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ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLÍKY 
 

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

v y d á v á 
 

Územní plán Králíky 
 

A. Textová část územního plánu 
 

1. Vymezení zastavěného území  

Řešeným území Územního plánu Králíky jsou následující katastrální území: 
 

Název katastrálního území  Číslo  Výměra  

Dolní Boříkovice 628 727 1021,36 

Dolní Lipka 629 588  418,87 

Horní Lipka 643 360  667,87 

Červený Potok 672 530  504,05 

Dolní Hedeč 672 548  382,46 

Králíky 672 556 1066,35 

Heřmanice u Králík 733 792  554,25 

Prostřední Lipka  733 806  654,79 

 

Řešené území má celkovou výměru 5270 ha. 

 
Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s §58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu. Nově zastavěné pozemky byly aktualizovány k období zpracování 
návrhu územního plánu  - tzn. 1. května 2008. Zastavěné pozemky byly změnou č. 1 
aktualizovány k datu 9.kv ětna 2013 .  
 
Hranice zastavěného území je zakreslena ve výkrese základního členění území, dále pak v hlavním 
a koordinačním výkrese. Je také součástí výkresu předpokládaných záborů zemědělského půdního 
fondu.  

 

 



 
 

3

 

 

2.  Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  

 

2.1 Zásady celkové koncepce rozvoje města 

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

- posílit funkci města jako místa klidného rodinného bydlení v pěkném přírodním prostředí  

- vytvořit podmínky pro lepší využití rekreačního potenciálu oblasti, vytvořit kvalitní síť 
služeb a pestrou nabídku sportovních aktivit  

- zajistit dobrou dopravní dostupnost řešeného území  

- posílit hospodářský význam města v rámci regionu 

 

2.2 Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot 

Ochrana urbanistických a kulturních hodnot v území 

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

Králíky 
 

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

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

- kostel sv. Anny z roku 1818 
 
Dolní Hedeč  

- poutní dům 
- Krucifix na hřbitově 
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Dolní Lipka  

- kaple Panny Marie Královny míru a  kříž z roku 1850 
 

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

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

 

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

 

 

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

 3.1 Urbanistická koncepce  
    Plošné uspořádání území    

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Prostorové uspořádání území  

3.1.9 Nově budované objekty citlivě začlenit do stávajícího zastavěného území. V integrovaných 
obcích dávat přednost volnému řazení objektů před pravidelnou uliční zástavbou, která je 
v tomto území cizí.  
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3.1.10 V prostorově méně výrazných rozvojových ploch pro bydlení navržených v okrajových 
částech obce respektovat stávající strukturu osídlení, nově navrhované objekty volně 
řadit v krajině; před zahájením výstavby v lokalitách soustředěné zástavby zajistit 
zpracování územní studie, která prověří začlenění nové zástavby do zastavěného území 
sídelní struktury obce 

3.1.11  V ucelených stavebních souborech používat jednotnou barvu střešní krytiny 

3.1.12 Respektovat pohledové dominanty v území (věže kostelních budov). 
   3.1.13 V navrhovaných rozvojových plochách pro výrobu a skladování  je nepřípustné umístění 

výškových skladovacích objektů 

3.1.14 Realizace záměru v lokalitě Z1/Nzt-4 (k.ú. Králíky) bude v navazujících řízeních podrobena 
hodnocení vlivu na krajinný ráz 

3.2 Vymezení zastavitelných ploch 
 

3.2.1 Bydlení -venkovského typu:  
 

LOKALITA  č. : Bv -1 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající místní komunikaci, která prochází 
severně od pozemku a stávající účelové komunikaci, která je vedena po jižní hranici 
rozvojové lokality 

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 61 

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. : Bv -2 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávajících místních komunikacích, které 
jsou vedení po severní a jižní hranici rozvojové lokality  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 61 

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. : Bv –3a, Bv- 3b 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

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

Navrhované funkční využití:   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající místní komunikaci, která prochází 
středem navrhovaného území  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 61 

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. : Bv -4 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající účelové komunikaci, která je 
vedena po jižní hranici pozemku  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 61 

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. : Bv - 5 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití:   bydlení venkovského typu   

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

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, který se nachází v jižní části pozemku  

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1158 

Způsob vytápění: plynofikace dané lokality je možná   

 

LOKALITA  č. : Bv - 6 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávajících místních komunikacích, 
vedených po severní a jižní hranici pozemků 

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1012 

Způsob vytápění: plynofikace dané lokality je možná   

 

LOKALITA  č. :  Bv -7a, Bv -7b 

Katastrální území: Dolní Lipka      

Stávající funkční využití:  orná půda , trvalý travní porost 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Podmínky umístění lokality: 

- v souvislosti s plánovanou výstavbou je třeba realizovat pás izolační zeleně podél železniční 
trati  

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávajících účelových komunikacích, 
vedených po hranici řešeného prostoru  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1104  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  
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LOKALITA  č. :  Bv -8  

Katastrální území: Dolní Lipka      

Stávající funkční využití:  orná půda,zbořeniště 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po navrhované místní komunikaci  

Zásobování vodou: z vlastního zdroje  

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 72 

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

 

LOKALITA  č. :  Bv -9 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  zahrada, zbořeniště 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1362  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -10 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

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

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1362  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  



 
 

9

 

LOKALITA  č. :  Bv -11 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, zbořeniště 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1362  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -12 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná půda  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1362  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -13 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná půda    

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající účelové komunikaci  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1362  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -14 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  orná půda  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1362  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -15 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

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

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající účelové komunikaci  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1362  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -16 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  zahrada                            

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 961  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -17 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

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

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající účelové komunikaci  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 961  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -18 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, zásobovací řad probíhá západně od lokality  

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 961  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -19 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

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

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   
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Podmínky pro využití lokality: 

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

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici  

Zásobování vodou: z vlastního zdroje  

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 109  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -20 

Katastrální území: Horní  Lipka  

Stávající funkční využití:  orná půda 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita je komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 109  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -21 

Katastrální území: Horní  Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z navrhované účelové komunikace  

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

Odvádění a čištění odpadních vod:  navrhováno je vybudování stokové sítě v území, zakončené 
sídlištní ČOV na jižním okraji zástavby; v 1. etapě 
individuálně, DČOV s vypouštěním do Lipkovského 
potoka 
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Zásobení el. energií: ze stávající TS 109  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -22 

Katastrální území: Horní  Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :    bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita je komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 109  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -23 

Katastrální území: Horní  Lipka  

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

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita je komunikačně přístupná ze stávající krajské komunikace  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 109  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv+D -24 

Katastrální území: Horní  Lipka  

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

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

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

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 109  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -25 

Katastrální území: Horní  Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, zbořeniště  

Navrhované funkční využití :  bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita je komunikačně přístupná ze stávající krajské komunikace  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 111  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -26 

Katastrální území: Horní  Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, ostatní plochy  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita je komunikačně přístupná ze stávající krajské komunikace  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 111  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  
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LOKALITA  č. :  Bv -27 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po účelové komunikaci vedené po jejím 
severozápadním okraji  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 92 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -28 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici   

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 92 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -29 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, ostatní plochy  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice přes přístupové komunikace 
vedené v ploše stávající obytné zástavby    

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 92 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -30 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 92 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -31 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Podmínky umístění lokality:  

                               - při umisťování objektů je třeba věnovat větší pozornost zakládání staveb, 
vzhledem k tomu, že v sousedství bylo stanoveno potenciální sesuvné 
území  

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 642 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

 

LOKALITA  č. :  Bv -32 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 
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Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající účelové komunikaci vedené po 
severovýchodní hranici předmětného území  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 642 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -33  + Bv 34a 

Katastrální území: Červený Potok       

Stávající funkční využití:  orná půda  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z nové krajské silnice nebo ze stávající účelové 
komunikace na východním okraji pozemku  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 49 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -34b, Bv-34c   

Katastrální území: Červený Potok       

Stávající funkční využití:  orná půda  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávajících místních komunikací, které 
procházejí řešeným územím                

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

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

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

 

LOKALITA  č. :  Bv -35   

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  orná půda  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 866 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -36   

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalý travní porost, orná půda 

Navrhované funkční využití :  bydlení venkovského typu 

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 866 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -37   

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  orná půda  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

Podmínky pro umístění lokality:  

                            - na východním okraji lokality je třeba respektovat průběh lokálního 
biokoridoru podél Tiché Orlice 

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace  

Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, zásobovací řad se nachází severně 
od lokality 
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Odvádění a čištění odpadních vod: individuálně, DČOV s vypouštěním do Tiché Orlice     

Zásobení el. energií: ze stávající TS 866 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -38   

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalý travní porost 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

Podmínky pro umístění lokality: 

                            - na západním okraji lokality je třeba respektovat průběh lokálního 
biokoridoru podél Tiché Orlice 

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 866 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -39   

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalý travní porost,orná půda 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice  

Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, prodloužením zásobovacího řadu, 
který se nachází jihozápadně od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě, napojení na veřejnou kanalizaci 
města Králíky a ČOV Králíky  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 581  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -40   

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  orná půda            

Navrhované funkční využití :  bydlení venkovského typu 

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

Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, prodloužením zásobovacího řadu, 
který se nachází jihozápadně nebo severovýchodně lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě, napojení na veřejnou kanalizaci 
města Králíky a ČOV Králíky  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 907  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -41a, Bm- 41b 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalý travní porost 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace  

Zásobování vodou: možnost napojení na veřejný vodovod, prodloužením zásobovacího řadu, 
který  se nachází jihozápadně  nebo severovýchodně lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě, napojení na veřejnou kanalizaci 
města Králíky a ČOV Králíky  

Zásobení el. energií: ze stávající TS 907  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -42   

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Stávající funkční využití:  trvalý travní porost 

Navrhované funkční využití :  bydlení venkovského typu 

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

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice 

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 907 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -43a, Bv-43b 

Katastrální území: Dolní Hedeč   
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Stávající funkční využití:  trvalý travní porost, orná půda, zahrada  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace 

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

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

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

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -44  

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Stávající funkční využití:  ostatní plochy  

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice  

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

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

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

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. : Bv - 45 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita je komunikačně přístupná z krajské silnice  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 60, v souvislosti s rozvojem rekreační zástavby 
navrhována výstavba nové TS- T23 

Způsob vytápění: plynofikace dané lokality je možná   

 

LOKALITA  č. :  Bv- 46 

Katastrální území: Králíky       

Stávající funkční využití:  orná půda, ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu                              

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající resp. navrhované krajské silnici, 
bude vybudována přístupová komunikace k jednotlivým objektům  

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

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

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

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. : Bv - 47 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající účelové komunikaci vedené 
k sousední nemovitosti  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1012 

Způsob vytápění: plynofikace dané lokality je možná   

 

LOKALITA  č. :  Bv -48   

Katastrální území: Červený Potok       

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

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

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 49 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -49 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty            

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Podmínky pro umístění lokality:  

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

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 961  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Bv -50   

Katastrální území: Červený Potok       

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu 

Podmínky pro umístění lokality:  

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

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 49 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 
LOKALITA  č. : Z1/Bv-1  

Katastrální území: Dolní Hedeč       

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Podmínky pro využití lokality:  v lokalitě nebude realizován nový obytný objekt, bude sloužit pro 
rozšíření hospodářského zázemí stávající zemědělské usedlosti na stp. 2/1 a 2/2 

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná přes stávající komunikační plochy u stp. 2/1 a 2/2 v k.ú. 
Dolní Hedeč z krajské silnice vedené jižně od lokality                            

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

Odvádění a čištění odpadních vod: navrženo je prodloužení stokové sítě na veřejnou kanalizaci města 
Králíky zakončenou městskou ČOV                    

Zásobení el. energií: ze stávající TS 907 

 
 

LOKALITA  č. : Z1/Bv-2  

Katastrální území: Dolní Boříkovice       

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Podmínky pro využití lokality:  v lokalitě nebude realizován nový obytný objekt, bude sloužit pro 
rozšíření hospodářského zázemí stávajícího obytného objektu v sousedství      

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající místní komunikaci, která se nachází na jižní 
hranici pozemku  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, který se nachází jihovýchodně od lokality 

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1158 
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3.2.2 Bydlení - městského typu rodinné: 
 

LOKALITA  č. : Bmr- 1 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu  rodinné  

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající místní komunikaci, která se nachází 
na severovýchodním okraji lokality  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1158 

Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 2 

Katastrální území: Dolní Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu rodinné  

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po nově navrhované místní komunikaci  

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

Odvádění a čištění odpadních vod: vybudování stokové sítě zakončené sídlištní ČOV, umístěné 
jižně od lokality 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 519   

Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 3a, Bmr- 3b 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty,orná půda 

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu rodinné  

Podmínky pro umístění lokality:  

- podél hromadných garáži je třeba vysadit izolační pás zeleně  
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Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po nově navrhované místní komunikaci  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1108, navrhována je výstavba nové TS- T17 

Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 4 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu rodinné  

Podmínky pro umístění lokality:  

- podél trati ČD je třeba vysadit izolační pás zeleně  

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

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikaci  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 160 v případě potřeba výstavba nové TS – T16 

Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 5a, Bmr- 5b, Bmr-5c 

Katastrální území: Králíky      

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

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu rodinné  

Podmínky pro umístění lokality:  

- před zahájením výstavby v jihozápadní části území je třeba provést kabelizaci el. vedení 
22kV tak, aby se snížil dopad tohoto vedení na zástavbu 

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po nově navrhované místní komunikaci  

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

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

Zásobení el. energií: výstavba nových TS – T6 a T5  

Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 6  

Na základě projednávání konceptu převedena do ploch obytných smíšených  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 7  

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná půda 

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu rodinné  

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace       

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 581           

Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 8  

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu rodinné  

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace       

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu 

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS         

Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 9 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  zahrada, trvalý travní porost 
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Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu rodinné  

Podmínky pro využití lokality: 

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

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace       

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu 

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS         

Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 10 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  zahrada                   

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu rodinné  

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace       

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu 

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS         

Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 11 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  zahrada, ostatní plocha  

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu rodinné  

Podmínky pro umístění lokality:  

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

Technické zajištění území: 

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS         

Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

LOKALITA  č. : Bmr- 12 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  orná půda, ostatní plocha  

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu rodinné  

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace       

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu 

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS         

Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

LOKALITA  č. : Z1/Bmr-1  

Katastrální území: Králíky          

Stávající funkční využití:  sídelní zeleň- soukromá a vyhrazená          

Navrhované funkční využití :   bydlení - městského typu rodinné 

Podmínky pro využití lokality:  v lokalitě nebude realizován nový obytný objekt,ale bude sloužit pro 
rozšíření zázemí stávajícího rodinného domu na p.č. 759/7, resp. navrhovaného obytného objektu na 
p.č. 759/8 

- využití lokality je pouze podmíněně přípustné, umístění konkrétních staveb je podmíněno udělením 
výjimky z ochranného pásma lesa, v případě, že tato výjimka nebude získána, bude plocha využívána 
pouze jako soukromá zeleň 

Technické zajištění území: 

   - bude využívána infrastruktura realizovaná u nemovitosti na stp. 1287 

 
LOKALITA  č. : Z1/Bmr-8/rozší ření Z1 

Katastrální území: Králíky          

Stávající funkční využití:  sídelní zeleň- na veřejných prostranstvích  

Navrhované funkční využití :   bydlení - městského typu rodinné 

Podmínky pro využití lokality:  v lokalitě nebude realizován nový obytný objekt, bude sloužit pro 
rozšíření zázemí stávajícího rodinného domu na stp. 1287    

Technické zajištění území: 

   - bude využívána infrastruktura realizovaná u nemovitosti na stp. 1287 
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3.2.3 Bydlení - městského typu sídlištní: 
 

LOKALITA  č. : Bms-1a, Bms-1b 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení městského typu sídlištní  

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z nově navrhované místní komunikace 

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

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

Zásobení el. energií: z nově navrhované TS – T9 

Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

3.2.4 Plochy smíšené - obytné městské: 
 

LOKALITA  č. : Sm-1 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná půda 

Navrhované funkční využití :   plochy smíšené obytné - městské 

Podmínky pro umístění lokality:  

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

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze státní silnice vybudováním jednoho sjezdu 
v prostoru křižovatky se silnicí II. třídy, pro obsluhu jednotlivých objektů vybudovat 
v území síť místních komunikací  

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

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

Zásobení el. energií:  realizace nové TS – T10          

Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  
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LOKALITA  č. : Sm- 2  

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   plochy smíšené obytné městské  

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace       

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 581           

Způsob vytápění: je uvažovaná plynofikace dané lokality  

 

3.2.5  Občanské vybavení-komerční zařízení malá a střední: 
 

LOKALITA  č. :  Om -1  

Katastrální území: Dolní Lipka      

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

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

Podmínky pro umístění lokality:  

