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Obsahem a cílem územně plánovací dokumentace obce Hošťálkovy je zajištění koncepce rozvoje území
obce tak, aby byl zajištěn udržitelný rozvoje území s cílem ochrany architektonických, urbanistických a 
přírodních hodnot území, a to v souladu s požadavky vyplývajícími ze začlenění obce do specifické oblasti 
SOB 3 Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník. Územní plán má za cíl vytvořit základní podmínky 
organizace území obce pro kvalitní bydlení, práci a rekreaci obyvatel, zajistit podmínky pro vzájemnou 
koexistenci uspokojování životních potřeb obyvatel s potřebami vyplývajícími z ochrany přírody a krajiny a 
dalších hodnot území.
Územní plán předpokládá, že se obec bude nadále rozvíjet jako 4 samostatné kompaktní urbanistické celky 
začleněné do sídelní struktury obce s rozšířenou působností Krnov, bez nově vznikajících samot ve volné
krajině, se zachováním venkovského rázu. Základní funkcí obce má být i nadále individuální bydlení. S 
ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území se pro funkci bydlení vymezují 
převážně zastavitelné plochy smíšené obytné. Posilována má být také sportovně rekreační funkce obce. Jsou 
navrženy koridory pro dobudování technické a dopravní infrastruktury, především koridory pro rozšíření 
kanalizační sítě do dalších částí obce. 
Návrh územního plánu předpokládá respektování charakteristické rozvolněné zástavby sídel typické pro 
tento region, přičemž zastavitelné plochy navazují na zastavěné území obce. Respektovány a rozvíjeny jsou 
prvky přírodních systémů, je vymezen územní systém ekologické stability a protierozní opatření v krajině. 

1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM
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2.1 STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Státní politika životního prostředí byla zpracována MŽP na období 2004-2010. V současné době je 
zpracovávána Státní politika ŽP pro období 2011-2020, doposud však nebyla schválena. Do té doby 
pracujeme s cíli uvedenými v původní verzi. 
SPŽP je zásadní referenční dokument pro ostatní sektorové i regionální politiky z hlediska životního 
prostředí. SPŽP uvádí základní zásady ochrany životního prostředí: 

 Zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí
 Zapojení veřejnosti
 Hospodaření se zdroji a udržitelná spotřeba
 Princip předběžné opatrnosti
 Znečišťovatel platí
 Zásada integrace

Ochrana životního prostředí úzce souvisí s většinou sektorových politik a z tohoto zřetele je SPŽP 
průřezovou politikou, která musí být s ostatními sektorovými politikami jak koordinována, tak do nich 
integrována. To vyžaduje spolupráci na všech úrovních veřejné správy. SPŽP se soustředí na následující 
čtyři prioritní oblasti:

1) ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti
2) udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady
3) životní prostředí a kvalita života
4) ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší

Pro každou z těchto oblastí je stanovena řada prioritních cílů a dílčích cílů a opatření, které by tyto cíle měly 
naplňovat. Dále jsou zde stanoveny opatření pro hlavní sektorové politiky – energetika, těžba nerostných 
surovin, průmysl, obchod, doprava, zemědělství a lesní hospodářství, ochrana a užívání vod, životní prostředí 
a zdraví, regionální rozvoj, obnova venkova a cestovní ruch. Všechny cíle a opatření uvedené v SPŽP nelze 
vzhledem k jejich obsáhlosti jmenovat. Územní plán by měl být s požadavky a cíly v tomto hlavním 
strategickém dokumentu v souladu.

Pozn.: Nová Státní politika ŽP byla schválena na počátku r. 2013.

2.2 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR

Strategie udržitelného rozvoje ČR byla zpracována v roce 2004 a zabývá se především časovým obzorem 
roku 2014, řada cílů však má přesah dlouhodobější – do r. 2030. Strategie by měla být konsenzuálním 
rámcem pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru (sektorových politik či akčních programů). 
Měla by být důležitým východiskem pro strategické rozhodování v rámci jednotlivých resortů i pro 
meziresortní spolupráci a spolupráci se zájmovými skupinami.
Strategické a dílčí cíle a nástroje jsou zde formulovány tak, aby co nejvíce omezovaly nerovnováhu ve 
vzájemných vztazích mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilířem udržitelnosti. Směřují k 
zajištění co nejvyšší dosažitelné kvality života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro
kvalitní život generací budoucích. K tomu směřují následující strategické cíle:

 udržet stabilitu ekonomiky a zajistit její odolnost vůči negativním vlivům;
 podporovat ekonomický rozvoj respektující kapacitu únosnosti životního prostředí a zajišťující 

udržitelné financování veřejných služeb (udržitelnou ekonomiku);

2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM
NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI
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 rozvíjet a všestranně podporovat ekonomiku založenou na znalostech a dovednostech a zvyšovat 
konkurenceschopnost průmyslu, zemědělství a služeb;

 zajišťovat na území ČR dobrou kvalitu všech složek životního prostředí a fungování jejich 
základních vazeb a harmonické vztahy mezi ekosystémy, v nejvyšší ekonomicky a sociálně 
přijatelné míře uchovat přírodní bohatství ČR tak, aby mohlo být předáno příštím generacím, a 
zachovat a nesnižovat biologickou rozmanitost;

 systematicky podporovat recyklaci, včetně stavebních hmot (snižující exploataci krajiny a spotřebu 
importovaných surovin);

 minimalizovat střety zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou životního prostředí a 
kulturního dědictví, hmotného i nehmotného;

 zajišťovat ochranu neobnovitelných přírodních zdrojů (včetně zemědělského půdního fondu);
 zachovat strategickou potravinovou soběstačnost ČR;
 obhajovat a prosazovat národní zájmy ČR v rámci nejširších mezinárodních vztahů, významných 

mezinárodních organizací i v rámci bilaterálních vztahů;
 dosáhnout splnění mezinárodních závazků ČR v oblasti udržitelného rozvoje;
 přispívat k řešení klíčových globálních problémů udržitelného rozvoje;
 udržet stabilní stav počtu obyvatel ČR a postupně zlepšovat jeho věkovou strukturu;
 trvale snižovat nezaměstnanost na míru odpovídající ekonomicko-sociálnímu motivování lidí k 

zapojování do pracovních aktivit;
 podporovat rozvoj lidských zdrojů a dosáhnout maximální sociální soudržnosti;
 zajistit stálý růst úrovně vzdělanosti ve společnosti, včetně vzdělanosti v kultuře, a tím zajišťovat 

konkurenceschopnost české společnosti;
 rozvíjet etické hodnoty v souladu s evropskými kulturními tradicemi;
 udržet vhodné formy rozmanitosti kultur, života venkova a aglomerací. Zajistit kulturní diverzitu a 

diverzitu životního stylu. Zajistit rovnoprávnost komunit, dosažitelnost služeb dle jejich rozdílných 
životních potřeb a priorit;

 zpřístupňovat kulturu všem lidem zejména s ohledem na to, že kultura je základní součástí 
společnosti založené na znalostech a rozvojovým faktorem;

 podporovat udržitelný rozvoj obcí a regionů;
 podporovat rozvoj veřejných služeb a sociální infrastruktury;
 umožňovat účast veřejnosti na rozhodování a tvorbě strategií ve věcech týkajících se udržitelného 

rozvoje a vytvářet co nejširší konsenzus při přechodu k udržitelnému rozvoji;
 bránit posilování možností lobbistických a aktivistických skupin vydávat své partikulární zájmy za 

zájmy udržitelného rozvoje a takto odůvodněné je prosazovat proti zájmům celku;
 zvyšovat efektivnost výkonu a zlepšovat činnost veřejné správy v souladu s požadavky udržitelného 

rozvoje;
 přijímat opatření při zajišťování vnější a vnitřní bezpečnosti, která by odrážela požadavky ochrany 

před mezinárodními konflikty a měnící se formy kriminality, včetně mezinárodního zločinu a 
zejména terorismu.

Pro oblast environmentálního pilíře stanovuje SUR tři strategické cíle, jež by měly být naplňovány dílčími 
cíli:

1. Zajistit na území ČR co nejlepší kvalitu všech složek životního prostředí, dále ji postupně zvyšovat a 
vytvářet tak podmínky pro postupnou regeneraci krajiny, pro minimalizaci až eliminaci rizik pro lidské 
zdraví a pro postupnou regeneraci živé přírody. Zároveň v nejvyšší ekonomicky a sociálně přijatelné míře 
uchovat přírodní bohatství ČR. Dílčí cíle pro jednotlivé složky ŽP jsou uvedeny níže (zkráceno):

 Ochrana ovzduší - dosáhnout a dále nepřekračovat imisní limity stanovené pro všechny kategorie 
látek znečišťujících ovzduší a dosáhnout a dále nepřekračovat národní emisní stropy, stanovené pro 
látky znečišťující ovzduší.

 Ochrana vod - dosáhnout a udržet dobrý chemický a ekologický stav povrchových vod a vodních 
ekosystémů a dobrý chemický a kvantitativní stav podzemních vod. Podporovat rozvoj
infrastruktury v oblasti dodávky kvalitní pitné vody a nakládání s městskými odpadními vodami.
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 Ochrana půdy - zastavit nadměrný přísun živin a dalších znečišťujících látek do půdního horizontu 
a dosáhnout limitních požadavků na obsah nežádoucích látek, provést opatření k zabránění
kontaminace půd ze starých ekologických zátěží, zajistit ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a 
před zbytečnými zábory pro nezemědělské a nelesní účely.

 Ochrana lesů - zlepšovat druhovou skladbu i věkovou a prostorovou strukturu lesů s cílem blížit se 
postupně přírodě blízkému stavu, resp. stavu umožňujícímu lesním ekosystémům vykonávat všechny 
jejich přirozené ekologické funkce a podporovat mimoprodukční funkce lesa.

 Zemědělství - soustavně snižovat podíl orné půdy ve prospěch trvalých travních porostů. Prosazovat 
extenzivní principy ekologického zemědělství. Rovnováhou mezi produkčními a mimoprodukčními 
funkcemi zajišťovat kulturní krajinu. Nevyužívaným a z tohoto hlediska neperspektivním částem 
zemědělské půdy navracet jejich ekologické funkce.

 Nakládání s odpady – omezovat množství vznikajících odpadů, jejich nebezpečné vlastnosti a 
zajistit maximální materiálové a energetické využití odpadů. Míra materiálového využití 
komunálního odpadu by měla do roku 2010 dosáhnout schváleného cíle 50 %.

 Péče o krajinu - realizovat krajinotvorná opatření podporující žádoucí environmentální i estetické 
funkce krajiny a ekosystémů; posilování retenční schopnosti krajiny.

 Urbanizovaná území - omezit znečištění ovzduší a hlukovou zátěž i s akcentem na kvalitu vnitřního 
prostředí budov; k tomu by mělo přispět i usměrňování dopravy. V oblasti územního plánování 
regulovat nepřiměřený růst městských aglomerací (urban sprawl) a při tvorbě územních plánů obcí 
dbát na větší podíl městské zeleně a vytvářet klidové zóny.

 Nakládání s přírodními zdroji - minimalizovat materiální a energetické nároky na výrobky a 
služby, minimalizovat vstupy neobnovitelných zdrojů a maximálně využívat obnovitelných zdrojů.

 Ochrana biologické a krajinné rozmanitosti - v rámci územního plánování podporovat rozvoj 
přírodní a krajinné infrastruktury včetně posilování retenční schopnosti krajiny a prostřednictvím 
vhodných opatření aktivně chránit cenné části území.

 Staré ekologické zátěže – postupně odstraňovat a využít rozvojový potenciál zdevastovaných či
nevyužívaných zastavěných ploch (brownfields).

2. Minimalizovat střety zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou životního prostředí a postupně 
dosáhnout oddělení ekonomického růstu od nárůstu negativních dopadů na životní prostředí (decoupling).

 Výroba a spotřeba energie - zvyšovat efektivnost a využívat efektivní formy úspor energie a 
zajišťovat vhodný poměr spotřeby primárních energetických zdrojů s důrazem na zdroje obnovitelné.

 Průmyslová výroba - snižovat spotřebu primárních surovin a nahrazovat ji spotřebou druhotných 
surovin a separovaných odpadů. Podporovat uzavřené výrobní a spotřební cykly, vývoj a aplikaci 
nízkoemisních, nízkoodpadových a energeticky nenáročných technologií (nejlepších dostupných 
technik) a veškeré ekonomické aktivity s nízkými materiálními vstupy a s vysokou přidanou 
hodnotou s cílem soustavně zvyšovat jejich podíl na ekonomické produkci. Podporovat výrobu 
ekologicky šetrných výrobků a výrobků z obnovitelných surovin a materiálově využitelných odpadů.

 Výstavba dopravní infrastruktury - minimalizovat nutné zábory území a technickými opatřeními 
omezovat vliv liniových staveb na složky životního prostředí (již v přípravných stádiích).

 Strategické plánování - omezovat prostorovou a přepravní náročnost na úrovni státu, krajů a obcí.
 Územní plánování - při pořizování územních plánů dbát na přednostní využívání stávajících příp. 

opuštěných, již dříve využívaných ploch (brownfields) a vymezovat Územní systém ekologické 
stability.

3. Přispívat, přiměřeně možnostem a významu ČR, k řešení evropských a globálních environmentálních 
problémů (zejména ohrožení změn klimatu a ozónové vrstvy Země a úbytku biodiverzity).

 Ochrana klimatu - omezovat (zejména úsporami energie, včetně spotřeby paliv v dopravě, a 
využíváním obnovitelných zdrojů) emise skleníkových plynů. 

 Ochrana ozónové vrstvy Země - nevyrábět a omezovat využití látek, které ji poškozují, a zajistit 
účinná opatření pro snížení jejich úniků ze stávajících zařízení, která je ještě obsahují. Zajištění
znovuzískávání látek poškozujících ozónovou vrstvu z vyřazených použitých výrobků a zařízení, 
především za účelem zneškodnění těchto látek.
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 Ochrana ovzduší, vod a půdy - omezovat spotřebu a vypouštění perzistentních organických 
polutantů a těžkých kovů, bioakumulativních látek a endokrinních disruptorů do životního prostředí.

 Ochrana ekosystémů a stanovišť planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů - zastavit 
jejich plošnou a prostorovou redukci a zachovat všechny jejich přirozené funkce.

 Ochrana biologické rozmanitosti - soustavně zvyšovat biologickou rozmanitost na všech třech 
jejích úrovních (genové, druhové a ekosystémové).

