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A. ÚVOD

Územní plán Hošťálkovy byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Návrh zprávy o uplatňování územního 
plánu Hošťálkovy vychází z § 55 odst. 1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti (dále jen vyhláška). V § 55 odst. 1 stavebního zákona je stanoveno, že pořizovatel 
předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu zprávu a poté pravidelně 
nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování v územního plánu uplynulém období. V souladu s 
tímto ustanovením přistoupil pořizovatel územního plánu Hošťálkovy ke zpracování Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Hošťálkovy. Vzhledem k tomu, že v období zpracování této zprávy byla 
vydaná Aktualizace č. 1  Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, bylo se starostou obce 
dohodnuto, že tato zpráva bude dokončena  až po nabytí účinnosti  předmětné aktualizace ZÚR.

Územní plán Hošťálkovy vydala obec Hošťálkovy na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 
22.9. 2014 a nabyl účinnosti dne 8.10.2014.  Od vydání územního plánu byla  pořízena  a vydána jeho 
Změna č. 1 která nabyla účinnosti 28.12.2018.

B. VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠTÁLKOVY VČETNĚ 
VYHODNOCENÍ ZMĚN PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ PLÁN 
VYDÁN (§ 5 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA), A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH 
NEPŘEDPOKLÁDANÝCH NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ

Územním plánem Hošťálkovy je řešeno správní území obce Hošťálkovy, které sestává ze čtyř
katastrálních území: k. ú.  Hošťálkovy, k.ú. Vraclávek, k.ú. Křížová ve Slezsku a k. ú.  Staré 
Purkartice.

Obec Hošťálkovy je historicky vzniklé sídlo v době kolonizace ve 13.století. Dnes je samostatnou obcí 
sestávající ze 4 místních částí. 
Všechny místní části obce Hošťálkovy vznikly jako drobná sídla – ulicové obce s rozptýlenou, řídkou 
zástavbou v údolí Kobylího potoka. Významným urbanistickým zásahem do struktury obce bylo 
vybudování zámku a znehodnocující umístění objektů farmy v jeho blízkosti dané změnou 
hospodářských podmínek. S rozvojem rekreace vznikly i plochy a objekty především pro zimní 
rekreaci. Postupná radikální změna hospodářských podmínek ve XX.století neměla na původní 
strukturu zástavby obytných objektů významný vliv, byť se jejich účel zčásti změnil na převážně 
rekreační.
Jako hodnotu lze vnímat historickou morfologii obce především s ohledem na přírodní a terénní 
kompoziční vlivy na rozvoj obce, které ovlivňují i současné snahy o další výstavbu. Jde o zachování a 
ochranu průchodu přírodního prostředí zastavěným územím místních částí v podobě vodních toků 
nebo vzrostlé zeleně.
Ve spojení s předpokládaným rozvojem především v oblasti bydlení je současně nutné respektovat a 
posilovat kvalitu přírodního prostředí, krajiny jak ve vytváření jejího obrazu v podobě rozmanitosti a 
přínosu ve tvorbě klimatu, tak v možnosti pohybu v ní – průchodnost krajiny, tvorba kostry ÚSES 
nebo tvorba výrazných kvalitních jevů jako je stromořadí. Krajinné prostředí obce Hošťálkovy tvoří 
zalesněné hřebeny Brantické vrchoviny střídající se s loukami a vytvářející velmi zajímavý, malebný a 
pohledově kvalitní pohledový celek, který přispívá k faktu, že Hošťálkovy se stávají místem pro 
klidné rekreační využití v oblasti individuální i hromadné rekreace.