-realizací chráněných staveb (např. služebních bytů či bytů majitelů provozovaných zařízení) 
v předmětných lokalitách nesmí docházet ke střetu s požadavky předpisů na ochranu zdraví 
z hlediska dodržování limitů hluku ve venkovních chráněných prostorech staveb (zdroj hluku – 
komunikace I/43). V případě, že bude měřením prokázáno překročení hygienického limitu, bude 
upraveno umístění chráněné stavby tak, aby limit byl dodržen. Výsledek měření hlučnosti a návrh 
hranic lokalit doložen k územnímu řízení.  
Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající státní silnici  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, který je veden po východním okraji lokality   

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1104   

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

 

LOKALITA  č. :  Om -2  

Katastrální území: Dolní Lipka      

Stávající funkční využití:  orná půda  

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení –malá a střední komerční zařízení 
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Podmínky pro umístění lokality:  

-realizací chráněných staveb (např. služebních bytů či bytů majitelů provozovaných zařízení) 
v předmětných lokalitách nesmí docházet ke střetu s požadavky předpisů na ochranu zdraví 
z hlediska dodržování limitů hluku ve venkovních chráněných prostorech staveb (zdroj hluku – 
komunikace I/43). V případě, že bude měřením prokázáno překročení hygienického limitu, bude 
upraveno umístění chráněné stavby tak, aby limit byl dodržen. Výsledek měření hlučnosti a návrh 
hranic lokalit bude doložen k územnímu řízení.  
Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající státní silnici  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, který je veden po východním okraji lokality   

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

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

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

 

LOKALITA  č. :  Om -3  

Katastrální území: Dolní Lipka      

Stávající funkční využití:  orná půda , trvalé travní porosty  

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

Podmínky pro umístění lokality:  

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

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající státní silnici  

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

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

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

Způsob vytápění:  je uvažováno s plynofikací dané lokality            

 

LOKALITA  č. :  Om -4 + Om - 5 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

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

Podmínky pro umístění lokality:  

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

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající místní komunikaci, která je vedena 
severně od lokality nebo z krajské silnice 

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

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

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

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. :  Om -7  

Katastrální území: Králíky       

Stávající funkční využití:  orná půda, ostatní plochy 

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

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající resp. navrhované krajské silnici, 
bude vybudována přístupová komunikace k jednotlivým objektům  

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

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

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

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. :  Om -8  

Katastrální území: Králíky       

Stávající funkční využití:  orná půda, trvalé travní porosty 

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

Podmínky pro umístění lokality:  

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

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z navrhované místní komunikace, po realizaci 
přeložky silnice I/43 z původní silnice  
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Zásobování vodou: z veřejného vodovodu prodloužením zásobovacího řadu, který se nachází 
severně od lokality  

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

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

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. :  Om -9  

Katastrální území: Králíky       

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty  

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

Podmínky pro umístění lokality:  

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

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z navrhované místní komunikace, resp. ze 
stávající silnice I/43  

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

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

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

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. :  Om -10 

Katastrální území: Heřmanice u Králík 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

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

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské komunikaci  

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

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

Zásobení el. energií: navrhována realizace nové TS – T26 

Způsob vytápění:  není uvažováno s plynofikací dané lokality 
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LOKALITA  č. :  Om-11   

Katastrální území: Horní Lipka         

Stávající funkční využití:  orná půda  

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

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 110 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Om-12   

Katastrální území: Dolní Hedeč     

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

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

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 907 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Om- 13  

Katastrální území: Červený Potok       

Stávající funkční využití:  orná půda                                 

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

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice  

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

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



 
 

36

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

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Om- 14  

Katastrální území: Červený Potok       

Stávající funkční využití:  orná půda                                 

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

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice  

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

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

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

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

3.2.6  Občanské vybavení - veřejná infrastruktura: 

LOKALITA  č. :  Ov -6  

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  orná půda, ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – veřejná infrastruktura 

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající krajské silnici přes účelové 
komunikace ve stávajícím areálu  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 961  

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

3.2.7  Občanské vybavení –tělovýchovná a sportovní zařízení: 
 

LOKALITA  č. :  Os-1 

Katastrální území: Králíky        

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 
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Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  

 

LOKALITA  č. :Os-2 

Katastrální území: Králíky        

Stávající funkční využití:  orná půda             

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

 

LOKALITA  č. :  Os-3 

Katastrální území: Králíky        

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

 

LOKALITA  č. :  Os-4 

Katastrální území: Králíky        

Stávající funkční využití:  orná půda  

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

 

LOKALITA  č. :  Os-5 

Katastrální území: Králíky        

Stávající funkční využití:  orná půda              

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

 

LOKALITA  č. :  Os-6 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

 

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

Katastrální území: Dolní Hedeč, Králíky  

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

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

 

3.2.8 Rozvojové plochy – výroba a skladování -drobná řemeslná výroba 
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LOKALITA  č. :  Vd -1  

Katastrální území: Dolní Lipka      

Stávající funkční využití:  orná půda  

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

Podmínky pro umístění lokality:  

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

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

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z místní komunikace, která je vedena po 
východní hranici předmětného území. V závislosti na parcelaci bude uvnitř lokality 
vybudována přístupová komunikace k jednotlivým areálům, pro vybudování této 
přístupové komunikace je možno uvažovat s jedním sjezdem ze státní silnice na 
západním okraji lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, který je veden severním okrajem  lokality   

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1104 , v případě potřeby výstavba nové TS – T25  

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. :  Vd -2  

Katastrální území:  Králíky         

Stávající funkční využití:  orná půda, trvalé travní porosty 

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

Podmínky pro umístění lokality:  

- vzhledem k pohledové exponovanosti prostoru je třeba klást zvýšený důraz na 
architektonické řešení objektů v bezprostředním sousedství krajské silnice  

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z nové krajské silnice, resp. ze stávající účelové 
komunikace vedené po západním okraji lokality  

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

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

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

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

3.2.9 Výroba a skladování – lehký průmysl: 
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LOKALITA  č. :  Vl -1  

Katastrální území: Králíky          

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – lehký průmysl  

Podmínky pro umístění lokality:  

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

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze státní silnice, resp. krajské silnice vedené po 
severním okraji lokality  

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

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

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

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. :  Vl -2  

Katastrální území: Králíky          

Stávající funkční využití:  orná půda , trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – lehký průmysl 

Podmínky pro umístění lokality:  

- na východním okraji lokality v sousedství obytné zástavby je třeba realizovat pás 
izolační zeleně 

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace vedené po 
východní hranici pozemku          

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

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

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

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. :  Vl -3  

Katastrální území: Králíky          

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

Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – lehký průmysl 
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Podmínky pro umístění lokality:  

                                - podmínkou realizace této průmyslové zóny je zajištění její dobré dopravní 
dostupnosti (přeložka silnice III. třídy) 

                                   - vzhledem k pohledové exponovanosti prostoru je třeba klást zvýšený 
důraz na architektonické řešení objektů v bezprostředním sousedství navrhované krajské silnice 

Technické zajištění území: 

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

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

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

Zásobení el. energií: výstavba nové TS – T19 

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

3.2.10 Výroba a skladování – zemědělská výroba: 

 

LOKALITA  č. :  Vz-1 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – zemědělská výroba 

Podmínky pro umístění lokality:  

                                - vzhledem k pohledové exponovanosti prostoru je třeba klást důraz na 
architektonický výraz objektu  

Technické zajištění území:  

 

LOKALITA  č. :  Vz-2 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – zemědělská výroba 

Podmínky pro umístění lokality:  

                                - vzhledem k pohledové exponovanosti prostoru je třeba klást důraz na 
architektonický výraz objektu  

Technické zajištění území:  

 

LOKALITA  č. :  Vz-3 

Katastrální území: Dolní Lipka  
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Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – zemědělská výroba 

Technické zajištění území:  

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice přes účelové 
komunikace ve stávajícím areálu    

Zásobování vodou: z vlastního zdroje jižně od lokality  

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 73  

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. :  Vz-4 

Katastrální území: Dolní Hedeč  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – zemědělská výroba 

Podmínky pro umístění lokality:  

                                - vzhledem k pohledové exponovanosti prostoru je třeba klást důraz na 
architektonický výraz objektu  

Technické zajištění území:  

 

LOKALITA  č. : Z1/Vz-1 

Katastrální území: Červený Potok   

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – ttp          

Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – zemědělská výroba 

Podmínky pro využití lokality:  

- rozšíření farmy Pařízek v Červené Potoce  

- dalším stupni dokumentace bude doloženo, že negativní vliv z výroby nezasáhne žádný ze stávajících 
objektů hygienické ochrany ani plochu územní rezervy pro bydlení označenou Z1/R5(Bv) 

- s cílem začlenit hmotově výrazné objekty do krajiny vysadit podél areálu obvodovou zeleň  

Technické zajištění území: 

   - bude využívána infrastruktura realizovaná ve stávajícím areálu    

LOKALITA  č. : Z1/Vz-2 

Katastrální území: Dolní Lipka  

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – ttp          

Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – zemědělská výroba 

Podmínky pro využití lokality:  

- rozšíření zemědělského areálu firmy ZEOS v Dolní Lipce 

- dalším stupni dokumentace bude doloženo, že negativní vliv z výroby nezasáhne žádný ze stávajících 
objektů hygienické ochrany v sousedství                                                
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- s cílem začlenit hmotově výrazné objekty do krajiny vysadit podél areálu obvodovou zeleň  

Technické zajištění území: 

   - bude využívána infrastruktura realizovaná ve stávajícím areálu    

 

3.2.11 Technická infrastruktura- inženýrské sítě  
 

LOKALITA  č. :  Ti -1  

Katastrální území: Králíky          

Stávající funkční využití:  orná půda  

Navrhované funkční využití :   technická infrastruktura- inženýrské sítě 

 
LOKALITA  č. :  Ti -2  

Katastrální území: Červený Potok   

Stávající funkční využití:  ostatní plochy  

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

 

LOKALITA  č. : Z1/Ti-1 (koridor V1)  

Katastrální území: Červený Potok, Dolní Hedeč      

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty, krajinná zeleň zemědělská 
– orná půda  

Navrhované funkční využití :   technická infrastruktura- inženýrské sítě  

Popis záměru:  návrh propojení veřejného vodovodu Červený Potoka a veřejného vodovodu Dolní 
Hedeč – zapracován formou koridoru o šířce 10m 

Podmínky pro využití lokality:   

- nejsou  

 
LOKALITA  č. : Z1/Ti-2 

Katastrální území: Králíky                      

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   technická infrastruktura- inženýrské sítě  

Popis záměru:  návrh rozšíření stávající městské čistírny odpadních vod a ploch pro kompostování                 

Podmínky pro využití lokality:   

     - v dalším stupni projektové dokumentace bude doloženo, že negativní vlivy z procesů, které budou 
na ploše probíhat (imisní a pachová zátěž), nezasáhnou nepříznivě žádný ze stávajících objektů 
hygienické ochrany v sousedství  

- v ploše pozemku p.č. 3168/1 zůstane volní 5m široký prostor zajišťující přístup na zemědělské 
pozemky umístěné severně od plochy 

 
LOKALITA  č. : Z1/Ti-3 (koridor E3)  

Katastrální území: Králíky                      
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Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   technická infrastruktura- inženýrské sítě  

Popis záměru:  koridor pro vedení el. vedení 2x 110kV Králíky – Horní Heřmanice                                            

Podmínky pro využití lokality:   

- respektovat prvky územního systému ekologické stability, které se v trase nacházejí                              

 
LOKALITA  č. : Z1/Ti-4a,4b (koridor V2a, V2b)  

Katastrální území: Králíky, Prostřední Lipka      

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty, krajinná zeleň zemědělská 
– orná půda  

Navrhované funkční využití :   technická infrastruktura- inženýrské sítě  

Popis záměru:  návrh propojení veřejného vodovodu Králíky a veřejného vodovodu Prostřední Lipka – 
zapracován formou koridoru o šířce 10m 

Podmínky pro využití lokality:   

- nejsou  

 

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

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

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

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající místní komunikaci, která prochází 
řešeným územím  

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

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

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

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. :  Ri -2a, Ri-2b 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, zbořeniště 

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající místní komunikaci, která je vedena 
po jižní hranici pozemků 
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Zásobování vodou: z veřejného vodovodu prodloužením zásobovacího řadu, který se nachází 
severně od lokality, nutnost vybudovat ATS 

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

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

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. :  Ri -3 

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná půda  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Podmínky pro umístění lokality:  

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

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávajících místních komunikací, která 
prochází po hranici pozemku, případně z krajské silnice   

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

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

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

Způsob vytápění: je uvažováno s plynofikací dané lokality 

 

LOKALITA  č. :  Ri-4a, Ri- 4b 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, zahrada  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávajících  účelových komunikací na jižním 
a severním okraji pozemku, je navrhováno jejich vzájemné propojení  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 642 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality je uvažováno  
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LOKALITA  č. :  Ri-5a, Ri- 5b, Ri – 5c 

Katastrální území: Heřmanice u Králík  

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

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace, v územním 
plánu je navrhována pro obsluhu území další účelová komunikace, vedená 
východním směrem 

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

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

Zásobení el. energií: navrhována realizace nové TS – T26 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  není uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri - 6   

Katastrální území: Horní Lipka         

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty , zbořeniště 

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace  

Zásobování vodou: vlastní vodní zdroj  

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

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

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  není uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri -7   

Katastrální území: Horní Lipka         

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Podmínky pro umístění lokality:  

- při umisťování objektu je třeba respektovat  přístupovou komunikaci k objektům severně 
od lokality 

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice  

Zásobování vodou: vlastní vodní zdroj  

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

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  není uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri -8   

Katastrální území: Horní Lipka         

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice a stávající účelové komunikace  

Zásobování vodou: vlastní vodní zdroj  

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

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

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  není uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri -9a, Ri-9b 

Katastrální území: Horní Lipka         

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace  

Zásobování vodou: vlastní vodní zdroj  

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

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

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  není uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri -10   

Lokalita byla na základě projednání konceptu vypuštěna. 

 

LOKALITA  č. :  Ri -11   

Katastrální území: Horní Lipka         

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace  

Zásobování vodou: vlastní vodní zdroj  

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

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  není uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri -12   

Lokalita byla na základě projednání konceptu vypuštěna. 

 

LOKALITA  č. :  Ri -13a , Ri- 13b 

Katastrální území: Horní Lipka         

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Podmínky pro umístění lokality:  

- v případě realizace rekreačních chatek uvažovat zástavbu po vrstevnici, ne po spádnici svahu  

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávajících účelových komunikací, které 
procházejí danou lokalitou  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 110 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

  

 

LOKALITA  č. :  Ri -14   

Katastrální území: Horní Lipka         

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, zbořeniště 

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 110 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  
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LOKALITA  č. :  Ri -15   

Katastrální území: Horní Lipka         

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

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

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice a stávající účelové komunikace  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 110 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri -16   

Katastrální území: Horní Lipka         

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná      

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající účelové komunikace 

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 111 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri -17   

Katastrální území: Červený Potok       

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

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace vedené po jejím 
severovýchodním okraji  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 49 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri -18   

Katastrální území: Červený Potok       

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

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace vedené po jejím 
jihozápadním okraji  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 49 

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri -19   

Lokalita na základě projednání konceptu vypuštěna. 

 

LOKALITA  č. :  Ri -20   

Lokalita na základě projednání konceptu vypuštěna. 

 

LOKALITA  č. :  Ri – 21   

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Stávající funkční využití:  trvalý travní porost  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice   

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 67  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  
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LOKALITA  č. :  Ri – 22   

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Stávající funkční využití:  trvalý travní porost, zbořeniště  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice   

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 67  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri – 23   

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Stávající funkční využití:  trvalý travní porost  

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 67  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri – 24   

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Stávající funkční využití:  orná půda             

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 67  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri – 25   

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná ze stávající krajské silnice  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 67  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

LOKALITA  č. :  Ri – 26   

Katastrální území: Dolní Hedeč   

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, zbořeniště 

Navrhované funkční využití :   rekreace – rodinná         

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná z krajské silnice, navrhováno je obnovení 
účelové komunikace, vedené středem lokality  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 67  

Způsob vytápění: s plynofikací dané lokality  je uvažováno  

 

3.2.13 Dopravní infrastruktura - silniční: 
 

LOKALITA  č. :  D -1  

Katastrální území: Králíky  
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Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná půda 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

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

 

LOKALITA  č. :  D -2  

Katastrální území: Králíky  

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

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

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

 

LOKALITA  č. :  D -3  

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  ostatní plochy       

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

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

 

LOKALITA  č. :  D - 4 

Katastrální území: Dolní Boříkovice, Králíky 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

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

 

LOKALITA  č. :  D -5  

Katastrální území: Dolní Boříkovice, Králíky 

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

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

 

LOKALITA  č. :  D -6  

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  ostatní plochy       

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

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

 

LOKALITA  č. :  D -7  

Katastrální území: Dolní Boříkovice 

Stávající funkční využití:  ostatní plochy, zbořeniště  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

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

 

LOKALITA  č. :  D -8  

Na základě projednání návrhu vypuštěna.  