2.3 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE A POLITIKA 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR

2.3.1 Politika územního rozvoje ČR 2008

Politiku územního rozvoje pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Je nadřazeným dokumentem pro Zásady 
územního rozvoje krajů a územně plánovací dokumentaci obcí. Politika územního rozvoje ČR je nástrojem 
územního plánování, který určuje požadavky a rámce pro konkretizaci ve stavebním zákoně obecně 
uváděných úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, 
zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území.

V PÚR ČR je obec uváděna jako součást Specifické oblasti SOB3 Jeseníky-Králický Sněžník. Důvodem 
vymezení je mmj.: 

a) Potřeba posílit zaostávající sociální a ekonomický rozvoj, který patří k nejslabším v ČR a napravit 
strukturální postižení ekonomiky s mnohými stagnujícími odvětvími hospodářství. Vzhledem k velkým 
zásobám dřeva a klimatickým podmínkám, nevhodným pro intenzivní zemědělství, je potřeba podpořit 
především rozvoj lesního hospodářství a zejména dřevozpracujícího průmyslu. 
b) Potřeba rozvíjet a využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký potenciál přírodně cenné a 
společensky atraktivní oblasti Jeseníků, které jsou chráněnou krajinnou oblastí, pro rekreaci a lázeňství. 
c) Potřeba zlepšit nevyhovující dopravní dostupnost většiny území. 

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území je třeba přednostně sledovat: 

a) rozvoj rekreace a lázeňství, 
b) rozvoj ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu, 
c) zlepšení dopravní dostupnosti území. 

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí je třeba:

a) identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvářet zde územní podmínky 
pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vybavení, 
b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních dopravních 
tahů, zejména na Kladsko, 
c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení systému se 
sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras, 
d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího průmyslu a 
ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto aktivity, 
e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, zejména 
vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství, 
g) řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu. 
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2.3.2 Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje stanovují priority územního plánování pro dosažení 
vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální soudržnost obyvatel a příznivé 
životní prostředí kraje. Priority jsou základním východiskem pro zpracování územně plánovací dokumentace 
a územně plánovacích podkladů na úrovni kraje i obcí a pro rozhodování o změnách v území. Z hlediska 
oblasti životního prostředí jsou zde uvedeny tyto vybrané priority:

 Regulace extenzivního rozvoje sídel včetně vzniku nových suburbánních zón, efektivní využívání 
zastavěného území, preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a areálů před výstavbou ve volné 
krajině.

 Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné funkce řešit 
současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou. Podporovat rozvoj systémů odvádění a čištění 
odpadních vod.

 Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže obytného a rekreačního území hlukem a emisemi 
z dopravy a výrobních provozů.

 Preventivní ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních hodnotách území 
kraje.

 Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy a 
cyklodopravy) v návaznosti na:

o ostatní dopravní systémy kraje;
o systém pěších a cyklistických tras přilehlého území ČR, Slovenska a Polska; 

včetně preference jejich vymezování formou samostatných stezek s využitím vybraných místních a 
účelových komunikací s omezeným podílem motorové dopravy.

 Ochrana výjimečných přírodních hodnot území (zejména CHKO Beskydy, CHKO Poodří a CHKO
Jeseníky) včetně ochrany pohledového obrazu významných krajinných horizontů a významných
krajinných, resp. kulturně historických dominant. Při vymezování nových rozvojových aktivit zajistit 
udržení prostupnosti krajiny a zachování režimu povrchových a podzemních vod (zejména v CHKO 
Poodří a na přítocích Odry).

V rámci ZÚR je dále vymezena specifická oblast SOB – 3 Jeseníky – Králický Sněžník, kde jsou mj. 
stanoveny z hlediska životního prostředí tyto požadavky na využití území a kritéria a podmínky pro 
rozhodování o změnách v území:

 Při rozšiřování a umisťování nových sportovních a rekreačních zařízení zohledňovat jejich dopravní 
dostupnost, pohledovou exponovanost a další podmínky ochrany přírodních a kulturních hodnot 
krajiny.

 Podporovat rozvoj občanského vybavení a doprovodných služeb pro sport, rekreaci a cestovní ruch s 
rozšířením možností celoročního rekreačního využití i mimo hlavní centra.

 Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné rekreaci. 
Přírůstek kapacit rodinné rekreace realizovat výhradně přeměnou objektů původní zástavby na 
rekreační chalupy. 

 Podpora rozvoje integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a cyklodopravu.
 Podpora rozvoje turistických pěších a cyklistických tras zejména nadregionálního a mezinárodního 

významu.
 Podpora zajištění odpovídajícího stupně protipovodňové ochrany území.
 Ochrana kulturně historických hodnot sídel a vysokých přírodních hodnot krajiny včetně 

významných krajinných horizontů (zejména CHKO Jeseníky).
 Nové plochy sportovně rekreačních zařízení včetně koridorů odpovídající dopravní a technické 

infrastruktury na území CHKO Jeseníky vymezovat s ohledem na požadavky dotčených orgánů 
ochrany přírody a krajiny.

ZÚR dále upřesňuje územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot území. Z nich uvádíme vybrané:
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ZÚR dále stanovují následující zásady a úkoly pro upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a
rozvoje kulturních hodnot území Moravskoslezského kraje:

 Stavby umisťovat přednostně mimo pohledově exponovaná území. (Tato podmínka se nevztahuje na 
umisťování staveb pro bydlení a občanskou vybavenost ve správním území obcí se statusem města.)

 Chránit historické architektonické a urbanistické znaky památkově chráněných sídel včetně jejich 
vnějšího obrazu.

 Při umisťování staveb v okolí památkově chráněných území, areálů respektovat „genius loci“ daného 
místa, chránit místní kulturně historické dominanty, zejména sakrální a ostatní historické stavby.

 Chránit historické krajinné struktury (plužina, kamenice, kamenné zídky).
 Pro bydlení a občanskou vybavenost přednostně využívat rezervy v rámci zastavěného území, nové 

zastavitelné plochy vymezovat především v návaznosti na zastavěná území při zohlednění pohledové 
exponovanosti lokality a dalších podmínek ochrany přírodních a estetických hodnot krajiny. 

 Chránit vymezené plochy a koridory pro ÚSES před změnami ve využití území, jejichž důsledkem 
je:

o snížení stupně ekologické stability těchto ploch;
o znemožnění budoucího založení vymezené skladebné části ÚSES nebo souvislé propojení 

biokoridorem v požadovaných prostorových parametrech.
 Při řešení střetů (překryvů) ochrany nerostných surovin s prvky ÚSES zohlednit tyto podmínky:

o akceptovat charakter prvků ÚSES a podporovat jeho funkce v cílovém stavu, a to jak při 
samotné těžbě, tak při ukončování těžby a rekultivaci těžbou dotčeného území;

o stávající ÚSES, nacházející se na ložiscích nerostných surovin, je vymezen s tím, že v
případě budoucího využití ložiska budou plánované rekultivační a sanační práce
přizpůsobeny a řešeny ve prospěch ÚSES;

o nové návrhy prvků ÚSES pokrývající ložiska, CHLÚ, DP, případně zasahující do zjištěných 
a předpokládaných ložisek nerostných surovin budou v rámci zpracování podrobné 
dokumentace a ÚP upřesněny tak, aby se eliminoval jejich zásah do území potřebného pro 
vytěžení ložiska.

V rámci ZÚR MSK jsou dále vymezeny regionální biocentrum 171 - Mezi Purkarticemi (mezofilni bučinné) 
a regionální biokoridor - 508 (RK 921 - mezofilni bučinné).

2.4 DALŠÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY

2.4.1 Koncepce ochrany přírody Moravskoslezského kraje

Koncepci ochrany přírody pro území Moravskoslezského kraje zpracovala firma EKOTOXA s r.o. v roce
2005 a je rozdělena do tří základních částí – Analýza stávajícího stavu, Stanovení cílů ochrany přírody a 
krajiny a Management ochrany přírody a krajiny. 
V části analytické jsou shrnuta dostupná data o jednotlivých složkách životního prostředí bezprostředně 
ovlivňujících zájmy hájené zákonem o ochraně přírody a krajiny. Druhá část představuje vlastní koncepční 
materiál s hlavními směry a cíly, které by měla ochrana přírody na úrovni Moravskoslezského kraje sledovat 
a naplňovat. Část třetí se zabývá způsobem řízení a realizace pro naplnění cílů obsažených v této strategii. 
Hlavním cílem koncepce je stanovit systém pravidel a opatření pro ochranu přírody a vytváření ekologicky 
stabilní krajiny, při zachování biologické rozmanitosti a trvale udržitelného rozvoje. Dílčí cíle a principy 
koncepce ochrany přírody Moravskoslezského kraje vychází z cílů a principů Státního programu ochrany 
přírody a krajiny, dokumentu schváleném usnesením vlády č. 415 ze dne 17. června 1998 a dále z provedené 
analýzy území. Hlavními cíli jsou:

 Vymezení ÚSES
 Realizace ÚSES
 Ochrana mokřadů 
 Doplnění (zhodnocení) soustavy přírodních parků
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 Spolupráce v oblasti ochrany přírody
 Likvidace vybraných invazních druhů na již zmapovaných lokalitách 
 Obnova vodního režimu v krajině 
 Koordinace registrace VKP 
 Přehled o výskytu invazních druhů v MSK 
 Vytvoření reprezentativní soustavy MZCHÚ
 Zajišťování managementu MZCHÚ (PP a PR)
 Záchranná centra a záchranné programy
 Přehled o výskytu zvláště chráněných druhů v MSK 

2.4.2 Krajinný ráz a větrné elektrárny

Pro území MSK byla zpracována studie „Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren na území 
Moravskoslezského kraje z hlediska větrného potenciálu a ochrany přírody a krajiny“. Tuto studii zpracovala 
společnost RC EIA v roce 2007. 
Dle uvedené studie by bylo možno konstatovat, že se navržená lokalita nachází v ploše „nevhodné pro 
umisťování větrných elektráren“. Uvedená plocha byla jako taková ve studii vytipována proto, že se nachází 
v blízkosti PR Krasovský kotel a současně relativně blízko nadregionálním a regionálním prvkům ÚSES.
Tato omezení byla v rámci ZÚR Moravskoslezského kraje (pro něž byla uvedená územní studie podkladem) 
byla zrušena rozsudkem Nejvyššího správního soudu (NSS) ze dne 16.6.2011 jako nevyvážená. Ve 
zmíněném rozsudku byla zrušena podstatná část omezení k umísťování VtE, včetně zrušení předepsaných
vzdáleností VtE od prvků ÚSES. Zrušení těchto omezení je v rozsudku odůvodněno tím, že zájem kraje na
ochraně krajiny a právo obcí rozhodovat o využití vlastního území, musejí být vyvážené. V ZÚR tak bylo s 
odkazem na ochranu krajiny vymezeno nepřiměřeně rozsáhlé území, kde se větrné elektrárny stavět 
nemohly. 

2.4.2.1 Studie možnosti umístění větrných elektráren na území ORP Krnov

Studie byla zpracována v říjnu roku 2009 společností RC EIA s.r.o. Ve studii je mimo jiné navržena zonace 
území a návrh regulativů k umísťování větrných elektráren. Oblast Hošťálkov byla zařazena do oblasti 
krajinného rázu Nízký Jeseník a krajinného celku Branticko. 
Pro tuto oblast je uvedeno, že území vykazuje na části území vysokou koncentraci přírodních, kulturně-
historických a estetických hodnot, je pohledově exponované a citlivé na změny krajinného rázu a umístění 
větrných elektráren se zde nedoporučuje. Přímo pro krajinný celek Branticko je uvedeno, že v krajinném 
celku je umísťování větrných elektráren a větrných parků s výškou tubusu nad 80 metrů nevhodné. 

2.4.3 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (dále také jen „PRVKÚK“) jako základní 
koncepční dokument v oblasti vodohospodářské politiky byl zastupitelstvem Moravskoslezského kraje 
schválen v září 2004. Cílem plánu je vytvoření podmínek pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské 
infrastruktury na území Moravskoslezského kraje. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací navrhuje rozvoj 
zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidaci odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v 
jednotlivých lokalitách kraje s ohledem na vlastnické vztahy, možnosti financování a ekonomickou 
průchodnost navržených postupů. Tento dokument se zabývá také přímo obcí Hošťálkovy. Níže jsou proto 
uvedeny základní informace týkající se obce. 

2.4.3.1 Vodovody

Hošťálkovy
V  Hošťálkovech je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě obecního úřadu. Byl postaven 
etapově, formou jednotlivých staveb a v současné době je na něj napojeno asi 90 % obyvatelstva. Zdrojem 
vody jsou vlastní jímací území, které svojí kapacitou i kvalitou plně kryjí potřeby obce. Jedná se o zdroje 
Zdroj  III – kopaná studna pod lesem o vydatnosti 2,35 l/s a Zdroj Vrt H-2 – nachází se v blízkosti zdroje III 
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a má vydatnost 1,8 l/s. Zdroje č. I a II byly pro nedostatečnou kvalitu vody zrušeny a s vodojemem dolního 
tlakového pásma předány zem. podniku. 
Stávající systém zásobování obyvatel pitnou vodou z veřejného vodovodu je vyhovující a zůstane zachováno 
i do budoucna. Rozvodná vodovodní síť pokrývá celé území obce a s jejím dalším rozšiřováním se 
v nejbližší době neuvažuje.

Hošťálkovy - Křížová
V současné době žije v sídle Křížová cca 5 obyvatel. V obci Křížová není vybudován veřejný vodovod. 
Obyvatelé jsou pitnou vodou zásobeni z vlastních zdrojů – převážně studní. Vzhledem k velikosti sídla a 
převážně rekreační roztroušené zástavbě se ani v návrhovém období (do roku 2015) neuvažuje s výstavbou 
vodovodu. Obyvatelé budou i nadále zásobeni z vlastních zdrojů.

Hošťálkovy – Staré Purkartice
V současné době žije v sídle Staré Purkartice 76 obyvatel, do r. 2015 se předpokládá mírný nárůst počtu 
obyvatel na 80 osob. V sídle Staré Purkartice není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou pitnou vodou 
zásobeni z vlastních zdrojů – převážně studní, u nichž nelze zaručit vydatnost ani kvalitu vody. Vzhledem 
k velikosti sídla a převážně rekreační roztroušené zástavbě se ani v návrhovém období (do roku 2015) 
neuvažuje s výstavbou vodovodu. Obyvatelé budou i nadále zásobeni z vlastních zdrojů.