Obec  se nachází severozápadně od města Krnova, na které má obec vazbu především v rámci ORP a 
jako cílové sídlo v oblasti pracovních příležitostí. Sousedí s obcemi stejného krajinného rázu ve 



Zpráva o uplatňování Územního plánu Hošťálkovy

Strana 3 (celkem 33)

východním předhůří Hrubého Jeseníku. V rámci koordinace využití území je mezi obcemi provázána 
kostra ÚSES. Ze ZÚR je v územním plánu Hošťálkovy upřesněn ÚSES na regionální úrovni.
Obec Hošťálkovy je napojena na silniční síť silnicí III.třídy III/4521 Krásné Loučky - Karlovice, která 
současně převážnou část obce dopravně obsluhuje. Spojení s okolními obcemi je možné i 
prostřednictvím místních a účelových komunikací.

Navrhovaná koncepce územního plánu počítá se zachováním stávající struktury obce, kdy hlavní 
funkcí zůstává funkce obytná, kterou doplňuje navrhovaný rozvoj v oblasti rekreace.
Charakter rozvoje obce se zčásti odvíjí od zájmu o další osídlování a od možnosti zvyšování standardu 
vybavení obce. Další osídlování obce, a tím její rozvoj je umožněný vymezením zastavitelných ploch 
především pro funkci smíšenou obytnou. Množství zastavitelných ploch a jejich kapacita je navržena 
tak, aby nepřesáhla prostorové možnosti při zachování charakteristické struktury osídlení a navazovala
přiměřeně na předchozí sociálnědemografický vývoj. Hospodářské podmínky pro další osídlení jsou 
určující pouze zčásti, neboť charakteristika území se vyznačuje sklonem k rekreačnímu využití, 
případně i k realizaci druhého bydlení.
Dlouhodobý vývoj rozvoje obce se projevil urbanistickou strukturou (způsob zástavby a tvorba 
veřejných prostranství), která odpovídá charakteru území, která přirozeně korespondovala s 
prostředím. Její zachování a ochrana jak struktur obvyklých (obytné objekty), tak i mimořádných 
(památky místního významu) nebo dokládajících vývoj osídlení (archeologická naleziště) jsou součástí 
ochrany kulturního prostředí a jeho dědictví. Územní plán navrhuje formou přestavby změnu 
nevhodné lokalizace zemědělského podniku na blíže nespecifikovanou plochu občanské vybavenosti, 
která by strukturou zástavby lépe korespondovala se strukturou obce a blízkým objektem zámku. Tím 
by se zčásti rehabilitovala vysoká hodnota nejkvalitnějšího urbanistického prostoru obce, který býval 
součástí parkové úpravy zámku. V místní části Hošťálkovy by měl být zachován charakter dominanty 
kostela.
Při dalším rozvoji a výstavbě obce je již nezbytné požadovat standard odpovídající dosaženému 
technickému rozvoji a civilizačním možnostem tak, aby nebyly ohroženy výše zmíněné hodnoty 
území, do kterých je nutno zahrnout i ochranu ovzduší.
Územní plán vymezuje funkční plochy charakterem odpovídající řešenému prostředí nevelké obce. 
Funkční plochy zastavěného území a zastavitelných ploch jsou zastoupeny především plochami 
smíšenými obytnými, které umožňují mimo bydlení širší spektrum doprovodných činností. S ohledem 
na realizace je vymezena i funkční plocha bydlení.
Zastavitelné plochy smíšené obytné jsou vymezeny převážně jako vyplnění širokých proluk nebo 
větších prostorů mezi plochami tohoto funkčního využití již stávajícími podél stávajících komunikací 
či jako pokračování zástavby v návaznosti na okraje zastavěného území místních částí. Převážná část 
rozlohy zastavitelných ploch smíšených obytných je navržena v místní části Vraclávek a v místní části 
Křížová.

Při vyhodnocování zastavitelných ploch  vycházel orgán územního plánování z právního 
stavu Územního plánu po Změně č. 1.

Zastavitelné plochy v obci Hošťálkovy jsou ke dni zpracování této zprávy využívány takto:
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Zastavitelná plocha Z02

Vyhodnocení:
Plocha dosud není využívána navrhovaným způsobem.

Zastavitelné plochy Z03 a Z04

Vyhodnocení:
Plocha dosud není využívána navrhovaným způsobem.