 

LOKALITA  č. :  D -9  

Katastrální území: Dolní Lipka       

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

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

 

LOKALITA  č. :  D -10 

Katastrální území: Dolní Lipka       

Stávající funkční využití:  orná půda 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

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

 

LOKALITA  č. :  D -11  

Katastrální území: Dolní Lipka       

Stávající funkční využití:  ostatní plochy  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

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

 

LOKALITA  č. :  D -12 

Katastrální území: Králíky  

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

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

 

LOKALITA  č. :  D -13 

Katastrální území: Králíky  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

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

 

LOKALITA  č. :  D -14 

Katastrální území: Králíky  

Stávající funkční využití:  orná půda       

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

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

 

LOKALITA  č. :  D -15 

Katastrální území: Králíky  

Stávající funkční využití: trvalé travní porosty, orná půda 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

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

 

LOKALITA  č. :  D -16 

Katastrální území: Králíky  

Stávající funkční využití:  orná půda            

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

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

 

LOKALITA  č. :  D -17 

Katastrální území: Králíky  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : návrh místní komunikace pro dopravní napojení rozvojové lokality Bmr7 
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LOKALITA  č. :  D - 18 

Katastrální území: Dolní Hedeč  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty        

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

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

 

 

LOKALITA  č. :  D - 19 

Katastrální území: Dolní Hedeč  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty        

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : zřízení parkovacích ploch u kláštera  

 

LOKALITA  č. :  D - 20 

Katastrální území: Dolní Hedeč  

Stávající funkční využití:  ostatní plochy               

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

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

 

LOKALITA  č. :  D - 21 

Na základě projednávání konceptu vypuštěna.  

 

LOKALITA  č. :  D - 22 

Katastrální území: Dolní Hedeč  

Stávající funkční využití:  orná půda                    

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : účelová komunikace zpřístupňující sochu „Pozorovatel“               

 

LOKALITA  č. :  D - 23 

Katastrální území: Králíky     

Stávající funkční využití:  orná půda                    

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

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

 



 
 

56

LOKALITA  č. :  D - 24 

Katastrální území: Prostřední Lipka  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : vybudování parkoviště pro potřeby návštěvníků Vojenského muzea  

 

LOKALITA  č. :  D - 25 

Katastrální území: Horní Lipka                   

Stávající funkční využití:  ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : účelová komunikace zpřístupňující obytné území Bv-21 

 

LOKALITA  č. :  D - 26 

Katastrální území: Horní Lipka                   

Stávající funkční využití:  ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : účelová komunikace zpřístupňující rekreační území Re- 14 

 

LOKALITA  č. :  D - 27 

Katastrální území: Horní Lipka                   

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

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

 

 

LOKALITA  č. :  D - 28 

Na základě projednávání konceptu vypuštěna.                    

 

LOKALITA  č. :  D - 29 

Katastrální území: Heřmanice u Králík            

Stávající funkční využití:  ostatní plochy 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : účelová komunikace zpřístupňující rekreační území Re- 4a a Re-4b 
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LOKALITA  č. :  D - 30 

Katastrální území: Heřmanice u Králík            

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

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

 

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

 

LOKALITA  č. :  D - 32 

Katastrální území: Dolní Hedeč, Červený Potok  

Stávající funkční využití:  ostatní plochy               

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

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

 

LOKALITA  č. :  D – 33 

Katastrální území: Prostřední Lipka, Horní Lipka  

Stávající funkční využití:  ostatní plochy, orná půda 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : účelová komunikace zpřístupňující pevnostní objekty  

 

LOKALITA  č. :  D -33a 

Katastrální území: Králíky     

Stávající funkční využití:  zahrada,ostatní plochy  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : rozšíření autobusového nádraží                       

 

LOKALITA  č. :  D -34 

Katastrální území: Králíky     

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : výstavba řadových garáží u pečovatelského domu  

 

LOKALITA  č. :  D -35  

Katastrální území: Dolní Lipka       

Stávající funkční využití:  orná půda  
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Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

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

 

LOKALITA  č. :  D -36 

Katastrální území: Králíky     

Stávající funkční využití:  orná  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

Podrobnější popis : realizace parkoviště u sportovních ploch a rybníka 

 

LOKALITA  č. :  D - 37 

Katastrální území: Horní Lipka                   

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční 

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

 

LOKALITA  č. :  D-38 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty        

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

Podrobnější popis :  plochy pro dopravu v klidu – kapacitní parkoviště  

 

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

LOKALITA  č. :  D-39 

Katastrální území: Králíky      

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

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

Podrobnější popis :  komunikační napojení zemědělských pozemků v severozápadní části 
katastru  

 

LOKALITA  č. :  D-40 

Katastrální území: Králíky      

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

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             
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Podrobnější popis :  komunikační napojení zemědělských pozemků nad tratí ČD v západní 
části katastru 

 

LOKALITA  č. :  D-41 

Katastrální území: Králíky      

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

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

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

 

LOKALITA  č. :  D-42 

Katastrální území: Králíky      

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

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

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

 

LOKALITA  č. :  D-43 

Katastrální území: Králíky      

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

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

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

 

LOKALITA  č. :  D-44 

Katastrální území: Králíky      

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

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

Podrobnější popis :  komunikační napojení zemědělských pozemků v severovýchodní části 
katastru  

 

LOKALITA  č. :  D-45 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná půda ( v pozemkových úpravách 
převedena do ostatních ploch) 
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Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

Podrobnější popis :  komunikační napojení zemědělských pozemků v severovýchodní části 
katastru  

 

LOKALITA  č. :  D-46 

Katastrální území: Králíky      

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

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

Podrobnější popis :  vedení cyklostezky Králíky – Červená Voda  

 

LOKALITA  č. :  D-47 

Katastrální území: Králíky      

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

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

Podrobnější popis :  komunikační napojení zemědělských pozemků u vodojemu v Králíkách          

 

LOKALITA  č. :  D-48 

Katastrální území: Králíky      

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

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

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

 

LOKALITA  č. :  D-49 

Katastrální území: Králíky      

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

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční             

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

 

LOKALITA  č. : Z1/Ds-1a, Z1/Ds-1b, Z1/Ds-1c a Z1/Ds-1d  

Katastrální území: Dolní Boříkovice , Dolní Hedeč      

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty, krajinná zeleň zemědělská 
– orná půda, krajinná zeleň- přírodní  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  uvedený záměr má nadmístní význam, v nově vytvářeném systému dálnic a 
rychlostních silnic ČR bude tato silnice plnit funkci přivaděče na R35 Hradec Králové – Mohelnice a 
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zároveň bude spojnicí i na nadřazenou silniční síť Polské republiky 

Podmínky pro využití lokality:   

- realizací přeložky bude předcházet předložení podrobné akustické studie s uvedením počtu 
exponovaných obyvatel (stávající i navrhovaný stav), hodnocením zdravotních rizik a návrhem 
protihlukových opatření 

- v jižní části řešeného území bude řešeno mimoúrovňové vedení trasy přeložky s prvky 
územního systému ekologické stability – regionálního biokoridoru RBK 830 a lokálního 
biocentra LBC 10 

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-2                                  

Katastrální území: Králíky                            

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace parkoviště pro rybáře u Králického rybníka 

Podmínky pro využití lokality:   

-  lokalita se nachází v ochranném pásmu dráhy, je třeba získat výjimku z tohoto ochranného pásma  

 
LOKALITA  č. : D-48/upravena Z1                     

Katastrální území: Králíky                            

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – orná půda   (v rámci pozemkových úprav 
převedena do ostatních ploch) 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  účelová komunikace, která by měla sloužit k zpřístupnění zemědělských pozemků 
v jihovýchodní části Králík, navržena v rámci pozemkových úprav 

Podmínky pro využití lokality:   

-  komunikace prochází biocentrem, které je navrženo založit na regionálním biokoridoru RBK 830 

 
- návrh doplnění cestní sítě v nezastavěném území Č.Potoka vzniklý na základě pozemkových úprav:  

LOKALITA  č. : Z1/Ds-3                                  

Označení v KPÚ: C1                                  

Katastrální území: Červený Potok                             

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – orná 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace komunikace propojující nezastavěné území Č. Potoka a H. Lipky  

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-4                                  

Označení v KPÚ: C2                                  

Katastrální území: Červený Potok                             

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – orná 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace účelové komunikace zpřístupňující prvky opevnění v severní části Č. Potoka 
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LOKALITA  č. : Z1/Ds-5                                  

Označení v KPÚ: C3                                  

Katastrální území: Červený Potok                             

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – orná 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace účelové komunikace zpřístupňující zemědělské pozemky v severní části 
řešeného území  

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-6                                  

Označení v KPÚ: C25                                  

Katastrální území: Červený Potok                             

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – orná 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace účelové komunikace podél železniční trati  

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-7                                  

Označení v KPÚ: C26                                  

Katastrální území: Červený Potok                             

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – orná 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace účelové komunikace na západním okraji Č. Potoka 

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-8                                  

Označení v KPÚ: C6                                  

Katastrální území: Červený Potok                             

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – orná, krajinná zeleň zemědělská - ttp 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace účelové komunikace k vodojemu v Č. Potoku  

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-9                                  

Označení v KPÚ: C29                                  

Katastrální území: Červený Potok                             

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – ttp   

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace účelové komunikace v jihozápadní části Č. Potoka 

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-10                                 

Označení v KPÚ: C17                                  

Katastrální území: Červený Potok                             
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Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – orná, krajinná zeleň zemědělská – ttp  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace účelové komunikace ve střední části Č. Potoka, spojení D. Hedeče se silnicí 
II/312 

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-11                                 

Označení v KPÚ: C16,C18                              

Katastrální území: Červený Potok                             

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – orná, krajinná zeleň zemědělská –ttp, krajinná 
zeleň - lesní 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace účelové komunikace v jižní části Č. Potoka  

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-12                                 

Označení v KPÚ: C20                                  

Katastrální území: Červený Potok                             

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – orná, krajinná zeleň zemědělská –ttp, krajinná 
zeleň - lesní 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace účelové komunikace v jižní části Č. Potoka   

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-13                                 

Označení v KPÚ: C24, C32                                 

Katastrální území: Červený Potok                             

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – ttp                                                          

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace účelové komunikace zpřístupňující zemědělské stavby v jižní části Č. Potoka 

 
- návrh doplnění cestní sítě v nezastavěném území Horní Lipky vzniklý na základě pozemkových úprav:  

LOKALITA  č. : Z1/Ds-14                                  

Označení v KPÚ: C28                                 

Katastrální území: Horní Lipka                              

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – ttp, rekreace -rodinná 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace komunikace propojující nezastavěné území v severní části H.Lipky 

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-15                                  

Označení v KPÚ: C23                                 

Katastrální území: Horní Lipka                              

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – ttp  
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Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace komunikace v rekreačním území v severní části H. Lipky 

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-16                                  

Označení v KPÚ: C40a, C40b                         

Katastrální území: Horní Lipka                              

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – ttp  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace komunikace podél východního okraje zastavěného území H.Lipky 

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-17                                  

Označení v KPÚ: C41                                 

Katastrální území: Horní Lipka                              

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – ttp  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace komunikace v nezastavěném území v jižní části H. Lipky 

3.2.14 Sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích: 
 

LOKALITA  č. :  Zv – 1a, Zv-1b 

Katastrální území: Králíky   

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty, orná půda  

Navrhované funkční využití :   sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích 

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

 

LOKALITA  č. :  Zv - 2 

Katastrální území: Králíky      

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty        

Navrhované funkční využití :   sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích 

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

 

LOKALITA  č. :  Zv - 3 

Katastrální území: Dolní Hedeč  

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty        

Navrhované funkční využití :   sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích 

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

 

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

 

LOKALITA  č. :  Zv - 5 

Katastrální území: Králíky     

Stávající funkční využití:  ostatní plochy          

Navrhované funkční využití :   sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích 

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

 

LOKALITA  č. :  Zv - 6 

Katastrální území: Králíky     

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích 

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

 

3.2.15 Vodní toky a plochy : 
 

LOKALITA  č. :  W- 1 

Katastrální území: Horní Lipka                  

Stávající funkční využití:  ostatní plochy         

Navrhované funkční využití :   vodní toky a plochy       

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

 

LOKALITA  č. :  W- 2 

Katastrální území: Horní Lipka                  

Stávající funkční využití:  ostatní plochy         

Navrhované funkční využití :   vodní toky a plochy       

Podrobnější popis : vodní plocha na Lipkovském potoce u rekreační zástavby  

 

LOKALITA  č. :  W- 3 

Katastrální území: Heřmanice u Králík           

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   vodní toky a plochy       
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Podrobnější popis : vodní plocha na Heřmanickém potoce u rekreační zástavby  

 

LOKALITA  č. :  W- 4 

Katastrální území: Heřmanice u Králík           

Stávající funkční využití:  trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   vodní toky a plochy       

Podrobnější popis : vodní plocha na Heřmanickém potoce u rekreační zástavby  

 

3.3 Vymezení ploch přestavby 
 

Číslo lokality: PP1 

Název lokality:  Králíky – průmyslová zóna na západním okraji obce 

Stávající funkční využití : smíšené obytné plochy – venkovské  

Navrhované funkční využití :  výroba a skladování – lehký průmysl                     

Podrobnější popis :   

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

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- klást důraz na architektonický vzhled objektů v sousedství páteřní komunikace 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 

- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 

Číslo lokality: PP2 

Název lokality:  Králíky – bývalá bramborárna                         

Stávající funkční využití : výroba a skladování – lehký průmysl  

Navrhované funkční využití :  smíšené území obytné – městské                  

Podrobnější popis :   

- přestavba bývalého skladovacího objektu, v současné době využívaného jako garáž 
dopravních prostředků. Území   využít pro komerční zařízení, které nebude mít negativní 
vliv na sousední stávající i navrhované obytné objekty.   

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- zařízení umístěno u vjezdu od nové obytné skupiny – je třeba zajistit dobrou 
architektonickou úroveň řešení jednotlivých staveb 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 

- nejsou  
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Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 

Číslo lokality: PP3 

Název lokality:  Králíky – ulice Růžová  

Stávající funkční využití : dopravní infrastruktura – místní komunikace  

Navrhované funkční využití :  dopravní infrastruktura - parkoviště                 

Podrobnější popis :   

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

 

Číslo lokality: PP4 

Název lokality:  Králíky – nad Novými domovy I                         

Stávající funkční využití : technická infrastruktura – inženýrské sítě  

Navrhované funkční využití :  bydlení – městské sídlištní                            

Podrobnější popis :   

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

 

Číslo lokality: PP5 

Název lokality:  Králíky – nad Novými domovy II                    

Stávající funkční využití : technická infrastruktura – inženýrské sítě  

Navrhované funkční využití :  bydlení – městské rodinné                             

Podrobnější popis :   

- přestavba pozemku nevyužívané regulační stanice plynu pro potřeby městského bydlení                              

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- zachovat jednotnou barvu střešní krytiny v daném území  

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 

- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 

Číslo lokality: PP6 

Název lokality:  Červený Potok – u rybárny  

Stávající funkční využití : dopravní infrastruktura – krajská silnice  

Navrhované funkční využití :  dopravní infrastruktura – dopravní plochy   

Podrobnější popis :   

- využití zpevněné plochy původního vedení silnice II. Třídy v Červeném Potoce pro 
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odpočívadlo pro motoristy  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- respektovat sousední funkční biocentrum, pro mobiliář zvolit přírodní materiály  

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 

- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 

Číslo lokality: PP7 

Název lokality:  Králíky – provozovna bývalého ČMPK  

Stávající funkční využití : výroba a skladování – lehký průmysl 

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

Podrobnější popis :   

- přestavba výrobního areálu v sousedství stávající bytové zástavby pro potřeby 
občanského vybavení  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- klást důraz na architektonický vzhled objektů podél ul. Červenovodské – hlavní městské 
třídy 

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 

- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 
Číslo lokality: PP8 

Název lokality:  Králíky – rozvodna a sousedící garáže               

Stávající funkční využití : technická infrastruktura – inženýrské sítě  

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

Podrobnější popis :   

- přestavba areálu bývalé rozvodny, který je pro danou funkci již využíván jen 
v omezeném rozsahu a sousedních řadových garáží pro občanské vybavení  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- v areálu použít jednotnou barvu střešní krytiny                             

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 

- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 
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Číslo lokality: PP9 

Název lokality:  Dolní  Hedeč - střed 

Stávající funkční využití : bydlení venkovského typu       

Navrhované funkční využití :  dopravní infrastruktura – parkoviště                

Podrobnější popis :   

- využití prostoru u místní komunikace v okrajové části obytného území pro potřeby 
parkoviště návštěvníků rozhledny a běžeckých tras na Hedeči  

 

Číslo lokality: PP10 

Název lokality:  Dolní Hedeč  – skladovací objekt naproti klášteru  

Stávající funkční využití : výroba a skladování – zemědělská výroba  

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

Podrobnější popis :   