Hošťálkovy – Vráclavek
V současné době žije v sídle Vráclavek 90 obyvatel, do r. 2015 se předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel 
na 100 osob. V sídle Vráclavek není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou pitnou vodou zásobeni 
z vlastních zdrojů – převážně studní, u nichž nelze zaručit vydatnost ani kvalitu vody.
V návrhovém období je uvažováno s výstavbou veřejného vodovodu, který bude zásobován pitnou vodou 

z Hošťálkov. Celková délka nově navržené rozvodné sítě DN 80 bude cca 2 000 m. 

2.4.3.2 Kanalizace

Hošťálkovy
V centrální části obce je vybudována splašková kanalizace oddílné stokové soustavy, která odvádí odpadní 
vody na mechanicko - biologickou ČOV. Celková délka stávající kanalizace je cca 1 500 m, profil 
kanalizace je jednotný DN 300 mm. Na stokovou síť je napojen areál ÚSP. Stávající mechanicko -
mechanicko ČOV byla uvedena do trvalého provozu v roce 2000 a má dostatečnou kapacitu i čistící efekt 

pro likvidace odpadních vod z celého zájmového území.
Okrajové části obce nejsou odkanalizované. Likvidace splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů 
obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní vody se převážně akumulují v septicích 
a žumpách. Ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody 
odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu.  
Pro odkanalizování 100 % obytné zástavby je navrženo vybudovat cca 2 000 m splaškové kanalizace oddílné 
stokové soustavy. Navržena kanalizace bude napojena na stávající stokovou síť v povodí ČOV. Likvidace 
odpadních vod je navržena na stávající mechanicko-biologické ČOV obce Hošťálkovy, která má dostatečnou 
kapacitu a čistící efekt.

Hošťálkovy - Křížová
V místní části Křížová není vybudována žádná soustavná kanalizace. Čištění odpadních vod z jednotlivých 
objektů je zajištěno v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně 
trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu. S přihlédnutím k velikosti 
obce navrhujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod v zájmovém území stávajícím 
způsobem, tj. přímo u zdroje v žumpách či septicích. 

Hošťálkovy - Staré Purkartice
V místní části Staré Purkartice není vybudována žádná soustavná kanalizace. Čištění odpadních vod 
z jednotlivých objektů je zajištěno v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů 
případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu. S přihlédnutím 



Vyhodnocení vlivů ÚP Hošťálkovy na udržitelný rozvoj území – Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
EKOTOXA s.r.o.

15

k velikosti obce navrhujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod v zájmovém území 
stávajícím způsobem, tj. přímo u zdroje v žumpách či septicích. V případě požadavku na biologické čištění 
odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních 
ČOV. Jako další alternativu doporučujeme využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění 
odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech.

Hošťálkovy – Vraclávek
V místní části Vraclávek není vybudována žádná soustavná kanalizace. Čištění odpadních vod z jednotlivých 
objektů je zajištěno v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně 
trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu. S přihlédnutím k velikosti 
obce navrhujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod v zájmovém území stávajícím 
způsobem, tj. přímo u zdroje v žumpách či septicích. V případě požadavku na biologické čištění odpadních 
vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Jako 
další alternativu doporučujeme využití stávajících septiků (žump) pro mechanické předčištění odpadních vod 
s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech.

2.4.4 Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje byl vypracován a schválen v roce 2004. Je členěn 
na 6 částí - Úvod, Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, Závazná část, Směrná část, Řízení 
(management) odpadového hospodářství a Přílohy. Cílem Plánu odpadového hospodářství je vytvoření 
vhodných podmínek jak pro předcházení a minimalizaci vzniku odpadů, tak i pro adekvátní způsob 
nakládání s odpady. Plán odpadového hospodářství je zpracován na dobu 10 let. Závazná část Plánu je 
závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství původců odpadů a pro rozhodovací a 
koncepční činnosti příslušných správních úřadů, včetně obcí v kraji v oblasti odpadového hospodářství.

Cíle jsou stanoveny pro jednotlivé hlavní oblasti a dále jsou rozvedeny do dílčích opatření pro úroveň kraje. 
Plán stanovuje následující hlavní cíle (výběr):

 Snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu.
 Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů.
 Minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady.
 V zájmu dosažení cíle zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech 

vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů o 50 % do roku 
2010 ve srovnání s rokem 2000.

 Vytvořit integrované systémy nakládání s odpady na regionální úrovni a jejich propojení do 
celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území.

 Snížení hmotnostního podílu odpadů ukládaných na skládky o 20% do roku 2010 ve srovnání s 
rokem 2000 s výhledem dalšího postupného snižování.

 Postupně zvyšovat podíl využívaných kalů z komunálních ČOV.
 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen „BRKO“) 

ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil: a) v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních z 
celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních z 
celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995, výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % 
hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995.

 Realizovat systém výchovy a vzdělávání občanů v oblasti odpadového hospodářství ve smyslu 
zpracované samostatné koncepce „Environmentální výchovy a vzdělávání občanů“.

2.4.5 Plán oblasti povodí Odry

Vodstvo na území obce Hošťálkovy náleží k povodí řeky Odry. Pro tuto oblast byl zpracován Plán oblasti 
povodí Odry pro období let 2010 – 2015. Tento plán se mimo jiné zabývá ochranou před povodněmi a 
vodním režimem v krajině a stanovuje v rámci této problematiky:
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 cíle prevence před povodněmi
 cíle prevence negativních důsledků suchých období
 cíle pro zlepšování stavu vodního režimu krajiny

Plán oblasti povodí Odry zmiňuje také tok Kobylího potoka. Na dvanácti kilometrech jeho délky je 
zde uvedeno 6 příčných překážek a zpevnění břehů a koryta na 7,6 km délky. Záplavové území zde 
vymezeno není, nejsou zde plánována ani žádná opatření. 

2.4.6 Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje

Dne 14. srpna 2004 nabylo účinnosti nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2004, kterým se vydává Krajský 
program snižování emisí Moravskoslezského kraje, který byl v roce 2010 aktualizován.
Základním cílem Programu je dosáhnout k roku 2010 doporučených hodnot krajských emisních stropů pro 
SO2, NOx, VOC a NH3 stanovených pro Moravskoslezský kraj nařízením vlády č. 351/2002 Sb., ve znění 
nařízením vlády č. 417/2003 Sb., omezování emisí těch znečišťujících látek, u kterých bylo zjištěno 
nedodržování imisních limitů a stabilizace emisí těch znečišťujících látek, u kterých k nedodržování imisních 
limitů nedochází. Na základě provedené analýzy imisní situace v kraji lze tedy základní cíle Programu 
zobecnit na omezování emisí TZL a jejich prekurzorů (SO2, NOx, NH3, VOC) a omezování emisí PAH
(zejména benzo(a)pyrenu). 
Základními zásadami aplikace nástrojů Programu jsou využívání nejlepších dostupných technik a využívání 
v současnosti známých poznatků o technických řešeních zdrojů zajišťujících omezování emisí v maximální 
možné míře. Dále jsou nástroje programu postaveny rovněž na ekonomických nástrojích, uvažováno je také s 
dobrovolnými nástroji. 
Řadě zdrojů znečišťování ovzduší krajský úřad nad rámec legislativních požadavků zpřísnil emisní limity a 
stanovil další podmínky provozu. Naprostá většina zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování 
ovzduší na území MSK je provozována v souladu s požadavky právních předpisů (zákon o ochraně ovzduší, 
zákon o integrované prevenci a k nim příslušné prováděcí právní předpisy) a jsou u nich dodržovány 
stanovené emisní limity i další podmínky jejich provozování.  Z výsledků vyhodnocení kvality ovzduší 
vyplývá, že dodržování emisních limitů a dalších technických požadavků u naprosté většiny zvláště velkých, 
velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší není dostatečné k tomu, aby byly na území MSK 
dodržovány zákonem stanovené imisní limity (zejména pro suspendované částice velikostní frakce PM10).  
Dlouhodobým a významným problémem zůstává absence nástrojů ke kontrole dodržování povinností u 
malých spalovacích zdrojů provozovaných fyzickými osobami (lokálních topeniště).

2.4.7 Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje byl aktualizován k roku 
2009 a je vydán Nařízením Moravskoslezského kraje ze dne 4.3.2009. Tento program obsahuje také 
Programový dodatek podle č. 18 odst. 3 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 o obecných ustanoveních a 
strukturálních fondech. V rámci tohoto dodatku jsou stanoveny globální a specifické cíle.

Program dále stanovuje priority, které se zabývají prioritními znečišťujícími látkami PM10, NOx, SO2 a VOC. 
Priority jsou tedy stanoveny takto:

 Priorita 1: Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10
 Priorita 2: Snížení emisí oxidů dusíku
 Priorita 3: Snížení emisí těkavých organických látek
 Priorita 4: Snížení emisí oxidu siřičitého

K naplnění těchto priorit jsou uvedena tato opatření:

1.1.1: Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury 
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1.1.2: Ekologizace konkrétních bodových zdrojů znečišťování ovzduší 
1.1.3: Ekologizace dopravy 
1.1.4: Omezení prašnosti z plošných a liniových zdrojů 
1.1.5: Zvýšení plynulosti silniční dopravy 
1.2.1: Čištění povrchu komunikací, včetně pořízení nesilniční techniky 
1.2.2: Odstraňování prašnosti v areálech a jejich okolí 
1.3.1: Budování silničních obchvatů obcí 
1.4.1: Omezení automobilové dopravy 
1.4.2: Podpora rozvoje veřejné dopravy 
1.5.1: Omezování vzniku emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek a amoniaku 

2.4.8 Území energetická koncepce Moravskoslezského kraje

Dne 20. 5. 2004 vzala na vědomí rada kraje informaci o zpracování Územní energetické koncepce 
Moravskoslezského kraje. Území energetická koncepce Moravskoslezského kraje byla zpracována v roce 
2003 a výchozím (bilančním) rokem byl rok 2001. Koncepce konkretizuje krajské priority a stanovuje cíle, 
kterých chce kraj dosáhnout při ovlivňování vývoje energetického hospodářství ve výhledu příštích 20 let v 
podmínkách tržně orientované ekonomiky. V roce 2009 byl zpracován dokument Vyhodnocení naplňování 
Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje. 
Obec Hošťálkovy zde byla navržena k plynofikaci s odhadem investičních nákladů 10,7 mil. Kč. Je zde 
ovšem také konstatováno, že ekonomicky efektivní možnosti plošné plynofikace jsou již v kraji z velké části 
vyčerpány a další rozvoj plynofikace je problematický. Návrh regulativů pro stanovení způsobu 
energetického zásobování pro obec uvádí jako přípustné zásobování zemním plynem na bázi lokálních 
objektových a okrskových zdrojů tepla a zásobování biomasou na bázi lokálních a objektových zdrojů tepla, 
jako podmíněně přípustné uvádí mj. i zásobování pevnými fosilními palivy (za podmínky ekologické 
přijatelnosti a přijatelnosti z pohledu zdraví lidí).
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3.1 STRUČNÁ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

3.1.1 Geologie, geomorfologie, geografický popis a základní klimatické charakteristiky

Obec Hošťálkovy se nachází v okrese Bruntál, obci s rozšířenou působností Krnov, cca 8 km západně od 
města Krnov. Obec se nachází po obou stranách Kobylího potoka. Převážná část území obce se nachází 
v nadmořské výšce 400-500 m.n.m.

Území obce Hošťálkovy náleží ke geomorfologickému celku Nízký Jeseník a jejímu podcelku Brantická 
vrchovina. Nízký Jeseník je jedním z nejstarších geologických celků střední Evropy, nachází se na severu 
Moravy a v jižní části Slezska. Jde o plochou vrchovinu s pozůstatky sopečné činnosti. Je tvořen především 
prvohorními, kulmskými sedimentovanými horninami, spočívající na předchozích sedimentech a 
vulkanitech, vzniklých intenzívní sopečnou činností na dně devonského moře.
Brantická vrchovina je členitá vrchovina s plochou cca 237 km2 a střední výškou 491 m. n. m. Je tvořená 
převážně spodnokarbonskými drobami a břidlicemi. Vrchovina má zaoblené rozvodní hřbety, četné 
izolované strukturně podmíněné vyvýšeniny nad údolím řeky Opavy. Nejvyšším vrcholem je Bedřichova 
hora 745,2 m.n.m. V zájmovém území je nejvyšším místem vrch Polomy s výškou 725 m.n.m. 
Geologické podloží je tvořeno sedimenty spodního karbonu – kulmem. Kvartérní sedimenty jsou v dané 
oblasti převážně typu denudačních oblastí podhorského reliéfu. Eluvia jsou kamenitá až písčito-hlinitá s 
úlomky. Eluvia břidlicových hornin bývají střípkatě kamenitá. Deluviální sedimenty jsou vyvinuty v 
morfologicky členitějších částech území, převážně jde o sedimenty kamenito-hlinité až hlinité. Fluviální a 
eluviofluviální sedimenty menších toků jsou nejčastěji tvořeny hlinito-štěrkovými a jílovito-štěrkovými 
akumulacemi.
Hydrogeologicky se lokalita řadí pod číslo hydrogeologického rajonu 6611 – Kulm Nízkého Jeseníku v 
povodí Odry. V dané oblasti je mělký průlinový oběh podzemní vody vázán převážně na aluviální sedimenty 
a prostředí eluviálního a deluviálního pokryvu. Litologicky je území tvořeno břidlicemi a drobami, s nízkou 
transmisivitou, pod 1.10-4 m2/s. 

Ve východní části území v Hošťálkovech je vymezeno výhradní bilancované ložisko nerostných surovin 
Hošťálkovy. Surovinou je stavební kámen (arkóza, droba), ložisko je doposud netěženo a majitelem je 
Českomoravský štěrk, a s. Pro ochranu ložiska je vymezeno chráněné ložiskové území. 

Z hlediska klimatické regionalizace spadá dané území do mírně chladné klimatické oblasti CH7, která se 
vyznačuje nižšími teplotami a nižším množstvím srážek.

3.2 VODSTVO A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

3.2.1 Povrchové vody

Hydrologicky náleží zájmové území obce Hošťálkovy do úmoří Baltského moře a je součástí povodí řeky 
Odry - konkrétně obcí protéká Kobylí potok, Kotel a pramenná část Hůrky. 
Dle Plánu oblasti povodí Odry území je území obce řazeno k vodnímu útvaru č. 27: „Opavice po ústí do toku 
Opava“, jehož ekologický i chemický stav je vyhodnocen jako vyhovující. Na Kobylím potoce nebylo 
vyhlášeno záplavové území. V obci se nachází několik menších vodních nádrží. 