Zastavitelná plocha Z05
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Vyhodnocení:
V zastavitelné ploše je v současné době realizované jedna nepovolená stavba RD jedna povolená 
stavba RD a připravuje se realizace dalších dvou rodinných domů.

Zastavitelná plocha Z06

Vyhodnocení:
Plocha dosud není využívána navrhovaným způsobem.

Zastavitelné plochy Z08 a Z10

Vyhodnocení:
Zastavitelní plocha Z10  - plocha dosud není využívána navrhovaným způsobem.
Zastavitelní plocha Z08 - plocha dosud není využívána navrhovaným způsobem
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Zastavitelná plocha Z09

Vyhodnocení:
Plocha dosud není využívána navrhovaným způsobem.

Zastavitelné plochy Z18, Z19 a Z23

Vyhodnocení:
Zastavitelní plocha Z18 - plocha dosud není využívána navrhovaným způsobem.
Zastavitelná plocha Z19 - plocha dosud není využívána navrhovaným způsobem.
Zastavitelná plocha Z23 - plocha dosud není využívána navrhovaným způsobem.
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Zastavitelná plocha Z21

Vyhodnocení:
Plocha dosud není využívána navrhovaným způsobem.

Zastavitelná plocha Z12

Vyhodnocení:
Plocha dosud není využívána navrhovaným způsobem.

Zastavitelné plochy Z14 a Z15

Vyhodnocení:
Zastavitelná plocha Z14 - plocha dosud není využívána navrhovaným způsobem.
Zastavitelná plocha Z15- plocha dosud není využívána navrhovaným způsobem.
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Zastavitelné plochy Z24, Z25 a Z 28

Vyhodnocení:
V zastavitelné ploše Z24 se připravuje záměr výstavby rodinného domu.
Zastavitelná plocha Z25  není dosud využita k danému účelu.
Zastavitelná plocha Z28  byl vydán územní souhlas na rekreační chatu.

Občanské vybavení 

V souvislosti s rozvojem obytné zástavby jsou stabilizovány plochy občanského vybavení 
a připuštěna realizace občanského vybavení v plochách smíšených obytných (SO). 

Sídelní zeleň

Sídelní zeleň není vymezena jako samostatná funkční plocha. Sídelní zeleň v nejrůznějších formách je 
obsažena ve všech plochách v zastavěném území.  
Jako veřejné prostranství – veřejná zeleň s dominancí zeleně jsou navrženy k vymezení plochy zeleně, 
které tvoří veřejné prostranství u bytových domů nebo plochy v předprostoru objektu zámku pro 
zklidnění a vytvoření kvalitnější kulisy průčelí zámku.

Výrobní aktivity:

Stávající výrobní plochy v území jsou navrhovány k intenzívnějšímu využití a k prostorovému 
omezení v místní části Hošťálkovy. Nové zastavitelné plochy výroby se nenavrhují. 

Podobu centra obce v pokračování ulicové zástavby tvoří část místní části Hošťálkovy v prostoru mezi 
základní školou a obecním úřadem doplněná výraznou hmotou objektu zámku hodnotným parkem a 
znehodnocená blízkostí areálu zemědělské výroby. Vhodná je funkční i prostorová revitalizace pro 
jiný účel než výrobní (P01) a jeho odsun do druhoplánových partií na severní okraj zastavěného území 
(R01). Za tímto účelem je navržena výrazná část výrobní plochy k přestavbě na plochy občanského 
vybavení (P01). Důvodem je dosažení zvýšení urbanistické kvality prostranství před zámkem v místní 
části Hošťálkovy.
Tato plocha přestavby je navržena v souladu s pokyny ÚAP. Je situována v místě stávajícího 
zemědělského areálu v sousedství zámku, kde současné využití pro chov dobytka narušuje turistickou 
atraktivitu i možnosti komerčního využití tohoto památkově chráněného areálu. Do doby započetí 
přestavby je přípustná stávající funkce - zemědělská výroba. Nelze však povolovat jakékoli změny 
stavby (přístavby, nástavby) vedoucí rozšíření provozu a omezení nebo znemožnění budoucí funkce.