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

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- vzhledem k pohledové exponovanosti dané lokality klást důraz na architektonický 
vzhled objektů  

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 

- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 

Číslo lokality: PP11 

Název lokality:  Králíky – ul. Valdštejnova  

Stávající funkční využití : dopravní infrastruktura – garáže          

Navrhované funkční využití : plochy smíšené obytné – městské                  

Podrobnější popis :   

- demolice dvou garáží v městské památkové zóně na pěší zóně, výstavba zařízení 
občanského vybavení                      

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- respektovat podmínky stanovené pro MPZ                                

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 

- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 
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Číslo lokality: PP12 

Název lokality:  Prostřední Lipka – zemědělský areál                   

Stávající funkční využití : výroba a skladování – zemědělská výroba  

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

Podrobnější popis :   

- přestavba zemědělského areálu ve střední části obce, konečné vymístění živočišné 
výroby z daného prostoru  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

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

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 

- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 

Číslo lokality: PP13 

Název lokality:  Dolní Boříkovice – jih  

Stávající funkční využití : výroba a skladování – zemědělská výroba  

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

                                                  výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 

Podrobnější popis :   

- přestavba objektu pouze sezónně využívaného kravína pro potřeby zařízení občanského 
vybavení, které je v dané lokalitě rozvíjeno v souvislosti s navrhovanými rekreačními 
plochami – rekreace rodinná, sjezdové lyžování  

Základní podmínky ochrany krajinného rázu: 

- klást důraz na architektonický vzhled objektů v sousedství krajské silnice   

Podmínky pro další členění plochy na pozemky: 

- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 

Číslo lokality: PP14 

Název lokality:  Králíky – veřejná zeleň před hřbitovem            

Stávající funkční využití : plochy silniční dopravy – řadové garáže  

Navrhované funkční využití :  sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích                            

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

 

Číslo lokality: PP15 

Název lokality:  Horní Lipka – u kostela                           

Stávající funkční využití : bydlení – venkovského typu  

Navrhované funkční využití :  sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích          

Podrobnější popis :   

- obecní pozemky v současné době využívané jako neuspořádané zázemí sousedního 
bytového domu (sklady dřeva, kůlny, sklady strojů) by mělo být v budoucnu změněno na 
veřejnou zeleň v předpolí budovy kostela  

 
Číslo lokality: PP16 

Název lokality:  Králíky – Dolní Hedeč – u běžecké trasy 

Stávající funkční využití : rekreace – rodinná             

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

Podrobnější popis :   

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

 
Číslo lokality: PP17 

Název lokality:  Králíky – k Červené Vodě         

Stávající funkční využití : dopravní infrastruktura – silniční  

Navrhované funkční využití :  krajinná  zeleň – zemědělská – TTP                   

Podrobnější popis :   

- v důsledku změny komunikačního systému  v daném území převedení části trasy bývalé 
silnice I/43 do ploch zeleně  

 
Číslo lokality: PP18 

Název lokality:  Králíky – k vojenskému muzeu  

Stávající funkční využití : dopravní infrastruktura- silniční  

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

Podrobnější popis :   

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

 
Číslo lokality: Z1/P1 

Název lokality:  Červený Potok – drážní domek   
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Stávající funkční využití : dopravní infrastruktury – železniční  

Navrhované funkční využití :  rekreace – rodinná                                     

Podrobnější popis :   

- využití  nefunkčního drážního objektu na stp. 147 a související p.č. 2128 v k.ú. Červený Potok  
pro rodinnou rekreaci   

Základní podmínky změny využití plochy:     

- změna využití území je pouze podmíněně přípustná, záměr je realizovatelný pouze při splnění 
následujících podmínek:  

- zajištění hygienických limitů příslušných pro funkci rekreace (protihluková opatření) 
            - zajištění přístupu ke stavbě mimo pozemky dráhy po veřejné komunikaci 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 
Číslo lokality: Z1/P2 

Název lokality:  Dolní Lipka (západ) – drážní domek   

Stávající funkční využití : dopravní infrastruktury – železniční  

Navrhované funkční využití :  rekreace – rodinná                                     

Podrobnější popis :   

- využití  nefunkčního drážního objektu na stp. 45 a související p.č. 5520/2 v k.ú. Dolní Lipka  pro 
rodinnou rekreaci   

Základní podmínky změny využití plochy:     

- změna využití území je pouze podmíněně přípustná, záměr je realizovatelný pouze při splnění 
následujících podmínek:  

- zajištění hygienických limitů příslušných pro funkci rekreace (protihluková opatření) 
            - zajištění přístupu ke stavbě mimo pozemky dráhy po veřejné komunikaci 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 
Číslo lokality: Z1/P3 

Název lokality:  Dolní Lipka (východ) – drážní domek   

Stávající funkční využití : dopravní infrastruktury – železniční  

Navrhované funkční využití :  rekreace – rodinná                                     

Podrobnější popis :   

- využití  nefunkčního drážního objektu na stp. 51 a související p.č. 550/7 v k.ú. Dolní Lipka  pro 
rodinnou rekreaci   

Základní podmínky změny využití plochy:     

- změna využití území je pouze podmíněně přípustná, záměr je realizovatelný pouze při splnění 
následujících podmínek:  

- zajištění hygienických limitů příslušných pro funkci rekreace (protihluková opatření) 
            - zajištění přístupu ke stavbě mimo pozemky dráhy po veřejné komunikaci 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 
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Číslo lokality: Z1/P4 

Název lokality:  Dolní Lipka (u zem ědělského areálu) – drážní domek   

Stávající funkční využití : dopravní infrastruktury – železniční  

Navrhované funkční využití :  rekreace – rodinná                                     

Podrobnější popis :   

- využití  nefunkčního drážního objektu na stp. 53 a související p.č. 551/2 v k.ú. Dolní Lipka  pro 
rodinnou rekreaci   

Základní podmínky změny využití plochy:     

- změna využití území je pouze podmíněně přípustná, záměr je realizovatelný pouze při splnění 
následujících podmínek:  

- zajištění hygienických limitů příslušných pro funkci rekreace (protihluková opatření) 
            - zajištění přístupu ke stavbě mimo pozemky dráhy po veřejné komunikaci 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Doprava: lokalita je komunikačně přístupná z krajské silnice vedené podél severní hranice lokality  

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

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

Zásobení el. energií: ze stávající TS 258 

 
Číslo lokality: Z1/P5 

Název lokality:  Prost řední Lipka – st řed  

Stávající funkční využití : jiná stavba – zemědělská hospodářská stavba   

Navrhované funkční využití :  rekreace – rodinná                                     

Podrobnější popis :   

- přestavba hospodářského objektu ve špatném stavebně technickém stavu na objekt rodinné 
rekreace  

Základní podmínky změny využití plochy:     

- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 
Číslo lokality: Z1/P6 

Název lokality:  Červený Potok – řeka Morava   

Stávající funkční využití : rekreace – rodinná   

Navrhované funkční využití :  technická infrastruktura – inženýrské sítě         

Podrobnější popis :   

- přestavba souvisejících ploch zeleně u rekreačního objektu na zařízení malé vodní elektrárny  

Základní podmínky změny využití plochy:     

- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 
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Číslo lokality: Z1/P7 

Název lokality:  Přeložka silnice I/43    

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

Navrhované funkční využití :  dopravní infrastruktura – silniční                

Podrobnější popis :   

- úpravy trasy silnice I/43 na severozápadním okraji řešeného území, vyvolaná změnou funkce 
této komunikace v systému dálnic a rychlostních silnic ČR 

Základní podmínky změny využití plochy:     

-realizaci přeložky bude předcházet předložení podrobné akustické studie s uvedením počtu 
exponovaných obyvatel (stávající i navrhovaný stav), hodnocením zdravotních rizik a návrhem 
protihlukových opatření  

 
Číslo lokality: Z1/P8 

Název lokality:  Amálka      

Stávající funkční využití : technická infrastruktura – služební byt pracovníka vodárny  

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

Podrobnější popis :   

- změna využití objektu k bydlení na stp. 496 a souvisejícího pozemku p.č. 3750 v k.ú. Králíky. 
Objekt bude nově využíván pro veřejné ubytování a klubovní činnost  

Základní podmínky změny využití plochy:     

-nejsou   

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 
 
Číslo lokality: Z1/P9 

Název lokality:  Bývalá provozovna RABBIT     

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

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

Podrobnější popis :   

- návrh přestavby v současné době nevyužívaného výrobního areálu pro potřeby občanského 
vybavení v sousedství centra města, ve východní části již v současné době provozováno 
pohostinství 

Základní podmínky změny využití plochy:     

-nejsou   

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 
 
Číslo lokality: Z1/P10 

Název lokality:  Areál zem ědělské výroby u kostela v Horní Lipce  

Stávající funkční využití : výroba a skladování – zemědělská výroba                    
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Navrhované funkční využití :  smíšené obytné plochy – venkovské                    

Podrobnější popis :   

- návrh přestavby v současné době z velké části nevyužívaného areálu zemědělské výroby- 
v současné době plní svou funkci pouze skladovací objekt v severní části areálu; všechny 
objekty jsou ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Nově by měla být v území umožněna 
výstavba obytných objektů doplněných obslužnou sférou včetně nerušících výrobních činností  

Základní podmínky změny využití plochy:     

-nejsou   

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 
Číslo lokality: Z1/P11 

Název lokality:  Výrobní areál u nádraží v Králíkách      

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

Navrhované funkční využití :  smíšené obytné plochy – komerční                     

Podrobnější popis :   

- možnost realizace sociálních bytů v lokalitě u nádraží v Králíkách   

Základní podmínky změny využití plochy:     

- území je přípustné umisťovat pouze takové stavby a zařízení, které nemají negativní dopad na 
sousední pozemky 

            V případě umíst ění výroby s negativním dopadem na okolní prost ředí (hluk, prach, 
zápach, apod) bude k územnímu řízení stavby doloženo, že tento vliv nep řekro čí hranice 
pozemku investora stavby. V opa čném p řípadě budou realizována opat ření k pot řebnému 
snížení negativního vlivu a v rámci kolauda čního řízení bude doložena ú činnost provedených 
opat ření. 

  
- nové stavby pro bydlení a další objekty vyžadující ochranu před hlukem lze v předmětném území 
umístit až po té, co bude doloženo splnění hygienických limitů z hlediska hluku  
  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 
Číslo lokality: Z1/P12 

Název lokality:  Horní Lipka – klubovna                  

Stávající funkční využití : sídelní zeleň – soukromá a vyhrazená  

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

Podrobnější popis :   

- možnost realizace občanského vybavení pro zlepšení podmínek pro udržení sociální soudržnosti 
obyvatel integrované obce Horní Lipka  

Základní podmínky změny využití plochy:     

   -  respektovat pásmo pro údržbu vodního toku  
  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 



 
 

76

 
 
Číslo lokality: Z1/P13 

Název lokality:  Králíky - H ůrka                  

Stávající funkční využití : občanské vybavení – veřejná infrastruktura 

Navrhované funkční využití : sídelní zeleň – přírodního charakteru                 

Podrobnější popis :   

- zapojení území jako interakční prvek – doplňkové opatření do územního systému ekologické 
stability, ve střední části ponechání volné rozhledové plochy – trvalé travní porosty, obklopit 
dosadbou zeleně s vhodnou druhovou skladbou  

Základní podmínky změny využití plochy:     

   - v severní části lokality respektovat ochranné pásmo vodního zdroj 
  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 

Číslo lokality: Z1/P14 

Název lokality:  Králíky u OMB                  

Stávající funkční využití : bydlení – městského typu rodinné  

Navrhované funkční využití : výroba a skladování - lehkýprůmysl                

Podrobnější popis :   

- dosažení jednoty funkčního využití výrobní zóny, plocha u frekventované komunikace 
regionálního významu  

Základní podmínky změny využití plochy:     

   - respektovat transformační stanici a její ochranné pásmo   
  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 

4. Koncepce veřejné infrastruktury, v četně podmínek pro její 
umisťování  

4.1 Koncepce občanského vybavení  

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

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

doplnit je zázemím občanského vybavení ( Om-4- 5, Om- 10-12, Om 13-14 pro Dolní Moravu) 

 4.1.5. Rozšířit stávající sportovní areál na východním okraji města (Os-3, Os-4)  
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4.2 Koncepce dopravy 

4.2.1 Územně chránit koridor pro výhledové vedení kapacitní dopravní cesty Červená Voda – Dolní 
Boříkovice – Dolní Lipka – hranice ČR 

4.2.1 Chránit vymezený koridor pro vedení  stavby dopravní infrastruktury – přeložku silnice I/43 Dolní 
Lipka (hraniční přechod) – Červená Voda 

4.2.2 Územně chránit výhledovou trasu přeložky silnice II/312 

4.2.3 Realizovat přeložku silnice I/43 na jihovýchodním okraji města 
4.2.3 Chránit koridor územní rezervy pro vedení přeložky silnice I/43 (resp. II/312) podél jihovýchodního 
okraje vlastních Králík 

4.2.4 Zajistit realizaci navrhovaných opatření vedoucích ke zklidnění stávajícího průtahu silnice I/43 
zastavěným územím. 

4.2.5 Realizovat navrhované okružní křižovatky na silnici I/43 

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

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

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

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

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

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

4.2.12 Realizovat navrhované cyklostezky. 

4.2.13 Vybudovat zpevněné parkoviště v Dolní Hedeči u kláštera 

4.2.14 Vybudovat parkoviště u navrhované plochy  pro sjezdové lyžování.  

4.2.15 Vybudovat parkoviště na jižním okraji obce u Králického rybníka  

4.2.16 Realizovat řadové garáže u pečovatelského domu 

4.2.17 Rozšířit autobusové nádraží 
 

4.3 Koncepce vodního hospodářství 
 

4.3.1  Vybudovat veřejný vodovod v Heřmanicích v souladu s jednou z předkládaných alternativ. 

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

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

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

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

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

4.3.7  Rozšířit vodovodní síť pro potřeby rozvojových ploch dle návrhu. 
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4.3.8 Provést výměnu stávajících kapacitně nevyhovujících vodovodních řadů.  
4.3.9 Realizovat navrhovanou oddílnou kanalizaci v integrovaných obcích a napojit ji na kanalizaci 

vlastních Králík.  

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

4.3.11 Provést rekonstrukci a potřebné rozšíření stokové sítě vlastních Králík.  

4.3.10 V lokalitách soliterních, popř. technicky velmi obtížně napojitelných na centrální systém, 
řešit likvidaci odpadních vod v jímkách na vyvážení  s atestem nepropustnosti. Vyvážení 
smluvně zajistit na nejbližší ČOV (Králíky). U novostaveb osadit domovní ČOV. 

4.3.11 Při budování splaškových systémů navrhovat i dešťovou kanalizaci, přičemž je nutno 
hydrotechnickým výpočtem ověřit možnost odlehčení dešťových vod z nově navrhovaných 
ploch do stávajících recipientů 

     4.4 Koncepce zásobování el. energií 

4.4.1 Územně chránit plochy pro umístění nově navrhovaných TS a jejich přívodních vedení. 

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

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

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

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

4.5 Koncepce zásobování teplem 

4.5.1 Objekty (stávající i navrhované) vytápět ekologickým palivem - zemní plyn, el. energie, propan, 
propan - butan, dřevní odpad, biomasa, tepelná čerpadla, ap.  Omezit využívání fosilních paliv s 
velkým obsahem síry a nespalitelných látek, které při provozu zdrojů tepla znečišťují ovzduší a 
zhoršují životní prostředí. 

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

4.6 Koncepce veřejných prostranství  

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

 

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

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

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

navrhované doplnění, zajistit patřičnou péči o jednotlivé prvky  
- v zastavěném území obce v  místech kontaktu jednotlivých funkčních ploch realizovat výsadbu 
izolační zeleně, která by omezovala vzájemný negativní vliv sousedících aktivit (např. výroba – 
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bydlení, sport – bydlení, sběrná komunikace - bydlení, apod.) Výsadbu zeleně provést dle 
odborně zpracovaného projektu, způsob výsadby a druhová skladba musí zajistit ochrannou 
funkci této zeleně 

- s cílem zapojení prvků dopravní infrastruktury do krajiny realizovat nebo doplnit doprovodnou 
zeleň podél těchto komunikací  

- pro zlepšení optického zapojení hmotově výrazných výrobních objektů provést obvodovou výsadbu 
v předmětném území. 