3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD 
BY NEBYLA UPLATNĚNA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
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Obrázek 1: Koryto Kobylího potoka je v obci regulováno

3.2.1.1 Hydrologicky chráněná území

Území obce nespadá do kategorie zranitelných oblastí, dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., stanovení 
zranitelných oblastí, používání a skladování hnojiv.  
Ve východní části katastrálního území Vraclávek se nacházejí ochranná pásma vodních zdrojů (Hošťálkovy 
Holoubkov a Hošťálkovy Vraclávek), která malou plochou zasahují i do sousedního k.ú. Hošťálkovy. 

3.2.2 Podzemní vody

Podzemní vody v zájmovém území patří do Kulmu Nízkého Jeseníku.

3.2.3 Vodní zdroje

V Hošťálkovech je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě obecního úřadu. V ostatních 
katastrálních územích obce jsou obyvatelé v současnosti zásobováni pitnou vodou z vlastních studní. 
Zdrojem vody jsou vlastní jímací území, která svojí kapacitou i kvalitou plně kryjí potřeby obce.  V současné 
době jsou k zásobení pitnou vodou využívány zdroje Zdroj  III – kopaná studna pod lesem o vydatnosti 2,35 
l/s a Zdroj Vrt H-2 – nacházející se v blízkosti zdroje III o vydatnosti 1,8 l/s. V minulosti byly využívány 
ještě zdroje č. I a II, které byly pro nedostatečnou kvalitu vody zrušeny. Zbytek obce je zásobován pitnou 
vodou z individuálních studní. 
V návrhovém období Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (do roku 2015) je uvažováno s rozšířením 

vodovodu z Hošťálkov do k.ú. Vráclavek. Ostatní k.ú. obce budou i nadále zásobována pitnou vodou z 
vlastních zdrojů.

3.2.4 Čištění odpadních vod

V centrální části obce Hošťálkovy  je vybudována splašková kanalizace oddílné stokové soustavy  odvádějící 
odpadní vody na mechanicko - biologickou ČOV, která byla uvedena do trvalého provozu v roce 2000. 
Okrajové části obce nejsou zatím odkanalizované, pro odkanalizování 100 % obytné zástavby je navrženo 
(dle PRVAK) vybudovat cca 2 000 m splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy. Navržena kanalizace 
bude napojena na stávající stokovou síť, likvidace odpadních vod na stávající ČOV obce Hošťálkovy, která 
má dostatečnou kapacitu a čistící efekt.
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Ostatní k.ú. (Křížová, Staré Purkartice, Vráclavek) nemají vybudovanou žádnou soustavnou kanalizaci. 
Čištění odpadních vod z jednotlivých objektů je zajištěno v septicích či žumpách, ty mají přepady zaústěny 
do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do 
recipientu. Do budoucna se nepřipravuje změna.

3.3 OVZDUŠÍ A HLUK

3.3.1 Imise

Znečištění ovzduší je stále vážný environmentální problém nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v dalších 
oblastech ČR, nejen ve velkých městech, ale překvapivě i v malých obcích. Důsledky znečišťování jsou 
velmi široké. Jsou prokázány přímé negativní účinky látek znečišťujících ovzduší na zdraví obyvatel, zvířat, 
rostlin, půdu a materiály. Respirace zvýšených koncentrací látek znečišťujících ovzduší má přímé následky 
na zdravotní stav obyvatel. 
Znečištění venkovního ovzduší je nejčastěji vyvoláno směsí znečišťujících látek emitovaných z celé řady 
zdrojů: významné stacionární (bodové) zdroje, doprava, plošné zdroje (souhrn malých zdrojů, např.
lokálních topenišť). Ke znečištění ovzduší na místní úrovni přispívají rovněž znečišťující látky přenášené ze 
středních a velkých vzdáleností (desítky až stovky kilometrů).
V obcích připadá vysoký podíl emisí sledovaných látek na zdroje v kategorii REZZO 3 (vytápění domů a 
bytů). Mezi významné zdroje znečištění v obdobných obcích patří především malé lokální topeniště spalující 
v nekvalitních kotlích tuhá paliva, v horším případě odpady. Dlouhodobým cílem by proto měla být buď 
plynofikace (která však může být s ohledem na velikost obce ekonomicky nepřijatelná) nebo postupná 
modernizace spalovacích zařízení (kotlů). 
Každý rok zpracovává ČHMÚ rozptylovou studii, do které jsou jako vstupní data použity údaje z veškerých 
emisních zdrojů v ČR. Tato studie je kalibrována na výsledky imisního monitoringu. Tento model v sobě 
zahrnuje i meteorologické parametry, jako jsou rychlost, směr větru, srážky a inverzní stavy ovzduší.
Výsledkem jsou mapy znečištění ovzduší pro jednotlivé znečišťující látky, kdy se vyznačují oblasti 
s překročením definovaných ročních limitů ve čtvercích (gridech) 1x1 km, tyto oblasti jsou pak vyhlášeny 
jako Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Imisní koncentrace znečišťujících látek nejsou v obci ani její blízkosti sledovány, nejbližší stanice imisního 
monitoringu jsou v Opavě, Jeseníku a v Budišově nad Budišovkou (pozaďová stanice Červená). Informace o 
stavu ovzduší v obci tedy nelze hodnotit dle naměřených hodnot. K dispozici jsou ovšem již zmiňované 
mapy znečištění ovzduší (ČHMÚ). Dle těchto údajů bylo zjištěno překroční imisních limitů pro prachové 
částice PM10 (a to pro jejich 24 hodinové koncentrace). K překročení došlo pouze v letech 2006 a 2010 a 
pouze na malé části území obce. Jedná se ovšem o modelová data v rozlišení pro celou republiku, která je 
nutno interpretovat při celkovém pohledu, nikoliv konkrétně pro každý grid, je vhodnější říci, že území obce 
se nachází na západním okraji oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (Opavsko, Ostravsko). Proto zde může 
dojít ke zvýšení koncentrací zejména prachových částic, jejich překračování ovšem není pravidelné a 
nepředstavuje pro obec zásadní problém. Samozřejmě pro vyslovení konkrétního závěru by bylo potřeba 
provést měření imisí přímo v obci.

3.3.2 Hluk

Hygienické limity hluku a vibrací jsou upraveny Nařízením vlády 148/2006 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zde jsou stanoveny limity pro pracoviště, ale i pro chráněný vnitřní 
prostor staveb (obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve 
stavbách pro výrobu a skladování), chráněný venkovní prostor staveb (prostor do 2 m okolo bytových domů, 
rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně 
obdobných staveb) a chráněný venkovní prostor (nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, 
sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť). 
Pro chráněný vnitřní prostor staveb je stanovena základní hladina LAeq, T 40 dB plus další korekce (dle 
Přílohy 2 NV 148/2006 Sb.), např. pro obytné prostory v době mezi 22,00 a 6,00 hodinou se jedná o korekci 
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– 10 dB. Pokud se jedná o hluk v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy u staveb navržených, dokončených a 
zkolaudovaných před 1. červnem 2006 přičítá se další korekce + 5 dB.
Pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor je základní hladina LAeq, T 50 dB (40dB 
pro noční dobu) plus korekce přihlížející k charakteru prostoru (viz Příloha č.3 NV 148/2006 Sb.), např. pro 
hluk z dopravy na pozemních komunikacích +5 dB.

V obci se nenachází žádný významný zdroj hluku. Zdrojem hluku bývá často doprava, ta však není na území 
obce příliš intenzívní. Silnice 4521, která prochází obcí, nepatří do sítě silnic, ve které provádí ŘSD 
pravidelné sčítání dopravy, nemáme proto údaje o intenzitě dopravy v obci.

3.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Území Hošťálkov se nachází v členitém, přírodně zajímavém a lesnatém území. Není zde vymezeno žádné 
velkoplošné chráněné území, na jižním okraji obce se však nachází přírodní rezervace Krasovský kotel. 
Územím obce dále prochází také několik prvků územního systému ekologické stability, jak lokálního, tak 
regionálního významu.

Nenachází se zde žádný památný strom a v rámci dat ÚAP není vymezen žádný významný krajinný prvek.
Taktéž zde není vymezeno území soustavy Natura 2000. 

3.4.1 Přírodní rezervace Krasovský kotel

PR Krasovský kotel představuje druhově bohaté mezofilní a podmáčené louky s výskytem mečíku 
střechovitého, které je dochované na náhorní rovině mezi lesy. Území má výměru 11,46 ha, nadmořskou 
výšku 648 – 667 m. n. m. a bylo vyhlášeno v roce 1989.
Podmáčené louky jsou lesními porosty izolovány od intenzivně zemědělsky využívaných pozemků a nebyly 
ovlivněny eutrofizací a odvodňováním. Lokalita je unikátní výskytem bohaté populace mečíku střechovitého 
(Gladiolus imbricatus), který patří mezi silně ohrožené druhy rostlin. Mečík roste ve společenstvu s ovsíkem 
vyvýšeným (Arrhenatherum elatius), psárkou luční (Alopecurus pratensis), metlicí trsnatou (Deschampsia 
caespitosa), třezalkou skvrnitou (Hypericum maculatum), pcháčem potočním (Cirsium rivulare) a 
expandující třtinou křovištní (Calamagrostis epigeios). Na lokalitě bylo pozorováno až 250 kusů kvetoucích 
exemplářů mečíku střechovitého. Ochrana přírody zabezpečuje pravidelnou péči o lokalitu. Pro zachování 
příznivých stanovištních podmínek je potřebné louku každoročně kosit po odkvětu chráněných rostlin a 
redukovat nálet dřevin.
K dalším pozoruhodným druhům patří kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum) v 
olšině v jihovýchodní části a třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa) ve smrčině na východním okraji.

3.4.2 Územní systém ekologické stability

V území se nachází několik prvků regionálního a lokálního ÚSES. Ty jsou uváděny jednak v Zásadách 
územního rozvoje, jednak v rámci dat ÚAP. Lokální územní systém ekologické stability byl upraven 
předloženým návrhem územního plánu. 

V západní části území se nachází regionální biocentrum 171 - Mezi Purkarticemi (mezofilni bučinné). Na něj 
navazují regionální biokoridory RBK 507 a RBK508. Tyto dva prvky regionálního ÚSES byly převzaty ze 
Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 
Dle Zásad územního rozvoje platí pro regionální ÚSES tyto požadavky na využití území, kritéria a 
podmínky pro rozhodování o změnách v území:

- Chránit vymezené plochy a koridory pro ÚSES před změnami ve využití území, jejichž důsledkem je 
snížení stupně ekologické stability těchto ploch a/nebo znemožnění budoucího založení vymezené 
skladebné části ÚSES nebo souvislé propojení biokoridorem v požadovaných prostorových 
parametrech.
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Úkolem pro územní plánování je „Při upřesňování vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES v rámci 
ÚP dotčených obcí dodržet alespoň minimální prostorové parametry biocenter a biokoridorů ve smyslu
platných metodik pro vymezování ÚSES, tj. 0 – 40 ha pro regionální biocentrum (podle cílového typu 
ekosystému) a cca 40 m pro nad/regionální biokoridor. 
Dále jsou zde vymezeny prvky lokálního ÚSES. Jedná se o několik menších lesních lokálních biocenter 
v lesních porostech okolo obce, které jsou propojeny biokoridory. Územní systém ekologické stability a jeho 
případné úpravy jsou také předmětem řešení návrhu územního plánu. 
Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho 
základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

3.4.3 Významné krajinné prvky

Pojem významný krajinný prvek (VKP) byl zaveden zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Významným krajinným prvkem jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP ze 
zákona) nebo jiné části krajiny, které takto zaregistruje příslušný orgán státní správy. Jde zejména o
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy apod. Mohou jimi být i cenné plochy porostů 
sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Na území obce jsou významným krajinným prvkem les, 
vodní toky a niva. V rámci dat ÚAP nejsou informace o VKP hlouběji obsaženy.

3.5 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A LESY

Zemědělství a lesnictví má zásadní vliv na zachování venkovského prostoru, využívání půdy a tvorbu 
krajiny. Plošná ochrana půdy je definována ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně 
zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. Zábor půd, především pro stavební účely je 
většinou nevratným procesem, který podstatně omezuje nebo úplně odstraňuje plnění funkcí půdy. 
Lesní půda tvoří na území obce 56 % výměry obce, tj. 1551 hektarů. Na zemědělské půdě tvoří největší podíl 
trvalé travní porosty (26 % plochy obce), orné půdy je vzhledem k vyšší nadmořské výšce a svahům méně -
viz tabulka.

Tabulka 1: Výměra zemědělské půdy (ha) k 1. 1. 2012

OBEC Orná půda (ha) Zahrady 
(ha)

Trvalé 
travní 

porosty 
(ha)

Lesní 
půda (ha)

Vodní 
plochy 

(ha)

Zastavěné 
plochy (ha)

Ostatní 
plochy 

(ha)

Celková 
výměra 

(ha)

Hošťálkovy 315 54 707 1551 11 17 124 2779

Zdroj: ČSÚ, 2012
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Obrázek 2: Výměra zemědělské půdy (ha) k 1. 1. 2012
Zdroj: ČSÚ, 2012

Vzhledem k vyšší nadmořské výšce a sklonům svahů nejsou zemědělské půdy v obci výrazně hodnotné. 
Nenacházejí se zde půdy v 1. třídě ochrany, v 2. třídě ochrany se nachází pouze malá výměra zemědělské 
půdy a většina půd spadá do 5. třídy ochrany. 
Na území obce převládají kambizemě na flyši, středně těžké, středně skeletovité. V údolních dnech, 
zamokřených depresích nebo pramenných oblastech pak oglejené kambizemě, glejové fluvizemě a gleje.
Lesy se nacházejí poměrně rovnoměrně po celém území obce ve vyšších polohách nad údolím Kobylího 
potoka. Dle Oblastních plánů rozvoje lesa jsou lesy zařazeny do přírodní lesní oblasti PLO 28 – Předhoří 
Hrubého Jeseníku. 



Vyhodnocení vlivů ÚP Hošťálkovy na udržitelný rozvoj území – Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
EKOTOXA s.r.o.