Vymezení plochy přestavby P01
Označení 
plochy

Kód navrh. 
funkce

Lokalizace, popis Max.
koef.



Zpráva o uplatňování Územního plánu Hošťálkovy

Strana 9 (celkem 33)

zast.;
Plochy občanského vybavení
P01 OV Hošťálkovy – u zámku, návrh přestavby plochy pro výrobu na 

plochu občanské vybavenosti
0,35

Vyhodnocení:
S přestavbou v dané ploše nebylo doposud započato.

Jako kompenzace plochy přestavby (P01) v místní části Hošťálkovy se navrhuje plocha územní 
rezervy R01 (V) severně od plochy stávající výrobní. 

Vymezení plochy územních rezerv R01
Označení 
plochy

Kód navrh. 
funkce

Lokalizace, popis

Plochy výroby a skladování
R01 V Hošťálkovy – severně od zámku, u zámku, rezerva v návaznosti plochy 

výroby jako kompenzace za plochu přestavby P01
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Sport a rekreace

Krajina v řešeném území je příhodná pro rekreační využití. Individuální rekreace (s možností
stavebního typu chat) není jako samostatná funkce vymezena. Rekreační využití se připouští v rámci 
ploch smíšených obytných. 
Rekreaci hromadnou s orientaci na zimní sporty reprezentuje areál se sjezdovkou v místní části 
Vraclávek.  Pro rozvoj sjezdového lyžování jsou navrhované plochy změn v krajině (K1/01) rekreace 
přírodního charakteru (RN); pro zázemí areálu (sociální zařízení, půjčovny lyží, šatny, parkoviště, 
ubytování, restaurace, bufet apod.) jsou vymezeny plochy hromadné rekreace (RH).

Pro využití volného času obyvatel, případně jako nabídka pro rozvoj rekreace a turistiky je 
navrhován rozvoj v plochách občanského vybavení – tělovýchovných a sportovních zařízení (OS)
Označení 
plochy

Kód navrh. 
funkce

Lokalizace Výměra 
(ha)

Max.
počet 
RD

Max.
koef.
zast.

Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci
Z26 RH Staré Purkartice – východní okraj místní části 0,14 0,75
Z27 RH Staré Purkartice – východní okraj místní části 0,74 0,5
Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru
Z29 RN Hošťálkovy – východní okraj místní části 1,61 0,01
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
Z1/01 OS Hošťálkovy – SZ okraj místní části 0,25 0,75

Zastavitelné plochy Z26 a Z27
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Vyhodnocení:
Zastavitelné plochy Z26 a Z27 hromadné rekreace (RH) pro vybudování zázemí rekreačního areálu
nebyly doposud k danému účelu využity, stejně tak nejsou zrealizované změny v krajině pro sjezdové 
lyžování (prodloužení stávajícího lyžařského vleku a výstavba lanovky).

Zastavitelná plocha Z29

Vyhodnocení:
Zastavitelná plocha Z29 navazující na sportovní areál (fotbalové hřiště) nebyla dosud 
k navrhovanému účelu využita.

Zastavitelná plocha Z1/01

Vyhodnocení:
Zastavitelní plocha Z1/01 občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízen (OS) je využita 
k navrhovanému účelu – je využita jako cvičná louka pro dobrovolné hasiče i jako veřejné prostranství 
pro kulturní a společenské obce pořádané pro občany.

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Doprava silniční 

Územím prochází hlavní páteřní komunikace - silnice III/4521 Karlovice – Hošťálkovy-Krnov 
(Krásné Loučky). Tato komunikace je respektována.
Cílem navrhovaných úprav komunikační sítě je zajištění dopravní obsluhy zastavěných i 
zastavitelných ploch a zvýšení bezpečnosti dopravy.
Nové místní komunikace jsou navrhovány v souvislosti s dopravní obsluhou zastavitelných ploch. 
Současně se navrhuje odstranění dopravních závad, které bude řešeno úpravou technických parametrů 
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stávající komunikační sítě především s ohledem na místa s předpokládanou vyšší frekvencí 
automobilového provozu a přístupu na parkoviště.
Vyhodnocení:
Se změnou koncepce se neuvažuje. 