- realizovat navrhované plochy krajinné zeleně přírodní a sídelní zeleně přírodní  

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

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

 
- v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje se v severovýchodní části 
katastrálního území Červený Potok vymezuje plocha Poldru Červený Potok II – v grafické části 
označená jako Z1/K1 

V řešeném území byly vymezeny změnou č. 1 následující plochy změn v krajině:  

- plocha smíšeného nezastavěného území – zemědělská a kulturně historická  Z1/NSzk-1a, Z1/NSzk-
1b v sousedství vojenského muzea, charakteristika nově vymezované plochy je následující:   

Číslo lokality: Z1/NSzk-1a, Z1/NSzk-1b 

Název lokality:  U vojenského muzea  

Stávající funkční využití :  krajinná zeleň – zemědělská – orná půda (Nzo) a krajinná zeleň 
zemědělská – trvalé travní porosty (Nzt) 

Navrhované funkční využití :  plocha smíšená nezastavěného území – zemědělská a kulturně 
historická 

Podrobnější popis :   

- plocha pro pořádání akce „Cihelna“, jejímž předmětem jsou bojové ukázky s tématem II.světové 
války, prezentace historické vojenské techniky i současných ozbrojených a záchranných složek 

Výměra lokality: 20,45ha  Dotčené pozemky v k.ú. Prostřední Lipka k  
k datu zpracování změny č. 1 : 536/3č., 559/1, 
577č., 1100/1, 562/2, 563/2, 569, 565, 568/1, 
578/2 č., 568, 567 

 

- plocha krajinné zeleně zemědělské –trvalé travní porostyZ1/Nzt-1a, Z1/Nzt-1b za účelem realizace 
ochranného zatravnění v západní části Červeného Potoka, charakteristika nově vymezované plochy 
je následující:   

Číslo lokality: Z1/Nzt-1a, Z1/Nzt-1b 

Název lokality:  Západní část Č. Potoka  

Stávající funkční využití :  krajinná zeleň  zemědělská – orná půda (Nzo)  

Navrhované funkční využití :  krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty (Nzt) 

Podrobnější popis :   

- ochranné zatravnění navrhované v rámci plánu společných zařízení v rámci komplexních 
pozemkových úprav                                             
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Výměra lokality: 16,05ha  Dotčené pozemky v k.ú. Červený Potok k  k datu 
zpracování změny č. 1 : 2188, 2189, 2190, 2191, 
2192, 2251, 2253  

Dotčené pozemky v k.ú. Králíky k datu 
zpracování změny č. 1 : 3605 

 

- úprava navrhované vodní plochy W1- upraveno Z1 , charakteristika nově vymezované plochy je 
následující:   

Číslo lokality: W1- upraveno Z1 

Název lokality:  Horní Lipka – jih     

Stávající funkční využití :  krajinná zeleň  zemědělská – orná půda (Nzo)  

Navrhované funkční využití :  vodní toky a plochy (W)                                 

Podrobnější popis :   

- realizace vodohospodářského opatření v jižní části Horní Lipky                                                                                    

Výměra lokality: 0,98 ha  Dotčené pozemky v k.ú. Horní Lipka k  k datu 
zpracování změny č. 1 : 2554, 2555   

 

- plocha krajinné zeleně zemědělské –trvalé travní porostyZ1/Nzt-2a, Z1/Nzt-2b, Z1/Nzt-2c, Z1/Nzt-
2d, doprovodná zeleň podél navrhovaných vodních ploch, charakteristika nově vymezované plochy je 
následující:   

Číslo lokality: Z1/Nzt-2a, Z1/Nzt-2b, Z1/Nzt-2c, Z1/Nzt-2d 

Název lokality:  Horní Lipka – jih   

Stávající funkční využití :  krajinná zeleň  zemědělská – orná půda (Nzo)  

Navrhované funkční využití :  krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty (Nzt) 

Podrobnější popis :   

- trvalé zatravnění navrhované u vodohospodářských opatření v jižní části Horní Lipky                                      

Výměra lokality: 3,62 ha  Dotčené pozemky v k.ú. Horní Lipka k  k datu 
zpracování změny č. 1 : 2549, 2505, 2522, 2498                   

 

-plocha krajinné zeleně zemědělské –trvalé travní porosty Z1/Nzt-3- retenční plocha navrhovaného 
poldru Č. Potok – D. Morava, charakteristika nově vymezované plochy je následující:   

Číslo lokality: Z1/Nzt-3 

Název lokality:  Červený Potok - severovýchod   

Stávající funkční využití :  krajinná zeleň  zemědělská – orná půda (Nzo)  

Navrhované funkční využití :  krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty (Nzt) 

Podrobnější popis :   

- plocha retenčního prostoru suchého poldru                                                             

Výměra lokality: 1,25 ha  Dotčené pozemky v k.ú. Červený Potok  k datu 
zpracování změny č. 1 : 2117 část, 2118 část                     

          

- plocha krajinné zeleně zemědělské –trvalé travní porosty Z1/Nzt-4  - plocha s možností umístění 
zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu    
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Číslo lokality: Z1/Nzt- 4  

Název lokality:  U Amálky  

Stávající funkční využití :  krajinná zeleň lesní (Nl) 

Navrhované funkční využití :  krajinná zeleň zemědělská – ttp (Nzt)                     

Podrobnější popis :   

- trvalé travní porosty s možností umístění zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu – 
jednomístného sedačkového vleku s celoročním provozem, jehož konstrukční výška je 
omezena 4 metry         

- realizace záměru  bude v navazujících řízeních podrobena hodnocení vlivu na krajinný ráz  
                         

Výměra lokality: 0,27    Dotčené pozemky v k.ú. Králíky k  datu 
zpracování změny č. 1 : 3764,3765 

 

 

 

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

  
Na území obce jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití  
 

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

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

 
2  Plochy smíšené obytné  

2.A – smíšené obytné plochy – městské (Sm) 
2.B – smíšené obytné plochy – komerční (Sk) 
2.C Smíšené obytné plochy – venkovské (Sv) 

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

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

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

6  Plochy rekreace             
6.A – rekreace – rodinná   (Ri)                            

 
7  Plochy dopravní infrastruktury  

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

 
8  Plochy sídelní zeleně  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Navrhované zastavitelné plochy: 
Lokality označené Bv1 – Bv50 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Navrhované zastavitelné plochy:  
Nejsou. 
 
2.C Smíšené obytné plochy – venkovské (Sv)  

 
Hlavní využití: 
-stavby pro bydlení smíšené s obslužnou sférou a nerušícími výr obními činnostmi , a to zejména:  

- stavby pro bydlení 
- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních a opravárenských služeb 
- zařízení občanského vybavení komerčního charakteru 

 
Přípustné využití: 
- soukromá zeleň (oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou včetně 

vodních prvků, ovocné sady) 
- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto 

staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 
- související technická infrastruktura- inženýrské sítě (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které 

jsou potřebné pro funkci daného území) 
- stavby určené pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly 
- doplňkové stavby ke stavbě pro bydlení, které musí prostorově splňovat podmínky dané platným 

právním předpisem – garáže, přístřešky pro auta, zimní zahrady, bazény, kůlny, skleníky. Tyto stavby a 
musí mít shodné výrazové prostředky se stavbou rodinného domu – použití shodných materiálů a 
barevnosti; kůlny a stavby pro chovatelství lze umisťovat pouze mimo pohledově exponovaný prostor 
pozemku. 

- veřejná prostranství 
- vodní toky a plochy 
 
Podmín ěně přípustné využití: 
- rekreační sportoviště, dětská hřiště 
       Jejich umíst ěním nesmí být narušena kvalita obytného prost ředí sousedních pozemk ů – 
realizovat oplocení, výsadbu izola ční zelen ě. 
 
- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru drobné výroby a výrobních služeb do výměry 250m2 

V případě umíst ění výroby s negativním dopadem na okolní prost ředí (hluk, prach, zápach, 
apod.) bude k územnímu řízení stavby doloženo, že tento vliv nep řekro čí hranice pozemku investora 
stavby. V opa čném p řípadě budou realizována opat ření k pot řebnému snížení negativního vlivu a 
v rámci kolauda čního řízení bude doložena ú činnost provedených opat ření. 

 
- rodinné farmy 

Ochranné pásmo živo čišné výroby provozované v rodinné farm ě nesmí zasahovat sousední 
objekty hygienické ochrany. 
 
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.) by snižovaly 
pohodu užívání staveb, uvedených v hlavním využití  

 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – maximálně dvě nadzemní podlaží a podkroví 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 35% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 30% 
- rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků – minimálně 1000m2  
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3.PLOCHY   OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  
 
3. A  OBČANSKÉ VYBAVENÍ  - VE ŘEJNÁ INFRASTRUKTURA (Ov) 
 
Hlavní  využití : 
- stavby pro vzdělávání a výchovu 
- stavby pro kulturu  
- stavby pro zdravotnictví,  sociální péči  a péči o rodinu 
- stavby pro veřejnou správu 
- stavby pro ochranu obyvatelstva  
 
Přípustné využití : 
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ  

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

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

parkovacích míst 
- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území  
- skladovací objekty pro potřeby zemědělské výroby 
- zařízení maloobchodu a veřejného stravování  
- čerpací stanice PHM 
- cyklostezky a cyklotrasy 
- byty provozovatelů zařízení  
- cyklostezky a cyklotrasy 
 
Podmíněně přípustné využití: 
- nové stavby pro bydlení a další objekty vyžadující ochranu před hlukem lze v přestavbové ploše Z1/P11 
umístit až po té, co bude doloženo splnění hygienických limitů z hlediska hluku  
 
Nepřípustné využití:  
- objekty pro bydlení a rekreaci  
- objekty pro školství, zdravotnictví a kulturu  
 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – optimálně  přízemní objekty, hmotově přizpůsobit dochovaným zemědělským 

usedlostem v území  
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 50% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 
- minimální velikost parcel – 800 m2 
 
Navrhované zastavitelné plochy: 
Lokality označené Vd1 – Vd2, přestavbová plocha PP12 
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4.B – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PR ŮMYSL (Vl) 
 
Hlavní využití:  
- výrobní haly 
 
Podmínky využití funkční plochy:  
- v případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, zápach, apod) 

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

 
Přípustné využití : 
- stavby pro skladování  
- stavby pro správu a řízení podniků  
- stavby hygienického zázemí pracovníků závodu, zařízení společného stravování 
- doprovodná a izolační zeleň  
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb 
- objekty a liniové stavby  sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území  
- zdravotnická zařízení pro pracovníky 
- provozovny opravárenských služeb 
- čerpací stanice PHM 
- zařízení maloobchodu a veřejného stravování   
- cyklostezky a cyklotrasy výrobní haly 
 
Nepřípustné využití:  
- obytné objekty a objekty pro rekreaci  
- obytné objekty a objekty pro rekreaci kromě čp. 656 na stp. 757/1 v k.ú. Králíky 
- objekty pro školství, zdravotnictví a kulturu  
 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – optimálně  přízemní objekty, maximální výška 10m  
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 45% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 25% 
- minimální velikost parcel – 4 000 m2 
 
 
Navrhované zastavitelné plochy: 
Lokality označené  Vl-1, Vl-2, Vl-3, přestavbová plocha PP1 
 

4.C – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – ZEM ĚDĚLSKÁ VÝROBA (Vz ) 
 
Hlavní využití: 
- velkokapacitní objekty živočišné výroby (kravín, teletník, odchovna mladých dojnic, vepřín, 

porodna prasnic, drůbežárna, atp.) 
- objekty pro skladování a zpracování zemědělské produkce 
- sklady zemědělských strojů    
- opravárenské dílny 
- administrativní  objekty provozovatelů zemědělské výroby  
Podmínky využití funkční plochy:  
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- v případě umístění v areálu živočišné výroby bude k územnímu řízení výpočtem doloženo, že 
negativní vliv této výroby  nepřekročí hranice příslušné funkční plochy. V opačném případě budou 
navržena a realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu. Realizace těchto opatření 
bude kontrolována v procesu kolaudačního řízení.  

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

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

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

5. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

5. A – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍT Ě  (Ti)    
 
Hlavní využití  : 
- transformovny, rozvodny el. energie                                                                            
- čistírny odpadních vod                       
- přečerpávací stanice                            
- vodní zdroje a vodojemy                             
- základnové stanice telefonních operátorů  
- regulační stanice plynu 
 
Přípustné využití : 
- sedimentační prostory na vodních tocích 
- přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb 
- sběrné dvory  
- doprovodná zeleň   
 
Podmíněně přípustné využití: 
- ve vymezené zastavitelné ploše Z1/Ti-2 bude v dalším stupni projektové dokumentace doloženo, že 
negativní vlivy z procesů, které budou na ploše probíhat (imisní a pachová zátěž), nezasáhnou nepříznivě 
žádný ze stávajících objektů hygienické ochrany v sousedství  

  
Nepřípustné využití:  
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- objekty pro bydlení a rekreaci  
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví  
 
Navrhované zastavitelné plochy: 
Lokality označené  Ti-1 , Ti -2 
 

5. B – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – ZA ŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
(To) 
 
Hlavní využití  : 
- sběrné místo 
- sběrný dvůr  
 
Přípustné využití : 
- doprovodná zeleň   
- liniové stavby  sítí technického vybavení  
- komunikační plochy  
POZNÁMKA: 

- VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH OCHRANY PŘELOŽKY SILNICE I/43 dle ZÚR PK je p řípustné 
umis ťování pouze staveb pro  DOPRAVNÍ  A TECHNICKOU INFR ASTRUKTURU  

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

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

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

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

s umístěním stavby v předmětné lokalitě)  
- stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva 
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-  zařízení pro rekreační tělesnou výchovu 
 
POZNÁMKA: 

- VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH OCHRANY PŘELOŽKY SILNICE I/43 dle ZÚR PK je p řípustné 
umis ťování pouze staveb pro  DOPRAVNÍ  A TECHNICKOU INFR ASTRUKTURU  

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

7. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  
 

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

předložení podrobné akustické studie s uvedením počtu exponovaných obyvatel, a návrhem 
protihlukových opatření. V úvahu bude vzata i navrhovaná zástavba v územním plánu lokalita 
Bmr- 3a, Bmr-3b a Om-8 

 
 
Nepřípustné využití:  
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- objekty pro bydlení a rekreaci  
- stavby pro školství, kulturu a zdravotnictví  
 
Navrhované zastavitelné plochy: 
Lokality označené D1 – D7, D9-D20, D22-D27, D29-D30, D32-D49, přestavbová plocha PP3, PP6, 
PP9 
 

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

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

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

8. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ           

8. A – SÍDELNÍ ZELEŇ – NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH (Zv) 
 
Hlavní využití: 
- parky  
- plochy sadovnických úprav veřejně přístupné  
 
Přípustné využití : 
- vodní toky a plochy  
- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území  
- na pozemku p.č.511/8 umístění zařízení pro chov včelstva  
POZNÁMKA: 

- VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH OCHRANY PŘELOŽKY SILNICE I/43 dle ZÚR PK je p řípustné 
umis ťování pouze staveb pro  DOPRAVNÍ  A TECHNICKOU INFR ASTRUKTURU  

 
Podmíněně přípustné využití : 
- parkovací plochy  
- otevřená rekreační hřiště  
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     Podmíněně přípustná plocha nesmí svým rozsahem tvořit víc jak  25% celkové plochy dotčené 
lokality . 
 
Nepřípustné využití:  
- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci  
Navrhované plochy: 
Lokality označené Zv1- Zv3, Zv-5, Zv-6 
 

8. B – SÍDELNÍ ZELEŇ –  SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ  (Zs)      
 
Hlavní využití : 
- oplocené i neoplocené zahrady 
- sady   
- vyhrazená zeleň u občanského vybavení – volně nepřístupná  
 
Přípustné využití : 
- plochy sadovnických úprav, zejména před občanským vybavením  
- ochranná zeleň mezi jednotlivými funkčními plochami  
- vodní toky a plochy  
- parkovací plochy  
- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území  
- zahradnictví  
- zahrádkářské osady  
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická 
opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu 
 
Nepřípustné využití:  
- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci  

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

dřevinnou skladbu 
- interakční prvky (doplňková opatření) územního systému ekologické stability v zastavěném území nebo 

jeho přímém sousedství  
 
Přípustné využití : 
- vodní toky a plochy  
- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území  
-    na pozemcích p.č.3791 a 3792/2 v k.ú. Králíky umístění skleníků určených k samozásobení  
 
Nepřípustné využití:  
- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci  
 

8.D – SÍDELNÍ ZELEŇ –  OCHRANNÁ A IZOLA ČNÍ  (Zo)    

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

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

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

9. PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ           

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

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

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

POZNÁMKA: 
- VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH OCHRANY PŘELOŽKY SILNICE I/43 dle ZÚR PK je p řípustné 
umis ťování pouze staveb pro  DOPRAVNÍ  A TECHNICKOU INFR ASTRUKTURU  

 
Nepřípustné využití:  
- výstavba objektů příslušných  do zastavěného území obce  
- nakládání s odpady                
- stavby pro zemědělství (vyjma staveb nezbytných pro obhospodařování zemědělské půdy v 
nezastavěném území, pro pastevectví - např. ohradníky, letní salaše) 
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady  
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o výměře větší jak 
100 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 
 

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

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

sezónní salaše, apod.) 
- cyklotrasy a cyklostezky, lyžařské běžecké trasy  
-    orná půda v omezeném rozsahu 
- nelesní dřevinné porosty v krajině 
- doprovodná zeleň zemědělských komunikací  
- vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň  
- stavby pro chov včelstev                                    
- liniové stavby technického vybavení území  
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro 

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

- realizace garáže na pozemku 2228 v k.ú. Horní Lipka 
- v ploše změny Z1/Nzt-4 a v pásu o šířce 10m podél severovýchodního okraje pozemků p.č. 3748 a 3763 

v k.ú. Králíky a p.č. 634/2 v k.ú. Dolní Hedeč realizace jednomístného sedačkového vleku, jehož 
konstrukční výška je omezena max na 4m 

POZNÁMKA: 
- VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH OCHRANY PŘELOŽKY SILNICE I/43 dle ZÚR PK je p řípustné 
umis ťování pouze staveb pro  DOPRAVNÍ  A TECHNICKOU INFR ASTRUKTURU  

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

přípustného využití (tzn. objekty pro trvalé ustájení zvířat, pro umístění zemědělské techniky, apod.) 
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady  
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o výměře větší jak 
100 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 
Na pozemku p. č. 3725 v k.ú. Králíky je nep řípustné využití rozší řeno o následující:  
- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území (silážní žlaby, sezónní 
salaše, apod.) 
-  orná půda  
- nelesní dřevinné porosty v krajině 
- doprovodná zeleň zemědělských komunikací  
- vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň  

-  změna kultury na les   

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

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

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

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

POZNÁMKA: 
- VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH OCHRANY PŘELOŽKY SILNICE I/43 dle ZÚR PK je p řípustné 
umis ťování pouze staveb pro  DOPRAVNÍ  A TECHNICKOU INFR ASTRUKTURU  

 
Podmíněně přípustné využití : 
- ve vhodných lokalitách bude možná změna kultury na les  
Umístěním podmíněně přípustné plochy nesmí být vytvořen nový limit pro plochy zastavěného 
ani zastavitelného území, tzn. že lesní porosty mohou být nově vysazovány ve vzdálenosti 
minimálně 50 m od hranice zastavěného území a také minimálně 50 m od hranice zastavitelných 
ploch.  
 