24

3.6 KULTURNĚ, HISTORICKY A ARCHEOLOGICKY CENNÉ OBJEKTY A ÚZEMÍ

3.6.1 Stručný popis historického vývoje území a kulturní hodnoty

Obec Hošťálkovy (německy Gotschdorf) byly založeny v době velké kolonizace ve 13. století. Naznačuje to 
název vsi, doložený poprvé v latinské listině z roku 1281, kterou kníže Mikuláš I. daroval městu Krnovu 24 
lánů lesa a s nimi také území, na kterém se nacházel Godeascalcov, neboli Hošťálkovy.
Majiteli Hošťálkovů byli asi od počátku členové drobné české šlechty. Při dělení Opavska roku 1377 
připadly Hošťálkovy k dílu knížete Hanuše a držel je Mikuláš z Vidbachu, který měl ve znaku leknín a který 
se od následujícího roku podle vsi tituloval.
Obec Hošťálkovy byla založena jako zemědělská osada a svůj původní charakter si zachovala do dnešních 
dnů. V období českouherských válek obec zcela zpustla a v roce 1558 byla opět osídlena. Kolem tohoto roku 
byla rovněž založena osada Vraclávek. Hošťálkovy byly připojeny ke statku v Linhartově a jeho majitelem 
se v roce 1439 stal pán z Fulštejna a Vladěnína. Jako dědictví získal Hošťálkovy Jan Skrbeňský z Hříště 
společně s několika okolními obcemi a tím bylo vybudováno samostatné panství Hošťálkovy. V obci byla 
postavena tvrz, která byla počátkem 17. století přestavěna na zámek. V roce 1831 bylo panství prodáno 
hraběti Strachwitzovi, který jej věnoval dceři a jejími manželovi panu Jindřichovi z Arco. Za období vlády 
Skrbeňských byly v Hošťálkovickém panství postaveny tři kostely. Škola byla v obci založena v roce 1672. 
V roce 1863 byla vybudovaná hřbitovní kaple. 
Ve středu obce Hošťálkovy najdeme budovu zámku. V obci Vraclávek bylo vybudováno muzeum praček. 
Severním směrem nad Vraclávkem je na vrcholku kopce Strážiště (649 m.n.m.) zřícenina hradu Burkvíz.

Vývoj obce je možno pozorovat i na historických mapách. 

Obrázek 3: Hošťálkovy – mapa stabilního katastru, 1. pol. 19. století (www.cuzk.cz)
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Obrázek 4: Vráclavek – mapa stabilního katastru, 1. pol. 19. století (www.cuzk.cz)

Mezi nejvýznamnější místa v obci patří kostel, zámek a zřícenina hradu Burkvíz. 

Kostel sv. Michala v Hošťálkovech je jednotná orientovaná stavba, která stojí na severozápadním konci 
obce. Celkový interiér prostoru zůstal poměrně dochovaný. V čele kostela stojí hlavní oltář, nad kterým 
visí obrovský obraz duchovních. Zachován je jak interiér, tak i fasáda. Kostel byl postaven v 18. století. 
Nacházejí se zde tři velké zvony, které mají vlastní reliéfy od svých autorů, kteří je odlili. Okolo kostela se 
nachází rozsáhlý hřbitov.
Na místě původní tvrze nechali Skrbenští z Hříště koncem 17. století postavit barokní zámek. Ve 2. polovině 
18. století byl zámek významným centrem hudebního života. Za Arců byl zámek v roce 1740 klasicistně 
upraven. Ve 2. polovině minulého století sloužil zámek jako ústav sociální péče, nyní je nevyužíván a 
v soukromém vlastnictví.
Zámek je patrová trojkřídlá budova s mansardovou střechou, nad čely bočních křídel jsou umístěny dvě 
čtyřboké věže, ukončené ozdobnou lucernou. V zámeckém interiéru se zachovala hodnotná výzdoba, 
především nástěnné malby z let 1767 – 1786. Cenná je i zámecká kaple Panny Marie s dřevořezbou sv. 
Floriána z 18. století. Zámek obklopuje park.

Severně nad obcí se nacházejí zbytky slezského hradu na kopci mezi osadou Burkvíz u Města Albrechtic 
a obcí Vraclávek. Hrad patrně tvořil centrum kolonizace zdejší krajiny. Dle dřívějších německých usedlíků 
byl hrad nazýván, podle dalekého rozhledu, Luginsland (doslovně: "pohleď do kraje). Alespoň částečně je 
známa podoba hradu díky předválečnému archeologickému výzkumu, který odhalil hlavní hradní stavbu -
obytnou věž - a dnes již takřka nezřetelné předhradí. Hrad patrně tvořil provizorní opevněné centrum zdejší 
kolonizace a neměl dlouhé existence. Archeologický materiál získaný na hradě datuje dobu jeho existence od 
2. poloviny 13. století do poloviny 14. století. Hrad se nachází ve vrcholové poloze. Takřka okrouhlé jádro 
obklopuje ze všech stran okružní val a příkop. Ploché jádro s uměle upravovanými skalními výchozy nese 
stopy několika prohlubní po objektech. Na SZ. odkryl výkop suterén čtyřhrané věže o rozměrech asi 13,5 x 
12,5 m s dolní částí vyzděnou z kamene na sucho nebo na hlínu, která se časem vydrolila. Horní patra věže 
byly parně dřevěné. Stejným způsobem je vyzděna i dodnes rozeznatelná studna v příkopu pod věží, zeď 
v zářezu na jv., vykopaná hradba s bránou na předhradí a část zídky budovy na předhradí, která je 
označována jako kovárna.
Zajímavostí je v obci také muzeum hraček, které se nachází v části Vráclavek. 

V obci se nachází několik nemovitých kulturních památek (NKP) a to na katastrálních územích Hošťálkovy
a Vraclávek. Jedná se o objekty Rychta - Vraclávek 13, Venkovská usedlost - Vraclávek 7, Náhrobek –
Hošťálkovy, Náhrobek Skrbenských z Hřiště – Hošťálkovy, kostel Archanděla Michaela – Hošťálkovy a 
hrad Luginsland – Vraclávek. 
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V obci se doposud zachovalo několik architektonicky cenných objektů. 

Obrázek 5: Staré Purkartice

V lokalitě se dále nacházejí území archeologických nálezů. Jde o středověké a novověké jádro obce a plužina
(Vraclávek), středověké a novověké jádro obce a plužina (Staré Purkartice), zřícenina hradu Luginsland
(Vraclávek) a zámek v Hošťálkovech. 
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4.1 VODSTVO A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Z pohledu vodního hospodářství představuje problém kolize ochranného pásma vodního zdroje 1. stupně 
Hošťálkovy – Vraclávek a návrhové plochy Z08. Přestože se jedná o ochranné pásmo již nevyužívaného 
vodního zdroje, nedošlo ještě (dle vyjádření vodoprávního orgánu) ke zrušení ochranných pásem a je tedy 
nutné respektovat požadavky na jejich ochranu. Toto je řešeno v podmínkách pro využití dané plochy. 
Kromě zmíněného problému předkládaný návrh územního plánu obce Hošťálkovy nepředpokládá jiné 
změny, jimiž by mohlo být vodstvo a vodní hospodářství ovlivněno významněji negativně.
Naopak v případě plánu rozšíření stávající splaškové kanalizace lze vidět potenciál pro zlepšení kvality vod 
v recipientech, návrh protierozních opatření může v případě jejich realizace vést ke zmírnění výkyvů průtoků 
v tocích. V oblasti pitné vody budou nově navrhované plochy v k.ú. Hošálkovy a k.ú. Vraclávek zásobovány 
buď již ze stávajícího, nebo z nově navrhovaného vodovodního řadu napojeného na stávající systém. 
V obcích Křížová a Staré Purkartice bude vzhledem k jejich odlehlosti i u nově navrhovaných ploch řešeno 
zásobení pitnou vodou z vlastních zdrojů. V k.ú. Staré Purkartice je vymezena plocha pro rekreaci – sjezdové 
lyžování. Vzhledem k tomu, že se zde nepředpokládá umělé zasněžování, nebudou zde zvýšené požadavky 
na zásobení vodou.
Odpadní vody z nově navrhovaných ploch, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu vod, budou 
v Hošťálkovech odváděny buď do již existující, nebo do nově navrhované kanalizace napojené na ČOV, 
jejíž kapacita je dostačující.  Ve Vraclávku se v delším časovém horizontu také plánuje vybudování nové 
větve splaškové kanalizace, na kterou budou napojeny návrhové lokality. Staré Purkartice a Křížová 
zůstávají odkázány na likvidaci odpadních vod přímo u zdroje, v žumpách, septicích, malých domácích ČOV 
a to i v případě nově navrhovaných lokalit pro bydlení či rekreaci. 
Územní plán vymezuje také pozemky s vysokou mírou erozního smyvu a navrhuje postupy a opatření mj. 
k omezení splachů z polí, které vznikají na svažitých pozemcích při přívalových srážkách. 
Nové vodní plochy nejsou územním plánem přímo vymezeny, počítá se ovšem s jejich začleněním do jiných 
ploch – např. ploch rekreace na plochách přírodního charakteru s rekreační funkcí apod.

4.2 OVZDUŠÍ A HLUKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ

Podle modelových dat (ČHMÚ) zde došlo okrajově a pouze v letech 2006 a 2010 k překročení 24 
hodinových imisních koncentrací pro PM10, což vzhledem k časové i lokální ojedinělosti nepředstavuje 
vážný problém. Vzhledem k tomu, že obec není plynofikována, tvoří lokální topeniště v jednotlivých 
rodinných domech a rekreačních objektech hlavní zdroje znečištění ovzduší. Obec neplánuje v nejbližších 
letech plynofikaci (důvodem je velká vzdálenost od nejbližších plynofikovaných sídel a s tím spojená 
finanční náročnost celé akce, nehledě na obecnou problematiku poklesu využívání tohoto zdroje vytápění 
v jiných již plynofikovaných obcích a přechod obyvatel zpět na vytápění levnějšími palivy) a hlavním
zdrojem vytápění zůstane i nadále dřevo a to i v nově navrhovaných lokalitách pro bydlení. Vzhledem 
k jejich celkovému počtu, rozptýlení v rámci jednotlivých sídel v neposlední řadě i díky tomu, že obec patří 
k dobře provětrávaným územím, nepředstavuje zvýšení počtu domácích topenišť významný problém 
z pohledu ochrany ovzduší.
Intenzita automobilové dopravy je v obci nízká, územní plán neuvádí významné změny v dopravní síti, které 
by vedly k navýšení intenzity dopravy. Doprava proto nepředstavuje významný zdroj emisí ani hluku. 
Územní plán nenavrhuje v tomto ohledu výraznější změny. 

4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY 
BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY
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4.3 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY A KRAJINNÝ RÁZ

Území obce Hošťálkovy se nachází v přírodně a krajinářsky zajímavém území, byť je zde vymezeno pouze 
jedno maloplošně chráněné území. Nejvýznamnější přírodní lokality jsou proto dále chráněny v rámci 
územního systému ekologické stability, který je součástí návrhu územního plánu. Navržený systém ÚSES by 
proto měl přispět k lepšímu zajištění ochrany přírodních hodnot v území a lepšímu fungování ekosystémů.
Nedá se předpokládat, že územně plánovací dokumentace bude mít významnější vliv na zmíněné maloplošně 
chráněné území. Co se týče návrhů ploch, tak nově navrhované plochy jsou navrhovány převážně v úzké 
návaznosti na v současnosti zastavěné pozemky poblíž vodotečí a neměly by tak významněji negativně 
ovlivňovat přírodní hodnoty a krajinný ráz v území.
V území se dále nachází několik prvků regionálního a lokálního ÚSES. Převážná většina plánovaných 
záměrů je lokalizována mimo jednotlivé prvky územního systému ekologické stability, případně se jedná o 
záměry takového typu, které by ekologickou stabilitu neměly snižovat. Návrh územního plánu systém ÚSES 
aktualizuje a do budoucna stabilizuje. 

4.4 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A LESY

Největší část území obce zabírá lesní půda (56 % plochy). Významnější rozlohu mají také trvalé travní 
porosty (26 %) a orná půda (11%). Vzhledem k vyšší nadmořské výšce a svahům zde není nejvíce kvalitní 
zemědělská půda. 
Územní plán navrhuje nové plochy pro bydlení a další plochy, jejichž realizací bude docházet k záborům 
zemědělského půdního fondu. Velká část těchto ploch vyplňuje proluky v zástavbě, případně na ni 
bezprostředně navazuje, čímž se snižuje i míra ovlivnění a nedojde ke ztížení zemědělského hospodaření. 
Dále je nutné vzít v úvahu, že zastavěná plocha bude představovat pouze menší část z výměry celých ploch.
Část navrhovaných ploch je již převzata a schválena v původním územním plánu, proto budou v tomto 
případě předmětem posouzení pouze okrajově. 
Nově navrhované plochy nejsou navrhovány do lesních pozemků s výjimkou ÚSES, nedojde tedy 
k ovlivnění lesního půdního fondu. 

4.5 KULTURNĚ, HISTORICKY A ARCHEOLOGICKY CENNÉ OBJEKTY A ÚZEMÍ

V obci Hošťálkovy byly doposud na několika místech obce (tj. především v k.ú. Staré Purkartice) zachovány 
architektonicky hodnotné objekty sloužící dnes k bydlení nebo rekreaci. Ty se podílejí na celkovém 
charakteru obce a je vhodné je zachovat. Stejně tak je zde však možné nalézt řadu objektů nepodařených, 
případně chátrajících. Na toto bude mít územní plán pouze omezený vliv, při výstavbě nových objektů by 
měl být respektován stávající charakter zástavby v obci.  
V obci se dále nachází zámek, který je v současné době v soukromých rukou a je nepřístupný. Zámek není 
v příliš dobrém stavu a v centrální části obce tak nevytváří příliš dobrý dojem. Toto je však z hlediska 
územního plánu také pouze omezeně ovlivnitelné. 
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Na území obce Hošťálkovy se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast, která by mohla 
být územně plánovací dokumentací ovlivněna. Nachází se zde také pouze jedno maloplošně chráněné území, 
které však návrhem územního plánu nebude významněji ovlivněno. 

5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ 
BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM 
NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI
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Předložený návrh územního plánu je v konečném důsledku zpracován jako jednovariantní. Původní druhá 
varianta počítala s výstavbou 3 větrných elektráren, avšak byla nakonec vypuštěna. 
Podrobnější zhodnocení vlivů je součástí následující kapitoly.

6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 
NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE
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7.1 POPIS POUŽITÉ METODY HODNOCENÍ 

Použitá metodika vyhodnocení vlivů na životní prostředí vychází z požadavků stavebního zákona, respektive 
jeho přílohy a ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších 
předpisů. 

Postup vyhodnocení je možno rozdělit do několika dílčích kroků:

1. Vymezení jednotlivých skupin záměrů – tj. návrhové plochy obsažené v předloženém návrhu územního 
plánu (plochy pro bydlení, dopravní apod.).

2. Zhodnocení vlivů jednotlivých záměrů na jednotlivé složky životního prostředí – jednotlivé záměry jsou 
hodnoceny především z hlediska střetů s hlavními limity ochrany životního prostředí s územním 
průmětem v měřítku odpovídajícím měřítku územního plánu. 