Doprava statická – odstavování a parkování automobilů 

Parkování a odstavení vozidel se umožňuje na plochách dopravní infrastruktury – silniční, pro potřebu 
ploch občanské vybavenosti se připouští i na plochách veřejných prostranství.   Parkovací plochy 
v plochách zastavitelných budou řešeny jako jejich součást. Ve stávajících plochách smíšených 
obytných se připouští umístění parkovacích ploch a parkovacích objektů.
Vyhodnocení:
Se změnou koncepce se neuvažuje.

Provoz chodců a cyklistů 

V zastavěném území bude oddělena pěší doprava od vozidlové v trase průjezdného úseku silnice 
III.třídy III/4521. 
V příhraniční oblasti je vedena dálková cyklistická trasa č.5 (Slezská magistrála) v koridoru Opava –
Krnov – Město Albrechtice – Heřmanovice, na kterou navazují trasy nižšího významu. Návrh sítě 
cyklistických tras zohledňuje dopravní i rekreační funkci. Současný stav nemá vymezeny žádné 
cyklotrasy. V území je sledováno zatraktivnění cyklistické dopravy jejím oddělením (segregací) od 
dopravy automobilové. Navržené cyklostezky vedou po stávajících účelových komunikacích, kterých 
je v Hošťálkových dostatek, mají dobrý povrch a jsou udržované. 
Na území obce Hošťálkovy je řada dopravních cest v kategorii místních komunikací, které spojují i 
sousední obce, ale které již dopravě jako takové neslouží. Jsou užívány pouze pro účely zemědělství, a 
proto se doporučuje zatřídit je postupně do kategorie komunikací účelových, případně na nich 
zbudovat cyklotrasy. 
ÚP navrhuje 

- pěší komunikaci – chodník podél silnice č. III/4521 v úseku mezi zastavitelnými plochami 
Z05, Z08 a dále mezi kostelem a zámkem v ploše dopravní infrastruktury – silniční

Vyhodnocení:
Záměr nebyl dosud realizovaný.

- pěší komunikaci – chodník s úpravou přemostění Kobylího potoka – spojnici zastavěného 
území v centru Hošťálkových (B) s areálem sportu (OS) naproti kostela (navazuje na 
zklidněnou komunikaci) a zastavitelnou plochou Z05 SZ od kostela

Vyhodnocení:
Záměr nebyl dosud realizovaný.

Hromadná doprava osob 

Infrastrukturu veřejné dopravy lze územním plánem považovat za dostatečnou. Polohy autobusových 
zastávek jsou v území víceméně stabilizovány. Hromadná doprava osob je zajišťována linkovými 
autobusy. V současné době je území obslouženo linkami, které mají v obci obousměrné zastávky.
Vyhodnocení:
Se změnou koncepce se neuvažuje.

Ostatní doprava

ÚP navrhuje v lyžařském areálu ve Vraclávku prodloužení stávajícího lyžařského vleku a výstavba 
lanovky.
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Vyhodnocení:
Záměr nebyl dosud realizovaný.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Sítě a zařízení technické infrastruktury je možno realizovat ve všech plochách zastavěného území a v 
plochách zastavitelných. Jejich zřizování mimo zastavěné a zastavitelné území je upřesněno v
podmínkách pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.