Nepřípustné využití:  
- objekty příslušné do zastavěného území obce  
- odstraňování odpadů, které nemají původ v daném území  
- provádět činnosti, které nenávratně poškozují půdní povrch  
- objekty příslušné do zastavěného území obce a také stavby pro zemědělství neuvedené ve druhé 
odrážce přípustného využití (tzn. objekty pro trvalé ustájení zvířat, pro umístění zemědělské techniky, 
apod.) 
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady  
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o výměře větší jak 
100 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 

 

9. D – KRAJINNÁ ZELE Ň –  PŘÍRODNÍ (Np)     
 
Hlavní  využití : 
- zeleň s převažující přírodní funkcí : 
- plochy prvků územního systému ekologické stability  
-      zeleň vyhlášených a navrhovaných prvků ochrany přírody 
 
Přípustné využití : 
- objekty a liniové stavby  technického vybavení  potřebné pro funkci daného území  
- vodní toky a plochy 
- účelové komunikace 
POZNÁMKA: 
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- VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH OCHRANY PŘELOŽKY SILNICE I/43 dle ZÚR PK je p řípustné 
umis ťování pouze staveb pro  DOPRAVNÍ  A TECHNICKOU INFR ASTRUKTURU  

 
Podmíněně přípustné využití : 
- cyklotrasy a cyklostezky, lyžařské běžecké trasy  

Podmínkou umístění je souhlas příslušného orgánu ochrany přírody. 
 
Nepřípustné využití:  
- umisťování staveb pro výrobu, občanské vybavení, bydlení i rekreaci  
- stavby pro zemědělství  
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady 
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o výměře větší jak 
100 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 
- intenzivní formy hospodaření  
- terénní úpravy v ploše vymezeného poldru Z1/K1 (pouze rozliv povodňových průtoků řeky Moravy) 
 

10. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ   

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

převažující část roku  
- rybníky  ekologicky stabilizační nebo rybochovné  
- vodní nádrže s retenční funkcí  
 
Přípustné využití:  
- břehová zeleň  
- komunikační propojení – mosty, lávky pro pěší   
- hráze poldrů 
- vodní elektrárny                        
- liniové stavby  technické infrastruktury   
- související vodohospodářské stavby – hráze, jezy a zdrže 
- stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu             
 
Nepřípustné využití:  
- neodůvodněné zpevňování břehů a napřimování trasy koryta   
Navrhované plochy: 
Lokality označené W1-W4 
 
11. Plocha smíšená nezastav ěného území  
11.A Plocha smíšená nezastav ěného území – zem ědělská a kulturn ě historická plocha(NSzk)  
 

Hlavní  využití : 
- trvalé travní porosty 
- dočasné umístění zázemí pro pořádání bojových ukázek historických bitev  a prezentaci vojenské a 

záchranné techniky (instalace podia, stany pro účastníky bitvy a její návštěvníky, kiosky s 
občerstvením) 
 
Přípustné využití : 

- půda dočasně neobdělávaná  
- výstavní plochy pro umístění vojenské techniky 
- parkovací plochy 
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- zemědělské účelové komunikace  
- zatravněné průlehy pro odvodnění povrchových vod 
- cyklotrasy a cyklostezky, lyžařské běžecké trasy  
- nelesní dřevinné porosty v krajině 
- doprovodná zeleň zemědělských komunikací  
- vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň  
- liniové stavby technického vybavení území  

 
Podmíněně přípustné využití : 
- ve vhodných lokalitách bude možná změna kultury na les  
Umístěním podmíněně přípustné plochy nesmí být vytvořen nový limit pro plochy zastavěného ani 
zastavitelného území, tzn. že lesní porosty mohou být nově vysazovány ve vzdálenosti minimálně 
50 m od hranice zastavěného území a také minimálně 50 m od hranice zastavitelných ploch.  
 
Nepřípustné využití:  

- objekty příslušné do zastavěného území obce a také stavby pro zemědělství  
- orná půda 
- oplocování volných pozemků kromě ohradníků pro pasení dobytka  
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady  
- odstraňování odpadů, které nemají původ v daném území  
- provádět činnosti, které nenávratně poškozují půdní povrch  
-   stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o výměře 

(stavby včetně souvisejícího pozemku) větší jak 100 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, 
hipostezek, apod.) 

 
Výklad pojmů použitých při vymezení funkčních ploch: 
 
nevýrobní služby – holičství, kadeřnictví, čistírna, mandlování, kosmetické provozovny, 

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

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

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

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

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

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

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

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

prodejna textilu, a galanterie, prodejna oděvů, prodejna 
elektrospotřebičů, prodejna knih a zvukových nosičů, zlatnictví a 
hodinářství, prodejna domácích potřeb 
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kulturní za řízení s produkcí obtěžující hlukem – klubová zařízení, diskotéky, letní kina a 
venkovní scény, v nichž je provozována 
produkce (především hudební), která svou 
úrovní přesahuje hygienické normy 
stanovené pro obytné území   

 

7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, 
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro 
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit  

 
 
Kód  Charakteristika  

   
 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY   

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

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

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

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

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

Potok     
WD/17  -rozšíření autobusového nádraží                   
Z1/VD1 přeložka silnice I/43 Dolní Lipka – Dolní Bo říkovice –

Červená Voda  
WT Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury 
WT/1  -transformovna 110/22 kV                          
Z1/VT1 - nadzemní vedení 2x110 kV Králíky – Horní He řmanice   
  

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ  

WK Veřejně prospěšná opatření – snižovaní ohrožení 
území povodněmi  

WK/1  -záchytný příkop v D. Boříkovicích         
WK/2  -realizace poldru Červený Potok                 
Z1/VK1 – snižování ohrožení v území povodn ěmi – Poldr Červený 
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Potok II 
 

  
ASANACE 

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

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

průmyslového odpadu v západní části k.ú. 
Králíky 

 

8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, 
pro které lze uplatnit předkupní právo   

 
Kód  Charakteristika   Předkupní právo se stanoví 

ve prospěch:    

   
 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY   

 

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

komunikace  
 Pardubického kraje 

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

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ  
 

WK Veřejně prospěšná opatření – snižovaní ohrožení 
území povodněmi  

 

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

zástavby za stanicí ČD 
 Města Králíky 

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

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

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

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

evidenci (ZE)  
WD/2a 

 3388, 3346, 3409, 3412, 3417, 3431č. 3419, 3427, 
3453, 3456, 3470, 3478                         

 

 
– nová místní komunikace napojená na silnici III. třídy v severní části Králík  - předkupní 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

evidenci (ZE)  
WD/8 

1069/16č, 2236/2č., 1144/2č. 
 

Poznámka: pozemky ppč. 1087/8č., 1087/9č. a 2137/5č., které jsou součástí navrhované 
zastavitelné plochy, nejsou do předkupního práva zařazeny vzhledem k tomu, že  v době 
zpracování územního plánu byly  již ve vlastnictví Města Králíky  
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– komunikační napojení obytné zástavby k Hedeči   - předkupní právo se stanoví ve prospěch 

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

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

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

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

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

evidenci (ZE)  
WD/17 327, 328  

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

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

00272079                                            
  
  Pozemky v katastru nemovitostí (KN)  Pozemky ve zjednodušené 

evidenci (ZE)  
WT/1 3016  

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

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

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

 

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

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

evidenci (ZE)  
PK/1  Stp. 787/2   
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Katastrální území Dolní Lipka  
 
– úprava křížení státní a krajských silnic v Dolní Lipce  - předkupní právo se stanoví ve 

prospěch Pardubického kraje, IČO - 70892822                                             
  
  Pozemky v katastru nemovitostí (KN)  Pozemky ve zjednodušené 

evidenci (ZE)  
WD/3 408/1, 375/2  
 
 
Katastrální území Červený Potok    
 
– realizace poldru Červený Potok  - předkupní právo se stanoví ve prospěch České republiky – 

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

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

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

 

 

 

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

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

Výčet  zastavitelných 
ploch studií 
dotčených  

Funkční využití plochy  Poznámka 

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

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

zařízení malá a střední  
-  dopravní infrastruktura – místní 

komunikace  

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

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

- hranice v lokalitě Vl-3 
(východ, západ bude 
stanovena stavebním 
úřadem podle aktuální 
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situace) 
Č. 1c Bv – 46 , D-23 -  bydlení – venkovského  typu  

-  dopravní infrastruktura – místní 
komunikace  

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

Č.2  Bmr – 5a, Bmr-5b, 
Zv-2, Os-5, D-14, D-
15  

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

sportovní zařízení  
- sídelní zeleň – na veřejných 

prostranstvích  
-  dopravní infrastruktura – místní    

komunikace 

      

Č.3a  Bmr-3b, Os-2, D-36, 
D-12 

- bydlení –  městského typu rodinné 
- občanské vybavení – tělovýchovná 

a sportovní zařízení  
- dopravní infrastruktura – místní 

komunikace, parkoviště  

 

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

komunikace  

 

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

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

zařízení malá  a střední  
- dopravní infrastruktura – místní 

komunikace 

 

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

 

 
Katastrální území Dolní Lipka:  
 
číslo 
územní 
studie  

Výčet  zastavitelných 
ploch studií 
dotčených  

Funkční využití plochy  Poznámka  

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

      

 
Katastrální území Dolní Boříkovice: 
 
číslo 
územní 
studie  

Výčet  zastavitelných 
ploch studií 
dotčených  

Funkční využití plochy  Poznámka  

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

- dopravní infrastruktura- místní 
komunikace 

 

 
Katastrální území Červený Potok:  
 
číslo 
územní 
studie  

Výčet  zastavitelných 
ploch studií 
dotčených  

Funkční využití plochy  Poznámka  
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Č. 20  Om-13  -  občanské vybavení – komerční 
zařízení malá a střední    

 

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

 

Č.22 Bv -33, Bv-34a, Bv-
34b, Bv-34c 

- bydlení – venkovského typu    

Č. 23 Ri-17  -  rekreace – rodinná   
 

   Lhůta pro pořízení územních studií, jejich schválení pořizovatelem  a vložení dat do evidence 
územně plánovací činnosti byla stanovena do 30.12.2020. 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

- Z1/R1(Ri)-  k.ú. Dolní Boříkovice – územní rezerva pro rozvoj rodinné rekreace v jižní části Dolních 
Boříkovi, oboustranné obestavění stávající komunikace    

-  Z1/R2(Bv)-   k.ú. Heřmanice u Králík – územní rezerva pro rozvoj venkovského bydlení na jižním okraji 
Heřmanic, v území bude třeba respektovat průběh a ochranné pásmo el. zařízení  

- Z1/R3a(Bv)-   k.ú. Dolní Boříkovice – územní rezerva pro rozvoj venkovského bydlení v zastavěném 
území obce; při umisťování stavby bude třeba respektovat pásmo pro údržbu toku, který 
předmětným pozemkem prochází  

- Z1/R3b(Bv)-   k.ú. Dolní Boříkovice – územní rezerva pro rozvoj venkovského bydlení v zastavěném 
území obce  

 
- Z1/R4a(Bv), Z1/R4b (Bv) -   k.ú. Horní Lipka  – územní rezerva pro rozvoj venkovského bydlení v jižní 

části této obce   
- Z1/R5(Bv)-   k.ú. Červený Potok  – územní rezerva pro rozvoj venkovského bydlení ve střední části obce; 

při povolování změny využití zemědělského areálu, který se nachází východně od lokality je 
třeba prověřit, že pásmo negativního vlivu tohoto areálu nezasáhne předmětnou plochu  

- Z1/R6(Bv), Z1/R7(Bv)-   k.ú. Prostřední Lipka  – územní rezerva pro rozvoj venkovského bydlení ve 
střední části obce; při umisťování konkrétních staveb v předmětném prostoru bude třeba 
respektovat průběh el. vedení včetně jeho ochranného pásma  

 
- Z1/R9(Bv)-  k.ú. Prostřední Lipka – obnova zástavby na stp. 134 a souvisejícím pozemku p.č. 1018/1  
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- Z1/R10(Bv)-  k.ú. Prostřední Lipka – obnova zástavby na stp. 94 a souvisejících pozemcích p.č. 892část a 
183část, na základě posouzení SEA z návrhu vypuštěna  

- Z1/R11(Ri)- k.ú. Dolní Boříkovice – obnova zástavby na stp. 241 a souvisejících pozemcích p.č. 2033/1   
- Z1/R12(Ri)- k.ú. Dolní Boříkovice – obnova zástavby na stp. 240 a souvisejících pozemcích p.č. 2033/2 a 

2033/3 část  
 
Při prosazování zásad územního plánu je třeba zajistit, aby nebyla dále ztěžována možnost využití 
předmětných ploch územních rezerv pro výstavbu, např. realizací tras regionálních vedení 
technické infrastruktury; při rekonstrukci stávajících tras prověřit možnost jejich přemístění do 
okrajových částí území. 
 
KÚR 1– územní ochrana koridoru pro vedení kapacitní komunikace   
 
KÚR 2– územní ochrana koridoru pro vedení krajské silnice II/312 mimo zastavěné území Králík  
- Z1/R8(Ds) -  k.ú. Králíky  – územní rezerva pro přeložku silnice I/43 Dolní Lipka – Králíky – Červená 

Voda, resp. s novým vymezením trasy přeložky této silnice se  spíše bude jednat o územní 
rezervu přeložky silnice II/312  

    
Při prosazování zásad územního plánu je třeba zajistit, aby nebyla dále ztěžována možnost využití 
předmětného koridoru pro realizaci liniové stavby, např. navržením nové zastavitelné plochy v její 
trase.  
 
Bez provedení změny územního plánu nelze plochy územních rezerv pro uvažované budoucí 
využití využívat.  

 

11. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky význ amných staveb, pro které 
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen 
autorizovaný architekt  
       

     - v ploše Z1/P9 (k.ú. Králíky) budou realizovány pouze takové nové stavby, pro které bude 
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace autorizovaný architekt  

 11. 12. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části  
 
Počet listů textové části územního plánu: 95 
Počet výkresů grafické části:  
 
1.    Základní členění území  M 1: 5 000- 19 listů  
2.    Hlavní výkres- urbanistická koncepce M 1: 5 000 – 19 listů  
3.a  Hlavní výkres - technická infrastruktura- vodní hospodářství  M 1: 5 000 – 19 listů  
3.b  Hlavní výkres - technická infrastruktura- zásobení energiemi, radio- a telekomunikace  
                                                                                                              M 1: 5 000 – 19 listů 
4. Hlavní výkres - dopravní infrastruktura M 1: 10 000– 3 listy 
5. Veřejně prospěšné stavby a opatření a asanace M 1: 5 000 – 19 listů  
 
Výkresy, které jsou součástí grafické části územního plánu, byly zpracovány nad mapovým 
podkladem v měřítku katastrální mapy. 
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B. Grafická část územního plánu 
 
Grafickou část Územního plánu Králíky tvoří výkresy 
 

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

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

 
a jsou nedílnou a závaznou součástí tohoto územního plánu Králíky vydaného formou opatření 
obecné povahy a tvoří jeho přílohu. 
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Seznam zkratek: 
PO – ptačí oblast 
ÚP – územní plán 
ÚPD – územně plánovací dokumentace 
MŽP – Ministerstvo životního prostředí 
 
 

Cíle a zadání 

Hodnocení bylo zpracováno na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi zhotovitelem a Městem 
Králíky, zastoupeném starostkou města Janou Ponocnou. Cílem studie je zhodnotit vliv Územního 
plánu obce Králíky na Ptačí oblast Králický Sněžník, která byla vymezena nařízením vlády ČR 
č.865/2004 Sb.,  ze dne 8. 12. 2004. Vliv na jiné ptačí oblasti a evropsky významné lokality se 
vzhledem k lokalizaci a charakteru ÚP nepředpokládá. 
 