3. Vymezení záměrů, u kterých se předpokládá pozitivní nebo neutrální vliv na jednotlivé oblasti životního 
prostředí a především záměrů, u kterých se nedá vyloučit negativní a zejména potenciálně významný
negativní vliv (tzv. „problémové“ záměry).

4. Podrobnější zhodnocení vlivů tzv. „problémových“ záměrů – rozbor možných negativních vlivů na 
životní prostředí a jejich vyhodnocení. 

5. Navržení opatření ke zmírnění negativních vlivů.

U celé řady hodnocených záměrů je možno předpokládat pozitivní vlivy na jednotlivé oblasti ŽP. Cílem 
hodnocení bylo identifikovat možné potenciální vlivy (na základě střetů), podrobněji se zabývat negativními 
vlivy a k těm navrhovat opatření pro zmírnění a zabránění těchto vlivů. Tam, kde nebyly identifikovány 
negativní vlivy, nejsou ve většině případů navrhována opatření, pouze u některých navrhovaných ploch jsou 
uvedena doporučení pro zlepšení působení na životní prostředí.

Je nutno zdůraznit, že územně plánovací dokumentace vymezuje plochy a způsob jejich budoucího využití. 
V této fázi je tedy známa pouze orientační podoba budoucích záměrů, konkrétní podoba záměrů (stavby, 
jejich konkrétní využití, provoz apod.) známá není a bude předmětem řešení v navazujících řízeních (územní 
řízení, stavební řízení). Proto se při hodnocení jednotlivých záměrů (návrhových ploch) pracuje s jistou 
mírou neurčitosti (např. konkrétní podoba jednotlivých záměrů, plánovaný typ výroby, vliv na chráněné 
druhy rostlin a živočichů...). 
Při identifikaci potenciálně negativních vlivů byly zkoumány i možné kumulativní a synergické vlivy. 

Pokud byly identifikovány potenciálně negativní vlivy a zejména potenciálně významné negativní vlivy, byla 
navržena a uvedena opatření, jejichž provedením bude zajištěno zmírnění těchto negativních vlivů.

7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH 
KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ A JEJICH ZHODNOCENÍ. 
SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ 
VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ
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7.2 POPIS VLIVŮ JEDNOTLIVÝCH SKUPIN ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

7.2.1 Zastavitelné plochy – plochy bydlení (B) a plochy smíšené obytné (SO)

Návrh územního plánu vymezuje navrhované plochy pro bydlení smíšené obytné (Z02 – Z25) a jednu plochu 
pro bydlení městské a příměstské (Z01). Tyto plochy jsou navrženy v rámci všech katastrálních území obce. 
Větší část uvedených ploch byla schválena již v současně platném územním plánu, ze kterého byla převzata. 
Nově navržené jsou pouze plochy Z08 (Vráclavek), Z10 (Vráclavek) a Z16 (Křížová ve Slezsku). Zčásti je 
nově mimo dříve schválené území pro zástavbu navržena také plocha Z02. 

Všechny plochy navazují na již zastavěné území a nebude se tedy jednat o výrazný zásah do volné krajiny.
Mezi hlavní vlivy na životní prostředí lze považovat zábory zemědělského půdního fondu. U většiny 
řešených ploch se uvažuje s koeficientem zastavění 0,3. Většina zemědělské půdy v obci však z hlediska tříd 
ochrany spadá do 4. a 5. třídy ochrany ZPF, pouze malé plochy jsou zařazeny do 2. a 3. třídy ochrany. 
Z tohoto hlediska tedy potenciální zábory nepředstavují významnější negativní vliv. Vzhledem k návaznosti 
na již zastavěné území, kdy jsou také doplňovány proluky, nebude negativně ovlivněno obhospodařování 
zemědělské půdy. 
Žádná z těchto lokalit se nenachází na sesuvném ani poddolovaném území ani v jeho blízkosti, u budoucích 
staveb by zde proto nemělo hrozit riziko sesouvání nebo propadů či jiné nestability v podloží. 
Z hlediska vlivů na přírodní hodnoty se nedá u většiny ploch předpokládat negativní dopad, neboť jsou 
dané plochy vymezeny v návaznosti na stávající zástavbu a nejsou ve střetu ani s územním systémem 
ekologické stability. Dále je možno předpokládat, že součástí těchto ploch bude i zeleň, zahrady apod. Je 
žádoucí, aby nová výstavba respektovala stávající charakter zástavby v obci, což bude až předmětem 
navazujících řízení,  především v k.ú. Staré Purkartice. 
Zvýšení počtu zastavitelných ploch a následná předpokládaná výstavba nových domů povede i ke zvýšení 
počtu lokálních topenišť a dojde ke zvýšení množství látek emitovaných do ovzduší. Ovšem vzhledem 
k jejich celkovému počtu, rozptýlení v rámci jednotlivých sídel a v neposlední řadě i díky tomu, že obec patří 
k dobře provětrávaným územím, nepředstavuje zvýšení počtu domácích topenišť pro obec významný 
problém z pohledu ochrany ovzduší. To vše za předpokladu, že bude dodržován zákon o ochraně ovzduší, 
který nařizuje předcházení znečišťování ovzduší a zakazuje spalování látek, které nejsou výrobci spalovacích 
zařízení určeny pro daný typ topeniště (např. spalování odpadů).
Vymezením zastavitelných ploch pro bydlení nedojde ke zvýšení hlukové zátěže obyvatel.
Navrhované plochy budou zásobeny pitnou vodou z buď již existujícího vodovodu či z nově navrhovaného 
vodovodního řadu napojeného na stávající systém. V obcích Křížová a Staré Purkartice bude vzhledem 
k jejich odlehlosti i u nově navrhovaných ploch řešeno zásobení pitnou vodou z vlastních zdrojů. Kapacita 
stávajících vodních zdrojů je dostačující, navýšení odběru novými uživateli proto nepředstavuje problém. 
Odpadní vody z nově navrhovaných ploch budou odváděny buď do již existující, nebo do nově navrhované 
kanalizace napojené na ČOV, jejíž kapacita je dostačující. Odlehlejší oblasti zůstávají odkázány na likvidaci 
odpadních vod přímo u zdroje, v žumpách, septicích, malých domácích ČOV. Dle § 38 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů, by měly být odpadní vody u nových objektů zneškodňovány
především na domácí čistírně odpadních vod.  

Problematická je plocha Z08. Tato plocha je v kolizi s ochranným pásmem vodního zdroje I. stupně 
(ŽP/Sk/R/Ur/96/90 Hošťálkovy – Vraclávek). Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění je do 
ochranného pásma I. stupně zakázán vstup a vjezd, pokud vodoprávní úřad nestanoví výjimky. Dále je zde 
zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost 
vodního zdroje. Navrhovaný územní plán připouští na této ploše stavbu tří rodinných domů s hospodářským 
zázemím, což by bylo v rozporu s existencí ochranného pásma. Proto je v podmínkách pro využití dané 
plochy uveden jednoznačný požadavek, že plochu je možno realizovat až po zrušení ochranného pásma 
vodního zdroje. 
Plocha Z08 je současně vymezena v bezprostřední blízkosti Kobylího potoka, respektuje jeho ochranné 
pásmo ve vzdálenosti 6 metrů od břehové hrany vodoteče. Zde upozorňujeme, že Kobylí potok lze ovšem dle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů chápat jako významný 
krajinný prvek (vodní tok a údolní niva). VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se 
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. 
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Existuje zde tedy potenciální riziko negativního ovlivnění významného krajinného prvku. Před realizací 
záměrů na této ploše bude nutné si opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Obrázek 6: Plocha Z08 mezi silnicí a vodním tokem

7.2.2 Plochy pro rekreaci 

Jsou navrženy tři plochy sloužící pro potřeby hromadné rekreace. Jedná se o plochy Z26, Z27 a Z28 –
zázemí lyžařské sjezdovky na ploše zemědělské půdy. Dále je v plánu jedna plocha pro rekreaci na plochách 
přírodního charakteru – konkrétně Z29- plocha pro sport a rekreaci na ploše smíšené.  Dále jsou vymezeny 2 
vleky, oba ve Starých Purkarticích.

Plochy Z26 a Z27 navazují na stávající rekreační areál ve Starých Purkarticích, ve kterém je také v plánu 
nová sjezdovka a vlek. Sjezdovka je dlouhá cca 300 metrů a 30 metrů široká a měla by sloužit především pro 
lyžování dětí. Není zřejmé, zda do budoucna bude využíváno zasněžovacích děl, což vyžaduje zajištění 
přívodu vody pravděpodobně z Kobylího potoka. 

Sjezdovky obecně mohou představovat několik rizik. Při výstavbě sjezdovky a s ní souvisejícím zázemím 
může dojít k narušení vodních poměrů nebo erozi půdy. K mechanickému poškozování půdy a vegetace 
dochází i při provozu sjezdovek, např. při údržbě tratí rolbou v období nedostatku sněhu či při jejich 
úpravách mimo zimní sezonu. Vliv má také zasněžování technickým sněhem, dnes již většinou nezbytný 
předpoklad funkčnosti sjezdovky. Technický sníh má jiné fyzikálně-chemické vlastnosti než sníh přírodní a 
taje o 2–6 týdnů později, mění se tak fyzikální a chemické vlastnosti půdy a snižuje se biodiverzita. Uvádí se, 
že k vytvoření 1 m3 umělého sněhu je třeba 250–500 l vody, což při jeho vrstvě 20–35 cm představuje 
spotřebu 700 000–1 200 000 litrů na 1 hektar sjezdovky. Sjezdovky dále mohou způsobit hlukové a světelné 
znečištění. Je ovlivňován výskyt živočichů a rostlin, původní travní porosty jsou nahrazovány nepůvodními 
druhově chudými travními směsemi. Mezi další aspekty, které je třeba zmínit, patří např. produkce odpadů 
nebo potřeba výstavby navazující infrastruktury, parkovišť apod. 
Tyto možné dopady sjezdového lyžování na životní prostředí je nutno chápat obecně v kontextu celé ČR, ne 
všechny se dají vztáhnout k území Starých Purkartic. Avšak při plánování této sjezdovky a jejího budoucího 
provozu je nutné je vzít v potaz.
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Jeden vlek a sjezdovka je lokalizována v návaznosti na již existující sjezdový areál nevelkého rozsahu, čímž 
jsou částečně sníženy zásahy do volné krajiny. Nenachází se v blízkosti žádného maloplošně nebo 
velkoplošně chráněného území. V horní části navrhované sjezdovky je lokalizován biokoridor. Vzhledem 
k pouze sezónnímu využití sjezdovky by nemělo dojít k narušení funkce biokoridoru a jeho přerušení a 
narušení přírodních hodnot.  
Sjezdovka neovlivní (případně pouze nevýznamně) krajinný ráz daného území, neboť v podstatě dojde pouze 
k výstavbě malého vleku. Současně sjezdovka nebude představovat zásah do lesního porostu. 

Součástí plochy záměru jsou i plochy pro zázemí areálu Z26 a Z27. Plocha Z26 se jeví z hlediska vlivů na 
životní prostředí jako bezkonfliktní. Plocha Z27 je vymezena v bezprostřední blízkosti Kobylího potoka, 
který je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů možno chápat 
jako významný krajinný prvek. Významným krajinným prvkem je ekologicky, geomorfologicky nebo 
esteticky hodnotná část krajiny a utváří v krajině její typický vzhled nebo přispívá k udržení stability. 
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou mj. vodní toky a údolní nivy. VKP jsou chráněny před 
poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení 
nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Vzhledem k tomu, že není známá konkrétní podoba záměru, není 
možno míru ovlivnění jednoznačně posoudit. Před realizací záměrů na této ploše bude nutné si opatřit 
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. 

Obrázek 7: Plocha stávající sjezdovky. Vedle je plánována kratší sjezdovka a vlek (Z30).

Druhá sjezdovka a vlek se nachází v horní části Starých Purkartic. Sjezdovka je dlouhá cca 280 metrů. 
Nepředpokládá se zde umělé zasněžování. V obecném měřítku zde platí podobné skutečnosti, které jsou 
uvedeny u výše hodnocené sjezdovky. V horní části by v případě realizace došlo k méně významnému 
zásahu do lesního porostu. Vzhledem k velikosti sjezdovky se zde nedají předpokládat významnější 
negativní dopady na životní prostředí. Vzhledem ke strmému svahu a úzkému profilu i v dolní části 
předpokládané sjezdovky máme pochybnosti, zda je tato lokalita vhodná ke sjezdování sama o sobě a 
vzhledem k bezpečnosti a zdraví lidí. Konkrétní realizace sjezdovky a místa dojezdu budou předmětem 
navazujících řízení. Přesto již v této fázi doporučujeme s ohledem na realizovatelnost a zdraví lidí zvážit 
vypuštění této plochy z návrhu územního plánu. 
Pod sjezdovkou je plocha pro zázemí sjezdovky. Z hlediska vlivů na životní prostředí zde nelze předpokládat 
žádné významnější negativní dopady, vzhledem ke strmému svahu budou patrně nutné terénní úpravy, což 
však bude předmětem řešení v rámci navazujících řízení.
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Obrázek 8: Plocha Z31 pro lyžařský areál – v zadní části fotografie.

Plocha Z29 pro sport a rekreaci se nachází v dolní části na okraji Hošťálkov v návaznosti na sportovní areál. 
Konkrétní využití není uvedeno, mezi možné využití může patřit např. veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, 
rekreační louky, doprovodné komunikace, zeleň, malé vodní plochy, mobiliář apod. Vzhledem k tomuto 
předpokládanému způsobu využití plochy, které samo o sobě představuje citlivý způsob podpory rekreace, se 
zde nedají předpokládat významnější negativní dopady na životní prostředí, případně budou eliminovány 
v navazujících řízeních.

Záměry pro vybudování sjezdovky, vleku a dalšího zázemí bude nutné brát jako jeden záměr a bude jej nutné 
posoudit v rámci procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, a to 
v rámci zjišťovacího řízení. 

7.2.3 Plochy občanského vybavení (OV)

Územní plán předpokládá jednu plochu občanské vybavenosti, a to pro rozšíření hřbitova. Tato plocha je 
nevelkého rozsahu (0,19 ha), je vymezena na zemědělské půdě ve IV. třídě ochrany a nejdou zde 
předpokládat významnější negativní dopady na životní prostředí. 