Vodní hospodářství 

Místní část Hošťálkovy. 
V místní části Hošťálkovy je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě obce. Je na něj 
napojeno asi 90 % obyvatelstva. Vodovod je provozován v jednom tlakovém pásmu. 
Zdrojem vody jsou kopaná studna a vrt, umístěné na k.ú Vraclávek severozápadně od k.ú. Hošťálkovy. 
Oba zdroje svojí kapacitou i kvalitou vody plně kryjí potřeby obce pro zajištění zásobování pitnou 
vodou. 
Stávající systém zásobování obyvatel pitnou vodou z veřejného vodovodu je vyhovující a zůstane 
zachován i do budoucna. Rozvodná vodovodní síť pokrývá celé území místní části. Rozvojové lokality 
budou zásobeny pitnou vodou jednak ze stávajících řadů veřejné vodovodní sítě, jednak z nových 
rozvodů veřejného vodovodu napojených na stávající distribuční síť. Akumulace ve vodojemu 
Hošťálkovy je dostačující i po nárůst potřeby vody pro rozvojové plochy v místních částech 
Hošťálkovy a Vraclávek a pro stávající plochy v místní části Vraclávek.

Místní část Vraclávek 
V sídle Vraclávek není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou pitnou vodou zásobeni z
vlastních zdrojů – převážně studní, u nichž nelze zaručit vydatnost ani kvalitu vody. 
V souladu s PRVK je uvažováno s výstavbou veřejného vodovodu, který bude zásobován pitnou 
vodou z VDJ Hošťálkovy 2 x 150 m3 (445,00 m n.m. -441,80m n.m.). Výška hladin ve vodojemu 
neumožňuje zajistit hydrodynamický tlak v navržené vodovodní síti Vraclávek, zástavba stávající i 
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navržená se nachází ve výšce 510 m n.m.- 440 m n.m. K zajištění dostatečného hydrodynamického 
tlaku v síti bude navržena nová AT stanice, umístěna v armaturní komoře vodojemu Hošťálkovy.

Místní část Křížová a místní část Staré Purkartice. 
V těchto místních částech není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou pitnou vodou zásobeni z 
vlastních zdrojů, převážně studní. 
Vzhledem k velikosti místních částí a převážně rekreační roztroušené zástavbě se v návrhovém období 
neuvažuje s výstavbou vodovodu. Obyvatelé budou i nadále zásobeni z vlastních zdrojů.
Vyhodnocení:
Se změnou koncepce se neuvažuje. Průběžně dochází dle potřeby (zejména z důvodu nedostatku 
spodních vod) k rozšiřování vodovodní sítě.

Likvidace odpadních vod

Místní část Hošťálkovy 
V místní části Hošťálkovy je v současnosti vybudován systém splaškové kanalizace vedené zástavbou 
ve směru západ – východ. Kanalizační systém tvoří kanalizační sběrač, který ústí na ČOV 
Hošťálkovy, umístěnou na východním konci obce. Trasy kanalizace jsou převzaty ze situace v měřítku 
1:2 880, která je součástí provozního řádu kanalizace obce Hošťálkovy. 
Mechanicko – biologická ČOV typu „MONOBLOK“, respektive její modernizovaná varianty SBR 
(Sequencing Batch Reactor) pro 1209 EO byla uvedena do trvalého provozu v roce 2000 a má 
dostatečnou kapacitu i čistící efekt pro likvidaci odpadních vod z celého zájmového území. 
Zástavba na pravém břehu Kobylího potoka včetně okrajových 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 s přepady do 
povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do 
recipientu. 
Pro odkanalizování 100 % stávající zástavby je v souladu PRVK navrženo vybudovat nové větve 
splaškové kanalizace. Navržená kanalizace bude napojena na stávající stokovou síť zaústěnou na ČOV 
Hošťálkovy. Kapacita stávající mechanicko-biologické ČOV obce Hošťálkovy je dostatečná i pro 
nárůst přitékajících odpadních vod. 
Dešťové vody jsou odváděny do dešťové kanalizace tvořené krátkými úseky vyústěnými do Kobylího
potoka. 
Likvidace dešťových vod bude řešena v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území. Přednostně bude navrženo vsakování, v případě jejich možného smísení se 
závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebude-li možné vsakování, pak je nutné 
zajistit jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do 
vod povrchových. 