Metodika 

Hodnocení bylo zpracováno podle metodických pokynů MŽP ČR. Na základě požadavků Města 
Králíky byly identifikovány a v terénu lokalizovány lokality, u kterých Město Králíky požadovalo 
hodnocení. Na těchto lokalitách bylo provedeno terénní šetření ve dnech 29.5. – 8.6. 2007 a 
zopakováno ve dnech 30.6. – 2.7. 2007. Terénní šetření bylo zaměřeno na výskyt předmětů 
ochrany, tj. osídlení lokalit chřástalem polním a vhodnost přítomných biotopů pro hnízdění 
chřástala. Na základě těchto informací byla stanovena míra negativního ovlivnění navržených 
funkčních využití na lokalitách a byl vynesen závěr o významnosti negativního vlivu celého 
územního plánu.    
 
 

Popis hodnocených lokalit podle ÚPD 

Lokality pro rekreaci 

Lokalita Re-5a, Re-5b, Re-5c 
Katastrální území: Heřmanice u Králík 
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Stávající funkční využití: trvalé travní porosty, zahrada, ostatní plochy, zbořeniště  
Navrhované funkční využití: území rekreačního bydlení – výstavba cca 5 rekreačních domků 
Výměra lokality: 3,07 ha 
Dotčené pozemky: 730 část, 727/1 část, 735, 731, 733, stp. 124, 713/1, 711, stp. 128, 713/2, 726, 
715, 724/1 část, 724/2 
 

Lokalita Re-6 
Katastrální území: Horní Lipka 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty, zbořeniště 
Navrhované funkční využití: území rekreačního bydlení – výstavba cca 1 rekreačního domku 
Výměra lokality: 0,42 ha 
Dotčené pozemky: 991/1, stp. 167 
 

Lokalita Re-7 
Katastrální území: Horní Lipka 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty 
Navrhované funkční využití: území rekreačního bydlení – výstavba cca 1 rekreačního domku 
Výměra lokality: 0,29 ha 
Dotčené pozemky: 1147/1 část 
 

Lokalita Re-8 
Katastrální území: Horní Lipka 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty 
Navrhované funkční využití: území rekreačního bydlení – výstavba cca 2 rekreačních domků 
Výměra lokality: 0,79 ha 
Dotčené pozemky: 1153/4 

Lokalita Re-9a, Re-9b 
Katastrální území: Horní Lipka 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty 
Navrhované funkční využití: území rekreačního bydlení – výstavba cca 5 rekreačních domků 
Výměra lokality: 1,81 ha 
Dotčené pozemky: 1165/1, 1185/2 část 
 

Lokalita Re-10 
Katastrální území: Horní Lipka 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty, ostatní plocha 
Navrhované funkční využití: území rekreačního bydlení – výstavba cca 3 rekreačních domků 
Výměra lokality: 2,72 ha 
Dotčené pozemky: 1098/1, 1003 
 

Lokalita Re-11 
Katastrální území: Horní Lipka 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty 
Navrhované funkční využití: území rekreačního bydlení – výstavba cca 2 rekreačních domků 
Výměra lokality: 0,85 ha 
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Dotčené pozemky: 1185/3, 1185/1 část 
 

Lokalita Re-12 
Katastrální území: Horní Lipka 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty 
Navrhované funkční využití: území rekreačního bydlení – výstavba cca 2 rekreačních domků 
Výměra lokality: 1,40 ha 
Dotčené pozemky: 1027/5 část, 1020/1, 1019 část, 1027/1 část 
 
 
Lokality určené k zalesnění 

Katastrální území Červený Potok 
Lokalita: neoznačeno 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty 
Dotčené pozemky: 686, 687, 676 část, 677, 672, 701, 696, 669 část 
 

Katastrální území Dolní Hede č 
Lokalita: 4 - část 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty 
Dotčené pozemky: 503,504,524,513; 194/2 část,147/4 část, 147/6 
 

Katastrální území Dolní Lipka 
Lokalita: 3 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty 
Dotčené pozemky: 247/3,191,144,143/3,166/1,168/1 
 

Katastrální území He řmanice u Králík 
Lokalita: 1 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty 
Dotčené pozemky: 853 část; 797/1 část; 789/2 část, 755/1 část, 755/5; 646/1, 650/2; 665/7 
 

Katastrální území Horní Lipka 
Lokalita: 2 - část 
Stávající funkční využití: trvalé travní porosty 
Dotčené pozemky: 765/1, 765/8 
 
  

Popis hodnocených lokalit podle terénního šet ření 

Lokality pro rekreaci 
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Lokalita Re-5a 
Na okraji rozsáhlejší středně spásané pastviny, na místě někdejšího obydlí shluk stromů (obr. 1). 
Druhové složení: Trisetum flavescens, Dactylis glomerata, Poa pratensis, Festuca pratensis, 
Anthriscus sylvestris, Trifolium repens, Hypericum maculatum, Ranunculus acris, Angelica 
sylvestris. Dřeviny: Tilia cordata, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus. 
 

Lokalita Re-5b 
Sečené louky v sousedství rekreačního objektu, v severní části shluk stromů (obr. 2). Druhové 
složení: Festuca rubra, F. pratensis, Agrostis capillaris, Alopecurus pratensis, Bistorta major, 
Hypericum maculatum, Campanula patula, Ranunculus acris. Dřeviny: Betula pendula, Acer 
pseudoplatanus, Salix caprea, Tilia cordata aj. 
 

Lokalita Re-5c 
Na okraji rozsáhlé, poměrně intenzivní sečené louky; mírně sušší, porost spíše nižší (obr 3). 
Druhové složení: Festuca rubra, F. pratensis, Anthoxanthum odoratum, Trisetum flavescens, 
Hypericum maculatum, Trifolium repens, T. pratense, Campanula patula, Ranunculus acris, 
Veronica chamaedrys, Rumex acetosa, Leontodon hispidus aj. 
 

Lokalita Re-6 
Součást rozsáhlé pastviny, část tvoří zbořeniště (obr. 4). Travní porost poměrně intenzivně spásán, 
druhové složení: Agrostis sp., Festuca pratensis, F. rubra, Dactylis glomerata, Ranunculus acris, 
Trifolium repens, Achillea millefolium,  Campanula patula aj. Na zbořeništi nálet stromů a keřů – 
Fraxinus excelsior, Prunus avium, Syringa vulgaris a nitrofilní vegetace – Urtica vulgaris, 
Arctium sp. 

 

Lokalita Re-7 
Na okraji rozsáhlé pastviny, poměrně intenzivně spásaná, v sousedství rekreačního objektu (obr. 
5). Z trav dominantní Trisetum flavescens, Agrostis capillaris, Poa pratensis, Festuca pratensis, F. 
rubra, z bylin Trifolium repens, Alchemilla sp., Rumex acetosa, Ranunculus acris, Veronica 
chamaedrys, Bistorta major, Plantago lanceolata, Hypericum maculatum, Ajuga reptans aj. 
 

Lokalita Re-8 
Zanedbaná louka mezi výraznou zatáčkou silnice a rekreačním objektem (obr. 6). Druhové 
složení: Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis, Trisetum flavescens, Dactylis glomerata, 
Festuca rubra, Rumex acetosa, Aegopodium podagraria, Bistorta major, Phyteuma spicatum, 
Alchemilla sp., Ranunculus acris, Lychnis flos-cuculi, Veronica chamaedrys, Angelica sylvestris 
aj. Nálet osiky. Na severním okraji drobná vodoteč s vyšší vegetací – Cirsium rivulare, Bistorta 
major, Senecio ovatus,  Poa chaixii a náletem stromů a keřů – Salix caprea, Sorbus aucuparia, 
Acer pseudoplatanus, Larix decidua. 
 

Lokalita Re-9a 
Na okraji rozsáhlé pastviny, středně spásaná (obr. 7). Druhové složení: Trisetum flavescens, 
Dactylis glomerata, Festuca rubra, F. pratensis, Poa pratensis, Leucanthemum vulgare, 
Ranunculus acris, Alchemilla sp., Trifolium repens, T. pratense, Taraxacum sect. Ruderalia, 
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Veronica chamaedrys, Cirsium vulgare, Rumex obtusifolius aj. Na mezi na východním okraji 
stromový porost Betula pendula, Salix caprea, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Sorbus 
aucuparia. 
 

Lokalita Re-9b 
Sečená, poměrně intenzivní, druhově chudší louka (obr. 8). Druhové složení: Dactylis glomerata, 
Trisetum flavescens, Festuca pratensis, Veronica chamaedrys, Ranunculus acris, Heracleum 
sphondylium, Rumex acetosa, Trifolium repens, T. pratense, Taraxacum sect. Ruderalia, 
Hypericum maculatum aj. 
 

Lokalita Re-10 
Kvalitní sečená a extenzivně přepásaná podhorská louka (obr. 9), v horní části prameniště s 
mokřadní vegetací (obr. 10). Druhové složení: Festuca rubra, Agrostis capillaris, Dactylis 
glomerata, Deschampsia cespitosa, Alopecurus pratensis, Ranunculus acris, Trifolium pratense, 
Veronica chamaedrys, Angelica sylvestris, Leucanthemum vulgare, Lychnis flos-cuculi, Alchemilla 
sp., Plantago lanceolata, Leontodon hispidus aj., roztroušeně zvláště chráněný druh vemeník 
dvoulistý (Platanthera bifolia). V mokřadní vegetaci dominuje Juncus effusus, dále Scirpus 
sylvaticus, Cirsium palustre, Myosotis palustris, Ranunculus repens aj. 
 

Lokalita Re-11 
V severní části (parcela 1185/3) v návaznosti na rekreační objekty nesečená, zanedbaná louka s 
dominantní Poa chaixii, dále přítomny Alopecurus pratensis, Bistorta major, Angelica sylvestris, 
Senecio ovatus aj. V jižní části (část parcely 1185/1) sušší sečená louka, porost spíše nižší (obr. 
11). Druhové složení: Festuca rubra, Trisetum flavescens, Poa pratensis, Anthoxanthum 
odoratum, Ranunculus acris, Trifolium pratense, Lathyrus pratensis, Leontodon hispidus, 
Alchemilla sp., Hypericum maculatum, Veronica chamaedrys, Trifolium repens aj. 

 

Lokalita Re-12 
Ve východní části (část parcely 1027/5) zanedbaná, zarůstající louka, mulčovaná (obr. 12). 
Druhové složení: Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Poa trivialis, P. pratensis, Urtica 
dioica, Anthriscus sylvestris aj. 
Uprostřed a na západním okraji lokality se nachází vyšší mokřadní bylinná a keřová vegetace 
v okolí drobných vodotečí (obr. 13, 14). Druhové složení bylinného patra: Scirpus sylvestris, 
Juncus effusus, Chaerophyllum hirsutum, Cirsium rivulare, Myosotis palustris, Senecio ovatus, 
Angelica sylvestris aj. Roztroušeně se vyskytují keře Salix aurita, S. caprea, nálet Betula pendula 
a Sorbus aucuparia. 
V prostoru mezi mokřadní vegetací a v severozápadní části lokality (část parcely 1027/1) se 
nachází poměrně kvalitní sečená louka (obr. 14). Druhové složení: Festuca pratensis, F. rubra, 
Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Galium mollugo, 
Leucanthemum vulgare, Veronica chamaedrys, Rumex acetosa, Campanula patula, Plantago 
lanceolata, Heracleum sphondylium, Trifolium pratense aj. 

Lokality ur čené k zalesn ění 
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Katastrální území Dolní Lipka 
Západní část (parcela 247/3) tvoří vlhká ruderalizovaná louka, zarůstající dřevinami (Alnus 
glutinosa, Fraxinus excelsior) (obr. 15). Druhové složení: Urtica dioica, Filipendula vulgaris, 
Cirsium rivulare, Poa trivialis, Ranunculus repens, Scirpus sylvaticus aj. 
Ve střední části (úzký pruh podél lesa, parcela 191) se nachází vlhký bylinný porost v okolí drobné 
vodoteče (obr. 16), dominuje Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Senecio ovatus, Scirpus 
sylvaticus, Geum rivale, Equisetum sylvaticum, Poa trivialis, Caltha palustris, Chaerophyllum 
hirsutum aj. Nálet Alnus glutinosa a Fraxinus excelsior. 
Ve východní části (parcely 144, 143/3, 166/1) neudržované, degradované vlhké až mezofilní luční 
porosty (obr. 17), ve vlhké části dominuje Urtica dioica, Galium aparine, Phalaris arundinacea, 
Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus. V mezofilní části Dactylis glomerata, Alopecurus 
pratensis, Arrhenatherum elatius, Centaurea jacea, Tanacetum vulgare, Angelica sylvestris, 
expanduje Alnus glutinosa a Rubus idaeus. 
V jižní části (parcela 168/1) řidší porosty bylinné ruderální vegetace, již vysazeny sazenice smrku 
(Picea abies) (obr. 18). 
 

Katastrální území He řmanice 
Parcela 853 
Druhově chudší, extenzivně přepásaná louka v blízkosti intravilánu Heřmanic (obr. 19). Druhové 
složení: Dactylis glomerata, Agrostis capillaris, Festuca rubra, F. pratensis, Trifolium repens, 
Leucanthemum vulgare, Rumex acetosa, Ranunculus acris aj. 
 
Parcely 646/1, 650/2 
Součást rozsáhlé pastviny, poměrně intenzivně spásaná (obr. 20). Druhové složení: Agrostis 
capillaris, Festuca pratensis, F. rubra, Dactylis glomerata, Trisetum flavescens, Alchemilla sp., 
Ranunculus acris, Alchemilla millefolium, Campanula patula, Hypericum maculatum aj. 
 
Parcela 665/7 
Nesečená degradující mezofilní louka, dominují byliny nad travami (obr. 21). Druhové složení: 
Galium mollugo, Hypericum maculatum, Arrhenatherum elatius, Fragaria vesca, Lathyrus 
pratensis, Anthylis vulneraria aj. 
 
Parcely 789/2 část, 755/1 část, 755/5 
Kvalitní sečená a zřejmě příležitostně přepásaná podhorská louka (obr. 22). Ve vrcholové části 
skupinka stromů. Druhové složení: Festuca rubra, F. pratensis, Agrostis capillaris, Trisetum 
flavescens, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis, Deschampsia 
cespitosa, Leontodon hispidus, Alchemilla sp., Rumex acetosa, Leucanthemum vulgare, Trifolium 
pratense, Knautia arvensis, Cirsium vulgare, Campanula patula, Dianthus deltoides, Hypericum 
maculatum aj. 
 
Parcela 797/1 část 
Intenzivní, druhově chudá, monotónní louka (obr. 23). Druhové složení: Dactylis glomerata, 
Trisetum flavescens, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium repens, Rumex acetosa, Veronica 
chamaedrys aj. 
 

Katastrální území Horní Lipka 
Parcely 765/1, 765/8 
Sečená mezofilní louka protáhlého tvaru obklopená lesem (obr. 24). Druhové složení: Trisetum 
flavescens, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, 
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Hypericum maculatum, Angelica sylvestris, Cirsium rivulare, Ranunculus acris, Alchemilla sp., 
Lychni flos-cuculi, Campanula patula, Bistorta major, Veronica chamaedrys aj. 
 

Katastrální území Dolní Hede č – lokalita Kosuk ův kopec 
Parcely 194/2 část,147/4 část, 147/6  
Kvalitní sečená podhorská louka, spíše sušší typ (obr. 25). Druhové složení: Festuca rubra, 
Arrhenatherum elatius, Briza media, Dactylis glomerata, Leucanthemum vulgare, Leontodon 
hispidus, Galium mollugo, Hypericum maculatum, Rumex acetosa, Knautia arvensis, Dianthus 
deltoides aj. 
 