7.2.4 Plochy přestavby – na plochu občanského vybavení ( P01)

Návrh územního plánu vymezuje jednu plochu přestavby P01 pro občanskou vybavenost pro komerční 
zařízení malé a střední. Jedná se o plochu stávajícího areálu zemědělské výroby, který těsně a nevhodně 
navazuje na zámek. Svou polohou bohužel negativně ovlivňuje hodnotu zámku, který je velmi významným 
objektem na území obce. 
Z tohoto pohledu lze záměr přestavby hodnotit kladně, neboť se při vhodném způsobu realizace může 
negativní působení areálu snížit. Navíc je zde vymezena plocha pro pás veřejné zeleně, která by měla areál 
zámku od řešené plochy částečně oddělit. Vzhledem k tomu, že na této ploše v současné době výroba 
probíhá, lze tento záměr hodnotit z celkového pohledu z hlediska vlivů na životní prostředí kladně. 

7.2.5 Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV)

Návrh vymezuje čtyři plochy veřejné zeleně. Součástí některých ploch mohou být také plochy pro dopravu, 
komunikace a chodníky. Jedna plocha představuje clonící zeleň mezi zámkem a zemědělským výrobním 
areálem. Další dvě plochy jsou vymezeny v návaznosti na již existující bytovou výstavbu, kterou by měly 
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doplňovat. Další plocha je vymezena podél Kobylího potoka mezi Vráclavkem a Hošťálkovy. Vymezení 
těchto ploch lze z hlediska vlivů na životní prostředí chápat jednoznačně kladně.  
Ostatní sídelní zeleň není samostatně vymezena, ale je také součástí dalších ploch, především obytných a
dalších funkčních ploch vymezených v územním plánu.

7.2.6 Plocha územní rezervy – pro výrobu a skladování (R01)

Byla vymezena územní rezerva R01 pro plochu zemědělské výroby jako náhrada za plochu přestavby v 
Hošťálkových. Územní rezervu jako takovou nelze považovat za záměr, pouze zde dochází k zajištění 
plochy, aby nebylo narušeno její budoucí plánované využití. K posouzení vlivů na životní prostředí dané 
plochy by došlo až při tvorbě nového územního plánu nebo jeho změně.

7.2.7 Dopravní infrastruktura

Základní komunikační síť je stabilizovaná. Hlavní osou území katastru je silnice III/4521 Karlovice –
Hošťálkovy-Krnov (Krásné Loučky). Místní komunikace a účelové komunikace potom zahušťují dopravní 
kostru obce. Neplánuje se zde zásadnější přestavba, možné jsou drobné úpravy a opravy, případně místně 
zřízení chodníků. Na stávající komunikační síť budou připojeny úseky nově navržených komunikací pro 
nově navrhované plochy výstavby. 
Územím vede dále řada lesních a polních cest. Do budoucna je možné zřídit na nich cyklotrasy. 
Vzhledem ke způsobu zástavby a šířkám komunikací a ploch lze konstatovat, že na zpevněných plochách 
obce jsou dostatečné rezervy pro parkování vozidel individuální automobilové dopravy (IAD). Se stavbou 
občanské vybavenosti je třeba zajistit zároveň i výstavbu potřebného množství parkovacích stání. 
V areálu zámku bude zrušen stávající nevhodný vjezd mezi budovou zámku a administrativní budovou, který 
slouží pouze pro potřeby zemědělské výroby. 
Hromadná doprava osob je zajišťována linkovými autobusy. V současné době je území obslouženo linkami, 
které mají v obci obousměrné zastávky. Železnice není v katastru obce zastoupena. Nejbližší železniční 
stanice je 3 km daleko v obci Krásné Loučky na železniční trati č. 292 Šumperk-Krnov (8 spojů denně z 
Krnova).  

Územní plán vymezuje pěší komunikaci po chodnících podél silnice III/4521 v úseku mezi kostelem a 
zámkem, dále chodník s přemostěním Kobylího potoka – spojnici zastavěného území v centru Hošťálkových 
s areálem veřejného prostranství a areálem sportu naproti kostela a chodník napojující zastavitelnou 
plochu Z09.
Cyklistický provoz bude veden po síti místních a účelových komunikací, po stezkách se smíšeným 
provozem. V územním plánu je řešen návrh cyklostezek, které sledují napojení na příhraniční dálkovou 
cyklistickou trasu č. 5 (Slezská magistrála) v koridoru Opava – Krnov – Město Albrechtice – Heřmanovice, 
na kterou navazují trasy nižšího významu. Navržené cyklostezky zároveň sledují propojení Hošťálkových s 
okolními obcemi.

Z hlediska vlivů na životní prostředí se nejedná o významné vlivy. U silniční dopravy je v podstatě zachován 
stávající stav, doplněny budou místní komunikace u nově navrhovaných ploch. Avšak předpokládaná 
intenzita dopravy je zde nízká a míra ovlivnění okolní zástavby hlukem a emisemi minimální. 
Naopak realizace chodníků přispěje k lepší bezpečnosti pro pohyb v obci, cyklostezky zase podpoří rozvoj 
cyklodopravy, což (byť v menší míře) může přinést kladné dopady na životní prostředí a zdraví lidí. 

7.2.8 Technická infrastruktura

7.2.8.1 Zásobování pitnou vodou

Stav vodovodních sítí dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje je popsán 
v úvodních kapitolách. Hodnocení se zde zaměřuje pouze na plány rozvoje do budoucna. 
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7.2.8.1.1 Hošťálkovy

Původní zdroje vody umístěné v blízkosti Kobylího potoku pod vodojemem byly pro nedostatečnou kvalitu 
vody zrušeny spolu s vodojemem dolního tlakového pásma umístěného mezi obcí Hošťálkovy a Vraclávek v 
přilehlém svahu. Zdroje podzemní vody mají vyhlášená ochranná pásma vodních zdrojů 1. a 2. stupně. 
Stávající systém zásobování obyvatel pitnou vodou z veřejného vodovodu je vyhovující a zůstane zachován i 
do budoucna. Rozvodná vodovodní síť pokrývá celé území obce. 
Návrhové lokality pro bytovou, rekreační a občanskou výstavbu budou zásobeny pitnou vodou jednak ze 
stávajících řadů veřejné vodovodní sítě, jednak z nových rozvodů veřejného vodovodu napojených na 
stávající distribuční síť.
Nové vodovodní řady jsou určeny k dodávce nejen pitné, ale i požární vody. 

7.2.8.1.2 Křížová

V obci Křížová není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou pitnou vodou zásobeni z vlastních zdrojů 
převážně studní. Vzhledem k velikosti sídla a převážně rekreační roztroušené zástavbě se ani v návrhovém 
období neuvažuje s výstavbou vodovodu. Obyvatelé budou i nadále zásobeni z vlastních zdrojů. 

7.2.8.1.3 Staré Purkartice

V sídle Staré Purkartice není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou pitnou vodou zásobeni z vlastních 
zdrojů – převážně studní, u nichž nelze zaručit vydatnost ani kvalitu vody. Vzhledem k velikosti sídla a 
převážně rekreační roztroušené zástavbě se v návrhovém období neuvažuje s výstavbou vodovodu. 
Obyvatelé budou i nadále zásobeni z vlastních zdrojů. Mj. se nepočítá ani se zasněžováním sjezdovek. 

7.2.8.1.4 Vráclavek

V sídle Vráclavek není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou pitnou vodou zásobeni z vlastních 
zdrojů – převážně studní, u nichž nelze zaručit vydatnost ani kvalitu vody. V návrhovém období je 
uvažováno s výstavbou veřejného vodovodu, který bude zásobován pitnou vodou z Hošťálkov. Nové 
vodovodní řady jsou určeny k dodávce nejen pitné, ale i požární vody. 

Z hlediska vlivů na životní prostředí lze záměry v oblasti vodovodní sítě hodnotit neutrálně až pozitivně, 
neboť dojde k rozvoji vodovodního řádu v katastrálním území Vráclavek. Negativní dopady na životní 
prostředí nebyly identifikovány.  

7.2.8.2 Likvidace odpadních vod       

7.2.8.2.1 Hošťálkovy

V části Hosťálkovy je v současnosti vybudován systém splaškové kanalizace. Kanalizační systém tvoří 
kanalizační sběrač, který je vedený podél levého břehu Kobylího potoka, dále podél zámeckého parku a je 
ukončen na severozápadním okraji obce, kde odkanalizovává zástavbu rodinných domů. Levobřežní sběrač 
pod obcí přechází shybkou pod Kobylím potokem i pod komunikací ve směru na Krnov a ústí na ČOV 
Hošťálkovy umístěnou na východním konci obce. 
Zástavba na pravém břehu Kobylího potoka včetně okrajových části obce není odkanalizovaná. Likvidace 
splaškových odpadních vod z jednotlivých objektů obytné zástavby probíhá lokálně přímo u zdroje. 
Splaškové odpadní vody se převážně akumulují v septicích a žumpách s přepady do povrchových příkopů 
případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu. Dešťové vody 
jsou odváděny do dešťové kanalizace tvořené krátkými úseky vyústěnými do Kobylího potoka. 
Pro potřeby obytné zástavby je navrženo vybudovat nové větve splaškové kanalizace. Navržená kanalizace 
bude napojena na stávající stokovou síť zaústěnou na ČOV Hošťálkovy.

7.2.8.2.2 Křížová a Staré Purkartice
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V místních částech Křížová a Staré Purkartice není vybudována soustavná kanalizace. Čištění odpadních vod 
z jednotlivých objektů je zajištěno v septicích či žumpách, které mají přepady zaústěny do povrchových 
příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do místního recipientu. 
Tento stav zůstane v době planosti navrženého územního plánu příliš nezměněn. V případě požadavku na 
biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení 
malých domovních ČOV. Jako další alternativu je možné využití stávajících septiků (žump) pro mechanické 
předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech.

7.2.8.2.3 Vráclavek

V místní části Vráclavek není vybudována soustavná kanalizace. Čištění odpadních vod z jednotlivých 
objektů je zajištěno v septicích či žumpách, které mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně 
trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do místního recipientu. V nejbližší době 
bude tento stav zachován. V delším časovém horizontu je likvidace splaškových vod v obci řešena 
prostřednictvím nové splaškové kanalizace v obci. Konfigurace terénu umožňuje vybudování gravitační 
splaškové kanalizace napojené na splaškovou kanalizaci obce Hošťálkovy ukončenou na ČOV Hošťálkovy. 
Kapacita ČOV Hošťálkovy je dostačující i pro likvidaci splaškových vod z obce Vraclávek. 

Z hlediska vlivů na životní prostředí nemají výše uvedené záměry negativní dopad na životní prostředí. 
Naopak vlivem rozšíření kanalizace do zbývající části Hošťálkov a Vráclavku se zvýší efektivita čištění 
odpadních vod, což bude mít pozitivní dopady i na kvalitu vody v Kobylím potoce.  

7.2.8.3 Plynofikace

Územ obce není plynofikována a není ani navrhována. Nedojde tedy k ovlivnění stavu životního prostředí.

7.2.8.4 Zásobování elektrickou energií

Návrh územního plánu předpokládá respektovat distribuční soustavu 110 kV nadmístního významu, 
distribuční soustavu 22 kV nadmístního významu a distribuční transformační stanice 22/0,4 kV. 
Řešení sítí NN 0,4 kV pro navržené lokality bude navazovat na stávající sítě, tedy v převážné většině 
venkovní přípojky závěsným kabelem. Pouze v dílčích lokalitách lze předpokládat provedení kabelových 
rozvodů NN. Dále jsou stanovena ochranná pásma, která je nutno respektovat. 

Návrh územního plánu neplánuje žádný výrazný rozvoj elektrické rozvodné soustavy, bude zachován 
převážně stávající stav, pouze budou doplněny přípojky pro nové plochy. Z hlediska vlivů na životní 
prostředí nedojde k žádnému významnějšímu ovlivnění životního prostředí.  

7.2.8.5 Spoje a telekomunikační zařízení

Všechny části obce jsou napojeny na veřejnou telekomunikační síť. V obcích je proveden rozvod přístupové 
sítě (místní kabely), který je v dobrém stavu a kapacitně stačí po pokrytí nových požadavků daných tímto 
ÚPn, napojení je provedeno na digitální ústřednu RSÚ umístěnou v Hošťálkovech. 
Katastrem obce prochází trasa dálkového optického kabelu směrem na Krásné Loučky, kterou je třeba 
respektovat. V obci je dále základnová stanice operátora mobilních telefonů. V k.ú. Křížová je stávající 
zařízení elektronických komunikací Ministerstva obrany ČR. Televizní signál pro je šířen z vysílače Praděd. 
V obci je proveden rozvod místního rozhlasu.

Zůstane zachován stávající stav, což nevyvolá dopady na životní prostředí. 

7.2.8.6 Zásobování teplem
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V obci funguje decentralizované zásobování teplem, které zůstane zachováno. Preferováno je využití 
biomasy, jako hlavní doplňkový zdroj tepla může sloužit elektrická energie. Pouze menší potenciál má 
solární energie a geotermální. Plynofikace není plánována.

Z hlediska vlivů na životní prostředí je žádoucí především snižování tepelné náročnosti objektů, tj. postupné 
zateplování. Toto by mělo příznivý dopad i na kvalitu ovzduší a udržitelnost využívání zdrojů energie.

7.2.9 Plochy zemědělské (NZ), plochy lesní (NL), plochy smíšené nezastavěného území (NS)

Územní plán nenavrhuje rozšiřování ploch orné půdy, naopak s ohledem na efektivitu a protierozní ochranu 
doporučuje zatravnění dalších ploch orné půdy, kde to ekonomické podmínky dovolí. Územní plán dále 
nevymezuje žádné plochy k zalesnění. Dále je požadováno respektovat vzrostlou zeleň na nelesní půdě, 
zejména doprovodné porosty vodních toků a komunikací. 
Jedná se především o zachování stávajícího stavu, současně dojde k posílení ochrany takto definovaných 
prvků krajiny. Z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze toto hodnotit neutrálně až mírně 
pozitivně.

7.2.10 Územní systém ekologické stability na plochách přírodních (NP)

Řešení systému ekologické stability vychází ze ZÚR MSK, dále platných ÚAP ORP Krnov a původního 
generelu ÚSES. Tyto údaje byly místy korigovány a v případě potřeby došlo k dílčím úpravám. Na území 
k.ú. Hošťálkovy se nacházejí pouze prvky systému lokálního a regionálního ÚSES. Nadregionální systém 
(NRBC ani NRBK) se v území nenachází. 
V západní části území se nachází regionální biocentrum RBC 171 – Mezi Purkarticemi, na něj navazují 
reregionální biokoridory RBK 508 a RBK 507. V současné době se jedná o biokoridor nefunkční. Pro 
zajištění minimálních parametrů je na trase RBK 508 vloženo lokální biocentrum LBC 100. V území je dále 
navržena řada prvků lokálního ÚSES. Vzhledem k rozmanitému charakteru současné krajiny s velkým 
podílem křovinato-stromových liniových remízů, reprezentuje ÚSES jak přírodní prostředí lesní, tak luční a 
křovinaté (především biokoridory a části biocenter). K ochraně ploch pro ÚSES je v návrhu územního plánu 
stanovena řada podmínek.