Místní část Křížová a místní část Staré Purkartice 
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. 
S přihlédnutím k velikosti místních částí zůstane v souladu s PRVK likvidace odpadních vod 
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 je možné využití stávajících septiků (žump) pro mechanické 
předčištění odpadních vod s následným dočištěním na zemních (půdních) filtrech.

Místní část Vraclávek 
V místní části Vraclávek 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 popřípadě přímo do recipientu Kobylí potok, který protéká obcí. 
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Konfigurace terénu umožňuje vybudování gravitační splaškové kanalizace napojené na splaškovou 
kanalizaci obce Hošťálkovy ukončenou na ČOV Hošťálkovy. Kapacita mechanicko biologické ČOV 
Hošťálkovy (1209 EO) je dostačující i pro likvidaci splaškových vod z obce Vraclávek. Do doby 
realizace splaškové kanalizace lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních 
ČOV. 
Likvidace dešťových vod bude řešena v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území. Přednostně bude navrženo vsakování, v případě jejich možného smísení se 
závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebude-li možné vsakování, pak je nutné 
zajistit jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do 
vod povrchových.
Vyhodnocení:
V místní části Hošťálkovy je kanalizace již realizovaná; v ostatních sídlech se se změnou koncepce 
neuvažuje.

Energetika, spoje 
Západní částí řešeného území prochází dvojité venkovní vedení VN 110 kV. Toto vedení je 
respektováno včetně ochranného pásma. 
Řešené území je zásobováno elektrickou energií z venkovního vedení VN 22 kV.. Vedení je schopno 
zajistit požadavky rozvoje území vyplývající z ÚP. 
Rozvody NN jsou většinou provedeny jako venkovní vedení vodiči AlFe6 různých průřezů na různých 
druzích podpěr. Přípojky pro některé rodinné domky i jiné objekty jsou provedeny závěsnými kabely 
nebo kabely v zemi. 
Plochy Z02 (SO-2RD), Z03 (SO-2RD), Z04 (SO-4RD). Tato skupina ploch představuje celkový odběr 
cca 30 kW. Požadovaný příkon je možno odebírat ze stávající DTS BR_2159. Trafostanice je v 
dobrém technickém stavu a je možno na ní (podle aktuálního zatížení) provést výměnu transformátoru 
za větší jednotku. Podle potřeby budou provedeny posilovací vývody v síti NN. 

Plochy Z05 (SO-8RD), Z08 (SO-2RD) a Z10 (SO-3RD). Tato skupina ploch představuje celkový 
odběr cca 40 kW. Pro zajištění požadovaného příkonu je navržena výstavba nové distribuční 
trafostanice DTS-N1 a koridoru pro výstavbu venkovní přípojky VN 22 kV. 

Vyhodnocení:
Vzhledem k tomu, že kapacita zastavitelné plochy Z05 je již téměř vyčerpána bez nutnosti 
realizace výstavby navrhované trafostanice DTS – N1 včetně venkovní přípojky VN 22 kV, a 
protože  má obec v dané lokalitě  záměr  pro  výstavbu retenční nádrže, bude nutno prověřit 
odůvodněnost  záměru výstavby trafostanice DTS – N1 včetně přípojky pro zajištění 
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potřebného příkonu pro zbývající  zastavitelné plochy, a to Z08 a Z10 (s celkovou kapacitou 
6RD).

Plochy Z12 (SO-2RD), Z14 (SO-2RD), Z15 (SO-1RD). Tato skupina ploch představuje celkový odběr 
cca 20 kW. Požadovaný příkon je možno odebírat ze stávající DTS BR_2053. Trafostanice je v 
dobrém technickém stavu a je možno na ní (podle aktuálního zatížení) provést výměnu transformátoru 
za větší jednotku. Podle potřeby budou provedeny posilovací vývody v síti NN. 

Plochy Z18 (SO-5RD), Z19 (SO-2RD)a Z23 (SO-3RD). Tato skupina ploch představuje celkový 
odběr cca 50 kW. Požadovaný příkon je možno odebírat ze stávající DTS BR_2052. Trafostanice je v 
dobrém technickém stavu a je možno na ní (podle aktuálního zatížení) provést výměnu transformátoru 
za větší jednotku. Podle potřeby budou provedeny posilovací vývody v síti NN. 

