost SKIPARK Č. Voda, která začala provozovat 
v Mlýnickém Dvoře lyžařský areál. V žádosti chtěla prověřit možnost dalšího územního rozvoje 
areálu, tento postup je považován za logický a správný. Realizaci lyžařského areálu nelze chápat 
jako veřejnou stavbu, nelze pro ni tedy vyvlastnit a je tedy na konkrétním vlastníkovi pozemku, zda 
na něm rozvoj tohoto areálu připustí. 
   Na využití dotčeného pozemku 230/10 došly tedy dva požadavky:

1. od vlastníka pozemku, který žádal pouze o vymezení zastavitelné plochy

2. od provozovatele sousedícího areálu, který žádal o vymezení zastavitelné 

plochy pro občanské vybavení

  Uvedené požadavky nebyly v rozporu a bylo tedy oběma plně vyhověno. Je jen otázkou 
náhody či spíše lepší znalosti území, že společnost SKIPARK uvedla optimální využití území. Pokud 
by se její požadavek v daném prostoru týkal například rodinné rekreace nebo ploch pro výrobu, 
také by nebyl splněn. 

V závěru své námitky stěžovatel napadá text vymezení využití funkční plochy občanské 
vybavení – komerční zařízení malá a střední s tím, že je účelově zpracován tak, aby znemožnil 
stavební využití zastavitelné plochy OM-5. Je třeba poznamenat, že charakteristika plochy 
s rozdílným způsobem využití je stanovena pro plochy v celém řešeném území, ne konkrétně pro 
každou zastavitelnou ploch zvlášť. Pokud by bylo využití s výše uvedeným záměrem zpracováváno, 
došlo by k omezení všech podobných ploch v řešeném území. V tomto případě se však jedná o 
nesprávný výklad pojmů, stěžovatel by měl nahlédnout do části 3 kapitoly 6. Textové části 
odůvodnění, která se tímto výkladem zabývá. 
Z níže uvedeného vymezení využití předmětné plochy je zřejmé, že nabízí širokou možnost využití 
v daném prostoru. 

  Z textu není jasné, zda stěžovatel ztotožňuje stavby pro veřejné ubytování se stavbami 
pro bydlení, vzdělávání a výchovu, rekreaci a zdravotnictví. Aby nedocházelo k tomuto postupu byly 
regulativy plochy doplněny o podtržený text.  

3. B  OBČANSKÉ VYBAVENÍ  - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ (OM)

Hlavní  využití :
- stavby pro veřejnou administrativu
- stavby pro obchod
- stavby pro nevýrobní a opravárenské služby 
- stavby pro veřejné stravování a ubytování (stavby ubytovacích zařízení)

Přípustné využití :
- související dopravní a technická infrastruktura 
- veřejná  prostranství 
- související zeleň a menší plochy sídelní zeleně na veřejných prostranství  
- stavby  pro ochranu obyvatelstva 
-    stavby sportovních zařízení   
-    stavby  pro veřejnou správu 

Nepřípustné využití: 
- stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace, hluk, teplo, 

otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací, zastínění, apod.) 
překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech  

- pozemky staveb, které vyžadují zvýšenou hygienickou ochranu, zejména samostatné objekty 
pro bydlení, zdravotnictví, rekreaci, vzdělávání a výchovu; nepřípustnost se  netýká staveb pro 
veřejné ubytování - při řízení o umístění těchto staveb v území  (i k územnímu řízení na 
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inženýrské sítě) musí být dokladováno měřením hlučnosti dodržení hygienických limitů na 
hranici navrhované plochy

Podmínky prostorové regulace:
- výšková regulace – optimálně dvě nadzemní podlaží resp. nadzemní podlaží a obytné podkroví, 

v případě vytváření pohledové dominanty bude umístění nové stavby prověřeno zákresem 
v dálkových pohledech

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50%
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25%

Nešněrová Ludmila, Mlýnický Dvůr vedeno pod EČ: 12992/2013 ze dne 7.8.2013. Podáno 
pod názvem námitka, jelikož se však datum podání přibližuje termínu společného 
jednání, byla písemnost vyhodnocena jako připomínka.

Připomínka:
Nesouhlasím, ani já, ani ostatní vlastníci dotčených pozemků, tedy dávám nesouhlas 

s uvedením v novém územním plánu, (silniční, pozemní komunikace přes náš pozemek, nejenže to 
s námi nebylo projednáno, ale omezuje nás to na vlastnických právech, snižuje hodnotu a využití 
pozemku dotčeného, ale i pozemkové parcely 116 GP

Vymezení území dotčeného námitkou: katastr nemovitostí, kat. území Mlýnický Dvůr, 
pozemková parcela 112 GP

Odůvodnění námitky: při koupi nemovitosti a dotčených pozemků (112,116), ani do 
dnešního dne nebyly omezeny vlastnická práva ani nebylo zřízeno věcné břemeno.

Připomínce NENÍ Územním plánem Červená Voda vyhověno.
Odůvodnění:

Výše uvedený nesouhlas se týká koridoru pro umístění přeložky I/43 vymezené v Zásadách 
územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen „ZUR Pk“) vydaných zastupitelstvem Pk dne 29. 4. 
2010 usnesením č. Z/170/10. Ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve 
znění pozdějších předpisů vyplývá obci povinnost uvést svou územně plánovací dokumentaci do 
souladu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem, tedy se ZUR Pk. O vymezení 
ploch a koridorů v procesu pořizování územního plánu nejsou vlastníci pozemků jednotlivě písemně 
informováni. O zveřejnění návrhu územního plánu jsou v rámci jednotlivých fází pořizování 
územního plánu občané informováni formou veřejné vyhlášky vystavené v zákonem stanovených 
termínech. Vlastníci pozemků vstupují do procesu územního plánování v zákonem stanovených 
termínech svými připomínkami a následně námitkami. S vlastníky pozemků je jednotlivě jednáno 
v navazujících fázích umisťování staveb. Jelikož se v daném případě jedná o veřejně prospěšnou 
stavbu nadmístního významu nelze připomínce vyhovět.  

V rámci veřejného projednání neobdržel pořizovatel žádné připomínky.