Navržený územní systém ekologické stability by měl podpořit jednak ochranu stávajících prvků ÚSES a dále 
jejich realizaci do budoucna. Zde je nutné zmínit, že budoucí realizace a realizovatelnost jednotlivých dílčích 
prvků ÚSES z velké míry závisí na vlastnických vztazích, které bývají často hlavní překážkou při zajištění 
funkčnosti systému ekologické stability. Z hlediska vlivů na životní prostředí se zde nedají předpokládat 
negativní dopady, naopak ochrana a případná realizace bude mít pozitivní dopad na životní prostředí.

7.2.11 Protierozní opatření

Na ohrožených částech pozemků je nezbytné aplikovat půdoochranné postupy při obdělávání půdy a výsevu 
dle standardů GAEC (dle míry ohrožení vyloučení erozně nebezpečných plodin, využití podsevu, 
meziplodin, bezorebného setí, ponechání strniště, orba po vrstevnici apod.). 
Na pozemcích s vysokou mírou erozního ohrožení jsou navíc navrhnuta biotechnická opatření v podobě 
přerušení svahů mezemi a ozeleněním. V ÚSES se jedná o některé interakční prvky s protierozní funkcí. 
Protierozní opatření jsou také realizovatelná (např. v případě nutnosti úprav při řešení majetkoprávních 
vztahů) na jiných plochách zemědělské a lesní půdy. 
Eroze a snížená kapacita krajiny při zadržení srážek patří v současné době mezi jedny z významných 
problémů v oblasti životního prostředí, které mají vliv nejen a území obce (snižování půdní úrodnosti, 
splachy z polí...), ale také v nižších částech povodí (zanášení toků a nádrží, povodňové stavy), proto je 
navržené opatření možno jednoznačně považovat za pozitivní z hlediska dopadů na životní prostředí.
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Předložený návrh územního plánu obce Hošťálkovy byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí a 
veřejné zdraví. 

V rámci tohoto posouzení nebyly u převážné většiny záměrů (návrhových ploch) zjištěny žádné potenciálně 
významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Významnější negativní dopad byl 
identifikován v případě vymezení návrhové plochy Z08 stanovené návrhem územního plánu jako plocha 
smíšená obytná. Tato plocha koliduje s ochranným pásmem vodního zdroje 1. stupně Hošťálkovy –
Vraclávek. Přestože se jedná o ochranné pásmo již nevyužívaného vodního zdroje, nedošlo ještě (dle 
vyjádření vodoprávního orgánu) ke zrušení ochranných pásem prameniště Hošťálkovy- Vraclávek a je tedy 
nutné respektovat požadavky na jejich ochranu. Toto je v návrhu územního plánu ošetřeno v podmínkách 
využití dané plochy.
Z těchto důvodů zvážit vypuštění této návrhové plochu z návrhu územního plánu a ponechat stávající stav 
(zemědělská půda), případně ji zařadit mezi územní rezervy, která bude využitelná až po případném zrušení 
ochranného pásma vodního zdroje a za předpokladu, že nedojde k významnému zásahu do významného 
krajinného prvku. Případně je možné tuto plochu překlasifikovat na plochu veřejné prostranství, veřejná 
zeleň, sídelní zeleň apod.

Potenciálně negativní vlivy byly identifikovány u některých dílčích záměrů. Jedná se o:

• Plocha Z01 - doporučujeme zvážit spíše vytvoření plochy veřejného prostranství, kde mohou být 
umístěny posezení, hrací prvky pro děti, zeleň aj. (Pozn.: Nebyl zde však identifikován negativní 
vliv na životní prostředí).

• Plocha Z27 - vymezena v bezprostřední blízkosti Kobylího potoka, který je dle o ochraně přírody a 
krajiny možno chápat jako významný krajinný prvek (vodní tok a údolní niva). Existuje zde tedy 
riziko negativního ovlivnění tohoto krajinného prvku. 

o Před realizací záměrů na této ploše je nutné si opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany 
přírody.

o Vzhledem k tomu, že není známá konkrétní podoba záměru, není možno míru ovlivnění 
jednoznačně posoudit. 

• Sjezdovky a vleky obecně - bude nutné posouzení v rámci procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. 
o posuzování vlivů na životní prostředí, a to v rámci zjišťovacího řízení. 

Realizací těchto opatření dojde ke zmírnění negativního působení územního plánu na životní prostředí a 
eliminaci rizik.  
Zároveň je zde nutno zdůraznit, že územní plán vymezuje plochy, konkrétní využití a způsob provozu není 
v řadě případů znám (např. plochy pro rekreaci apod.). Podrobnější hodnocení vlivů těchto konkrétních 
budoucích záměrů na vymezených plochách bude – pokud to bude vyplývat z požadavků zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – provedeno v rámci zjišťovacího řízení.  Celou řadu záměrů lze 
z hlediska vlivů na životní prostředí naopak hodnotit kladně.

8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ 
NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO 
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Hlavním dokumentem pro oblast životního prostředí v rámci ČR je Státní politika životního prostředí pro 
období 2004 - 2010. Do doby, než bude schválena nová Státní politika životního prostředí pro další období,
je nutné vycházet z dosavadního dokumentu.
SPŽP se soustředí na následující čtyři prioritní oblasti:

1) ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti
2) udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady
3) životní prostředí a kvalita života
4) ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší

Jednotlivé priority a oblasti jsou rozpracovány do cílů. Podrobněji jsou cíle popsány v úvodní kapitole. Státní 
politika životního prostředí je nadřazeným dokumentem pro další dílčí strategické dokumenty pro oblast 
životního prostředí, ať již na úrovni státní, krajské nebo obecní. 

Oblast životního prostředí je jedním ze tří základních pilířů udržitelného rozvoje. Toto platí také v obci
Hošťálkovy, o to více vzhledem k vysokému podílu lesa, trvalých travních porostů, relativní zachovalosti 
krajinného rázu oblasti a dobré kvalitě ovzduší. Z těchto důvodů je tuto oblast životního prostředí
v předloženém návrhu územního plánu obce Hošťálkovy nutno reflektovat. 

V rámci územního plánu jsou zmiňovány požadavky na zachování přírodních prvků v krajině i v zastavěných 
částech obce, respektování krajinného rázu území, respektování a vymezení skladebných prvků ÚSES, 
ochrana kulturních památek, liniové a solitérní zeleně. Řešena je také problematika protierozní ochrany a 
navržena opatření pro její zajištění. Vymezeny jsou také interakční prvky pro doplnění krajinné mozaiky. 

Předložený návrh konceptu územního plánu přispěje k ochraně a zlepšení stavu životního prostředí na území 
obce Hošťálkovy tímto způsobem:

Ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti 

 Stanovuje koncepci uspořádání krajiny, obecné podmínky pro využití ploch, vymezuje prky ÚSES a 
navrhuje opatření pro ochranu zemědělské půdy před vodní a větrnou erozí.

 Vymezuje plochy územního systému ekologické stability – navrhuje a stabilizuje plochy biocenter a 
biokoridorů

 Zajišťuje ochranu přírodní rezervace Krasovský kotel.
 Zvyšuje retenci vody v území prostřednictvím prvků protierozní ochrany.
 Vymezuje několik ploch veřejné zeleně
 Pásem veřejné zeleně odděluje stávající zemědělský areál od zámku. 
 Umožňuje, případně vyžaduje umístění ploch zeleně i na ostatních plochách (např. plochy k bydlení, 

veřejných prostranství, rekreační a další).
 Zachovává kompaktnost zástavby, navrhuje přestavbu již využívaných ploch, čímž mj. zamezuje 

zásahy do volné krajiny.
 Plánuje rozšíření kanalizace v Hošťálkovech a do budoucna i Vráclavku, čímž dojde ke zvýšení 

kvality vod v Kobylím potoku, který slouží jako prostor pro výskyt řady druhů živočichů a rostlin.

Udržitelné využívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady

 Vymezuje v území plochy pro ochranu před vodní erozí

9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT 
ŘEŠENÍ
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 Vymezuje plochy ÚSES, čímž přispívá k zajištění ekologické stability v krajině a migraci živých 
organismů

 Vymezuje plochy zemědělské umožňující hospodaření v krajině.
 Respektuje výhradní ložisko nerostných surovin Hošťálkovy pro stavební kámen a k němu vymezené 

chráněné ložiskové území 
 Plánuje rozšíření kanalizace, čímž zlepší úroveň čištění odpadních vod

Životní prostředí a kvalita života

 Nenavrhuje nové komunikace a nemělo by dojít k nárůstu intenzity dopravy a tím i hlukové 
znečištění a znečištění ovzduší. 

 Předpokládá rozšíření kanalizace, čímž dojde ke zvýšení účinnosti čištění odpadních vod.
 Vymezuje plochy pro sport a rekreaci, čímž se rozšíří nabídka rekreačních aktivit pro obyvatele obce 

i její návštěvníky.
 Vytváří podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy. 

Ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší   

 Vymezuje a stabilizuje vodní plochy a koridory a plochy pro ÚSES.
 Navrhuje soubor opatření proti erozi, které současně pomohou k lepšímu zadržení vody v území.  

Je možno konstatovat, že předložený návrh územního plánu přispívá k naplňování vnitrostátních cílů 
ochrany životního prostředí.
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Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (§ 10h) zavazuje předkladatele koncepcí (v 
tomto případě obec Hošťálkovy), aby zajistil sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní 
prostředí a veřejné zdraví. Pokud předkladatel na základě tohoto sledování zjistí, že provádění koncepce má 
nepředvídané závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, je povinen zajistit přijetí 
opatření k odvrácení nebo zmírnění těchto vlivů, informovat o tom příslušný úřad a dotčené správní úřady a 
současně rozhodnout o změně koncepce.

Pro sledování vlivu územního plánu obce Hošťálkovy na životní prostředí jsou navrženy následující vybrané 
indikátory. Tyto indikátory vycházejí jednak z požadavků legislativy a jednak z národních nebo krajských
koncepčních dokumentů a dále ze samotného návrhu územního plánu. Vyhodnocení indikátorů je možno 
provádět v rámci rozboru udržitelného rozvoje území, které je prováděno dle stavebního zákona ve 
dvouletých intervalech.

 Každoroční vymezení oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO)
 Koeficient ekologické stability
 Poměr využitých ploch pro bydlení na nově navržených plochách z celkové výměry nově 

navržených ploch pro bydlení. 
 Z dlouhodobějšího hlediska sledovat stav a realizaci prvků územního systému ekologické stability.

Územní plány vymezují plochy a koridory, které mají sloužit k určitým funkcím. Pro výběr konkrétních 
projektů (záměrů) v jednotlivých funkčních plochách a koridorech lze orientačně využít výše uvedených 
indikátorů, respektive vlivu konkrétních záměrů na stav těchto indikátorů. Před realizací jednotlivých záměrů 
v daných plochách bude posouzeno, zda spadají do působnosti zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. Tyto indikátory je poté možno využít také v procesu EIA u 
těchto jednotlivých záměrů.

10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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U jednotlivých dílčích typů ploch a koridorů nebyly identifikovány závažné negativní vlivy na životní 
prostředí a veřejné zdraví. Níže je uveden souhrn doporučení a požadavků pro zlepšení působení územního 
plánu na životní prostředí.

Plochy pro bydlení

 Plocha Z01 - doporučujeme zvážit spíše vytvoření plochy veřejného prostranství, kde mohou být 
umístěny posezení, hrací prvky pro děti, zeleň aj. (Pozn.: Nebyl zde však identifikován významnější 
negativní vliv na životní prostředí).

• Plocha smíšená obytná Z08
o Před realizací záměrů na této ploše je nutné si opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany 

přírody. 
o S ohledem na přítomnost ochranného pásma vodního zdroje je tuto plochu možno realizovat 

pouze v případě zrušení ochranného pásma vodního zdroje. 
o Případné využití plochy je možné až po zrušení ochranného pásma vodního zdroje. 

Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH), Plochy rekreace – na plochách přírodního 
charakteru (RN)

• Plocha Z27
o Před realizací záměrů na této ploše je nutné si opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany 

přírody.

• Plochy sjezdovek a vleků obecně - bude nutné posouzení v rámci procesu EIA dle zákona č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, a to v rámci zjišťovacího řízení. 

11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH 
PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE 
NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽP
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Dle § 19 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu je úkolem územního 
plánování také vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na vyvážený vztah územních podmínek 
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále jen 
"vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území"); jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí 
zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 
oblast, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil. Vlastní obsah posouzení 
vlivů na územně plánovací dokumentace na životní prostředí je upraven přílohou stavebního zákona.
Předložené vyhodnocení je zpracováno podle požadavků přílohy stavebního zákona a dle požadavků 
vyplývajících ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších 
předpisů. 
Předmětem hodnocení bylo především hodnocení jednotlivých navrhovaných ploch a stanovený způsob 
jejich využití. 

12.1 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Návrh územního plánu obce Hošťálkovy naplňuje jako celek požadavky ochrany životního prostředí a je v 
souladu s hlavními cíli strategických dokumentů pro tuto oblast, což je komentováno v úvodní části 
hodnocení.  
Jeho realizace u řady záměrů povede ke zlepšení současného stavu životního prostředí. U některých dílčích 
záměrů byly identifikovány potenciálně negativní vlivy na životní prostředí, které jsou však méně významné 
nebo jsou řešitelné v nadcházejících fázích realizace záměrů (EIA hodnocení, územní řízení). 

Potenciálně významně negativní dopad byl identifikován u návrhové plochy Z08, a to díky jejímu vymezení 
do 1. ochranného pásma vodního zdroje, který je nepřípustný. V rámci podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití byla tedy stanovena podmínka, že: „ Pro zastavitelnou plochu Z08 
jakékoli využití této plochy v době platnosti OP vodního zdroje I. stupně.“ Plocha tedy může být realizována 
až v případě zrušení tohoto ochranného pásma vodního zdroje. Tím je významně negativním vlivům 
zamezeno. 
Na základě celkového vyhodnocení je možno konstatovat, že předložený návrh územního plánu obce 
Hošťálkovy nebude mít významně negativní vliv na životní prostředí.

12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
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13. PŘEHLED POUŽITÝCH ZDROJŮ 
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