Katastrální území Červený Potok a Dolní Hede č – lokalita Na zahrádce 
Parcely 686, 687, 676 část, 677, 672, 701, 696, 669 část; 503, 504, 524, 513  
Součást rozsáhlé pastviny; v jižní části (parcely 503, 686, 657) poměrně monotónní spásané 
poháňkové trávníky (obr. 26) (Festuca rubra, F. pratensis, Cynosurus cristatus, Trifolium repens, 
T. pratense, Leontodon hispidus, Alchemilla sp., Ranunculus repens, Prunella vulgaris, Plantago 
lanceolata aj.), na mezích místy dřeviny (Tilia cordata, Betula pendula, Acer pseudoplatanus). Na 
jižním okraji (parcely 504, 524, 513) drobná vodoteč s mokřadní vegetací (Scirpus sylvaticus, 
Urtica dioica, Cirsium rivulare, Rubus idaeus) a rozptýlenými dřevinami (Alnus glutinosa, Acer 
pseudoplatanus). V severní části (parcely 676 část, 669 část, 672, 676 část, 677, 696) zvlněný 
reliéf s rozptýlenými dřevinami (Salix fragilis, Alnus glutinosa, Tilia cordata, Prunus avium) a 
prameništěm (obr. 27) (Scirpus sylvaticus, Cirsium rivulare, C. palustre, Deschampsia cespitosa, 
Acorus calamus, Juncus effusus aj.). 
 
 

Základní údaje o Pta čí oblasti Králický Sn ěžník 

Název lokality: Králický Sněžník 
Kód lokality:  CZ0711016 
Kraj:  Olomoucký, Pardubický 
Rozloha: 30.225,33 ha  
 

Popis oblasti 
Ptačí oblast Králický Sněžník se rozkládá na uzemí Hanušovické vrchoviny. Pro oblast je 
charakteristický kopcovitý reliéf s množstvím menších údolí a drobných vodotečí. Ve vegetačním 
krytu jsou zastoupeny rozsáhlejší lesní porosty, převážně kulturních smrčin, méně i původní 
jedlobukové porosty. Velký význam pro charakter krajiny a biologickou hodnotu oblasti má 
rozptýlená zeleň (porosty dřevin na hromadnicích, kolem cest, na mezích, kolem vodotečí) a 
stovky hektarů lučních porostů. Louky byly v minulosti obhospodařovány spíše extenzivně nebo 
jen nepravidelně, v současnosti jsou častěji využívány pro pastvu dobytka a jako zdroj sena. 
V posledních letech se rozloha kulturních travních porostů dále zvětšila v důsledku zatravňování 
orné půdy. 
Horský a podhorský charakter Ptačí oblasti Králický Sněžník poukazuje na velký význam této 
oblasti pro ptactvo vázané na subalpínské bezlesé pásmo, horské smrčiny, a zejména podhorské 
louky. Území je významným hnízdištěm řady ptáků zařazených do přílohy I směrnice o ptácích. 
Podhorské louky hostí největší populaci chřástala polního (Crex crex) v ČR. Tento druh a jeho 
biotop je hlavním předmětem ochrany Ptačí oblasti Králický Sněžník. Odhadovaná velikost 
populace na území oblasti je 150 – 170 párů. 
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 Z dalších hnízdících druhů zde nalezneme čápa černého (Ciconia nigra), jeřábka lesního (Bonasa 
bonasia), výra velkého (Bubo bubo), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), sýce rousného 
(Aegolius funereus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis), žlunu šedou (Picus canus), datla černého 
(Dryocopos martius), lindušku horskou (Anthus spinolleta), kosa horského (Turdus torquatus) a 
ťuhýka obecného (Lanius collurio). 
 

Popis hlavních p ředmětů ochrany 
Podle nařízení vlády ČR ze dne 8. prosince 2004 je hlavním předmětem ochrany Ptačí oblasti 
Králický Sněžník populace chřástala polního a jeho biotop.  
Chřástal polní se řadí mezi celosvětově nejohroženější a nejzranitelnější druhy ptáků. V posledních 
desetiletích vymizel z velkých oblastí západní a střední Evropy a jeho osídlení zde je již jen velmi 
ostrůvkovité. Středisko výskytu nyní představuje východní Evropa. Hlavním důvodem úbytku je 
ztráta vhodného biotopu v důsledku intenzivního způsobu obdělávání luk a pastvin. Rychlost a 
míra ústupu vedla k tomu, že byl zařazen mezi nejohroženější ptáky v Evropě. Kromě toho, že je 
uveden v příloze 1 směrnice EU o ptácích a je proto povinností jej chránit vyhlašováním zvláště 
chráněných území, je chráněn Bonnskou a Bernskou úmluvou a patří k prioritním evropským 
druhům ptáků, pro které Bird Life International vypracoval akční plány na ochranu. 
V ČR byl do poloviny 20. století běžným druhem, pak nastala silná redukce stavů a to především v 
nížinách. Tento trend se patrně zastavil zhruba na počátku 90. let a od té doby došlo k nárůstu 
početnosti i k návratu do mnohých, dříve opuštěných lokalit. V současné době žije na území ČR 
asi 1500 – 1700 párů chřástala polního. Vyhláškou č. 395/1992 Sb. je zařazen mezi zvláště 
chráněné druhy živočichů ČR v kategorii silně ohrožený. 
Centrem rozšíření jsou podhorské lokality v nadmořské výšce mezi 400 – 800 metrů. Chřástal 
polní se vyskytuje především v různých typech luk, řidčeji se nachází v polních kulturách. V době 
hnízdění je důležitým faktorem výška vegetace, která musí být minimálně 20 cm a významnou roli 
hraje i hustota a druhové složení porostu. Diverzifikované luční porosty hostí velké množství 
bezobratlých živočichů, kteří jsou hlavní složkou potravy chřástala. Naopak polní monokultury a 
druhově chudé kulturní louky často neposkytují dostatečnou potravní základnu. Příliš husté a 
v nadzemní vrstvě špatně průchodné porosty rovněž nejsou pro chřástala polního optimální. 
Důležitá je rovněž přítomnost mokřin a pramenišť s rozptýlenými porosty křovitých vrb. 
Z afrických zimovišť přilétá do České republiky v dubnu – květnu a zůstává zde do srpna – října. 
Maximum výskytu připadá na období květen – srpen. Hnízdění v našich podmínkách začíná 
v druhé polovině května a trvá do první poloviny srpna. Chřástal polní je sukcesivně polygamní 
druh, samice běžně hnízdí dvakrát ročně. O snůšku se stará pouze samice. Po snesení prvních 
vajec opouští samec samici a láká samice v okolí nebo opouští lokalitu a odlétá i na velké 
vzdálenosti, kde opět zakládá nové teritorium. Někdy se i samice mohou mezi první a druhou 
snůškou přemisťovat na větší vzdálenosti. 
 Největší ohrožení pro chřástaly polní vyplývá ze současných způsobů zemědělského hospodaření, 
zejména z rychlého mechanizovaného kosení velkých ploch luk kosení od kraje ke středu, 
likvidace lučních pramenišť a mokřadů. Významná je i doba seče, protože chřástalové hnízdí 
poměrně pozdě a nejsou schopni vyvést mláďata před běžným termínem senoseče. Také intenzivní 
pastva, způsobuje opuštění lokality chřástaly, protože dobytek likviduje nezbytný vegetační kryt a 
často se soustřeďuje na vlhkých prameništích a ničí tato chřástalem preferovaná stanoviště. 
Nejjednodušším ochranným opatřením je změna způsobu kosení tak, že louka je kosena od centra 
směrem k okrajům a chřástalí rodinky mají možnost uniknout do okolních lučních porostů.  
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Vyhodnocení p řítomnosti p ředmětů ochrany v dot čeném 
území 

Předmětem ochrany PO Králický Sněžník je chřástal polní a jeho biotop. 
Terénní šetření bylo zaměřeno na výskyt předmětů ochrany na lokalitách, tj. na: 

1) osídlení hodnocených lokalit a jejich bezprostředního okolí chřástalem polním; 
2) ověření vhodnosti lokalit coby hnízdního biotopu chřástala polního. 

 
ad 1) Lokality byly navštíveny ve večerních a nočních hodinách, kdy se nejčastěji ozývají tokající 
samci hlasitým voláním. Byla použita nahrávka hlasu tokajícího samce k vyprovokování 
přítomných, ale v tu chvíli se neozývajících samců. Poslechem byla zjišťování 
přítomnost/nepřítomnost volajících samců na lokalitě a v jejím bezprostředním okolí. 
 
ad 2) Byl proveden zevrubný biologický průzkum lokalit s cílem klasifikovat míru vhodnosti 
přítomných biotopů pro hnízdění chřástala polního. Biotopy byly rozděleny na biotopy 
preferované, přijatelné a nevhodné.  
 
Výsledky terénního šetření shrnují následující tabulky: 
Lokality k rekreaci 

Lokalita Datum návštěvy 
Přítomnost 
volajících samců Biotop Poznámka 

Re-5 29.5.2007, 
1.7.2007 

ne přijatelný v sousedství 
rekreačního 
objektu 

Re-6 1.6.2007, 
1.7.2007 

ne přijatelný v blízkosti se 
nachází prameniště 

Re-7 29.5.2007, 
2.7.2007 

ne přijatelný v sousedství 
rekreačního 
objektu 

Re-8 29.5.2007, 
2.7.2007 

ne přijatelný lokalita se nachází 
v zatáčce silnice, v 
sousedství 
rekreační objekt 

Re-9a 29.5.2007, 
2.7.2007 

ne přijatelný  

Re-9b 29.5.2007, 
2.7.2007 

ne přijatelný  

Re-10 29.5.2007, 
2.7.2007 

ne preferovaný  

Re-11 29.5.2007, 
2.7.2007 

ne přijatelný v sousedství 
rekreačního 
objektu 

Re-12 29.5.2007, 
2.7.2007 

ne preferovaný  
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Lokality ur čené k zalesn ění 

Katastrální 
území Parcely 

Datum 
návštěvy 

Přítomnost 
volajících 
samců 

Biotop Poznámka 

Dolní Lipka 247/3 1.6.2007, 
2.7.2007 

ne nevhodný  

 191 1.6.2007, 
2.7.2007 

ne přijatelný  

 144, 143/3, 166/1 1.6.2007, 
2.7.2007 

ne přijatelný  

 168/1 1.6.2007, 
2.7.2007 

ne nevhodný  

Heřmanice 853 1.6.2007, 
1.7.2007 

ne přijatelný  

 646/1, 650/2 1.6.2007, 
1.7.2007 

ne přijatelný  

 665/7 1.6.2007, 
1.7.2007 

ne přijatelný  

 789/2 část, 755/1 
část, 755/5 

1.6.2007, 
1.7.2007 

ne přijatelný  

 797/1 část 1.6.2007, 
1.7.2007 

ne přijatelný  

Horní Lipka 765/1, 765/8 29.5.2007, 
2.7.2007  

ne přijatelný 29.5. volající 
samec cca 
450 m V od 
lokality (na 
louce nad 
Horní 
Lipkou) 
 

Dolní Hedeč – 
Kosukův 
kopec 

194/2 část,147/4 
část, 147/6 

3.6.2007, 
30.6.2007 

ne přijatelný  

Červený Potok 
a Dolní Hedeč 
–Na zahrádce 

686, 687, 676 část, 
677, 672, 701, 696, 
669 část; 503, 504, 
524, 513 

8.6.2007, 
30.6.2007 

ne preferovaný 
 

8.6. volající 
samec cca 
450 m V od 
lokality (na 
louce za 
Zlatým 
potokem) 

 
 

Posouzení významnosti vlivu ÚP obce Králíky na p ředměty 
ochrany 

Na žádné z lokalit nebyl při terénním šetření zjištěn volající samec, hlavním hlediskem pro určení 
významnosti vlivu navržených funkčních využití byla tedy klasifikace biotopů z hlediska jejich 
vhodnosti pro hnízdění chřástala polního, protože realizací územního plánu by došlo k likvidaci 
těchto biotopů. Přitom byly brány v potaz také prostorové charakteristiky lokality a okolí – tvar a 
lokalizace lokalit, konfigurace terénu a funkční využití okolí. 
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Lokality pro rekreaci 

Lokalita  Významný 
vliv 

Zdůvodnění 

Re-5 ne Nejedná se o preferovaný biotop, v širším okolí je hojně rozšířen (louky 
a pastviny), v sousedství se již nachází rekreační objekty.  

Re-6 ne Nejedná se o preferovaný biotop (intenzivní pastvina a nitrofilní  
vegetace na zbořeništi); v blízkosti se nachází prameniště, ale 
v důsledku intenzivní pastvy je dobytkem silně rozšlapávané. 

Re-7 ne Nejedná se o preferovaný biotop, v širším okolí je hojně rozšířen 
(pastviny). V sousedství se již nachází rekreační objekt, umístění u 
silnice - rušení. 

Re-8 ne Louka mezi silnicí a rekreačním objektem – nevhodná pro hnízdění 
v důsledku rušení. 

Re-9a ne Nejedná se o preferovaný biotop, v širším okolí je hojně rozšířen 
(středně intenzivní pastviny). 

Re-9b ne Nejedná se o preferovaný biotop, v širším okolí je hojně rozšířen 
(pravidelně sečené louky). 

Re-10 ano Jedná se o preferovaný biotop – extenzivní pastvina s prameništěm. 
Louka je navíc velmi cenná i z botanického hlediska. 

Re-11 ne Nejedná se o preferovaný biotop, v širším okolí je hojně rozšířen (louky 
a pastviny), v sousedství se již nachází rekreační objekty – rušení. 

Re-12 ano Ideální hnízdní biotop – nepravidelně sečená louka s mokřadní 
vegetací a roztroušenými porosty vrb a dalších dřevin v okolí 
drobných vodotečí.  

 

Lokality ur čené k zalesn ění 

Katastrální území Parcely 
Významný 
vliv Zdůvodnění 

Dolní Lipka 247/3 ne Biotop nevhodný pro hnízdění. 
191 ano Biotop může sloužit jako 

refugium pro jedince hnízdící 
na přilehlé louce v době seče. 
 

144, 143/3, 166/1 ano 

168/1 ne Nevhodný biotop pro hnízdění, 
již vysazen smrk. 

Heřmanice 853 ne Nejedná se o preferovaný biotop, 
hojný v širším okolí (louky a 
pastviny). V blízkosti intravilánu 
Heřmanic – rušení. 

646/1, 650/2 ne Nejedná se o preferovaný biotop, 
v širším okolí je hojně rozšířen 
(středně intenzivní pastviny). 

665/7 ne Nejedná se o preferovaný biotop, 
v širším okolí hojně rozšířeny 
vhodnější typy (středně 
intenzivní pastviny). 
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789/2 část, 755/1 část, 
755/5 

ne Nejedná se o preferovaný biotop, 
obdobné typy v okolí hojně 
rozšířeny (louky a pastviny). 
Z botanického hlediska však 
velmi cenný. 

797/1 část ne Nejedná se o preferovaný biotop, 
v širším okolí je hojně rozšířen 
(louky a pastviny). 

Horní Lipka 765/1, 765/8 ne Luční enkláva v lese, nejedná se 
o preferovaný biotop, hojný 
v širším okolí (louky a pastviny).  

Dolní Hedeč – 
Kosukův kopec 

194/2 část,147/4 část, 
147/6 

ne Nejedná se o preferovaný biotop, 
obdobné typy v okolí hojně 
rozšířeny (louky a pastviny). 
Z botanického hlediska však 
velmi cenný. 

Červený Potok a 
Dolní Hedeč – Na 
zahrádce 

686, 687, 676 část, 
677, 672, 701, 696, 
669 část; 503, 504, 
524, 513 

ano Preferovaný biotop – pastvina 
s prameništěm. Nedaleko 
zaznamenán volající samec – 
osídlení lokality chřástalem je 
pravděpodobné. 

 

Shrnutí 

Významný negativní vliv Územního plánu obce Králíky byl identifikován u lokalit k rekreaci Re-
10 a Re-12, u lokalit k zalesnění se jedná o parcely 191, 144, 143/3, 166/1 v katastrálním území 
Dolní Lipka  a o parcely 686, 687, 676 část, 677, 672, 701, 696, 669 část; 503, 504, 524, 513 
v katastrálním území Červený Potok a Dolní Hedeč (lokalita Na zahrádce). V případě 
pozemků v katastrálním území Dolní Lipka by zalesněním došlo k likvidaci refugií pro jedince, jež 
by případně hnízdili na okolních loukách. V případě lokalit Na zahrádce, Re-10 a Re-12 by došlo 
k likvidaci biotopů preferovaných chřástalem polním pro hnízdění. 
U ostatních lokalit byl identifikován nevýznamný negativní vliv. Přestože by realizací územního 
plánu došlo k likvidaci stávajících biotopů, tyto však chřástal polní ke hnízdění nepreferuje a jsou 
v regionu široce rozšířeny.  
Mimo rámec hodnocení vlivu ÚP obce Králíky na PO Králícký Sněžník upozorňuji na skutečnost, že lokalita Kosukův kopec v k.ú. Dolní Hedeč a 
lokalita k zalesnění v k.ú. Heřmanice (parcely 789/2 část, 755/1 část, 755/5) jsou z botanického a krajinářského hlediska velmi cenné a jejich 
zalesnění nepovažuji za vhodné. 

 

Závěr 

Územní plán obce Králíky je v předložené podobě významně negativní z hlediska vlivu na 
předměty ochrany Ptačí oblasti Králický Sněžník, jímž je chřástal polní a jeho biotop. 
K vyloučení negativního vlivu je třeba vyjmout výše jmenované pozemky z dalšího stupně 
projednávání. 
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