Plochy Z24 (SO-1RD) a Z25 (SO-2RD). Tato skupina ploch představuje celkový odběr cca 10 kW. 
Požadovaný příkon je možno odebírat ze stávající DTS BR_2139. Trafostanice je v dobrém 
technickém stavu a je možno na ní (podle aktuálního zatížení) provést výměnu transformátoru za větší 
jednotku. Podle potřeby budou provedeny posilovací vývody v síti NN.

Plochy Z01 (SO-1RD), Z06 (SO-1RD), Z09 (SO-1RD), Z16 (SO-1RD), Z21 (SO-2RD) a Z22 (SO-
2RD). Tyto rozptýlené lokality o celkovém příkonu cca 30 kW budou napojeny na stávající distribuční 
síť NN. 

V případně nutnosti posílení zajištění dostatečného příkonu v lokalitě Staré Purkartice je navržena 
výstavba nové trafostanice TS-N3, 

Vyhodnocení:
Záměr nebyl dosud realizovaný.

Plochy Z26 (RH) a Z27 (RH) a lyžařský vlek. Konkrétní způsob napojení bude řešen podle skutečného 
požadavku na odebíraný výkon. Pro případ odběru nad 50kW je navržena výstavba nové trafostanice 
TS-N4, která bude v majetku odběratele a také koridor pro výstavbu venkovní přípojky VN 22 kV. 

Vyhodnocení:
Záměr se považuje za bezpředmětný,  neboť  pro danou lokalitu již byla nová trafostanice (pro vlek), 
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Telekomunikace 

Místní části Hošťálkovy, Vraclávek, Křížová a Staré Purkartice jsou napojeny na veřejnou 
telekomunikační síť. Napojení je provedeno na digitální ústřednu RSÚ umístěnou v místní části 
Hošťálkovy. 
Správním územím obce prochází trasa dálkového optického kabelu. Jeho trasa je zakreslena v grafické 
části ÚP. 
Kapacita přenosové sítě i přístupové sítě telekomunikací je dostatečná pro pokrytí všech požadavků 
vyvolaných novou výstavbou. 
V řešeném území se nachází základnová stanice operátora mobilních telefonů. Stanice je zobrazena v 
grafické části. 
Televizní signál pro uvedené území je šířen z vysílače Praděd. Z tohoto vysílače je v současné době 
šířen TV signál digitální. Kvalita příjmu je velmi rozdílná, je způsobena výškovou členitostí terénu. V 
obci je proveden rozvod místního rozhlasu.
Vyhodnocení:
Se změnou koncepce se neuvažuje. Záměry výstavby trafostanic nebyly dosud realizovány.

Plynofikace

V současné době obec Hošťálkovy není plynofikována a ani se s plynofikací nezvažuje. Důvodem jsou 
vysoké náklady na plynofikaci vyvolané především velkou vzdáleností od nejblíže plynofikovaných 
sídel Krnova, Úvalna a Lichnova i od stávajících vysokotlakých plynovodů, na které by byla možnost 
připojení. Při dané velikosti obce a způsobu osídlení je plynofikace z ekonomického hlediska nereálná. 
Vyhodnocení:
Se změnou koncepce se neuvažuje.

Zásobování teplem

Decentralizovaný způsob vytápění pro stávající i novou výstavbu s individuálním vytápěním RD, 
objektů druhého bydlení a samostatnými kotelnami pro objekty vybavenosti zůstane zachován. 
Vyhodnocení:
Se změnou koncepce se neuvažuje.

Ukládání a zneškodňování odpadů 

Odpady z řešeného území budou odváženy na řízenou skládku mimo řešené území. Na řešeném území 
nebude budována žádná nová skládka. 
Vyhodnocení:
Se změnou koncepce se neuvažuje.

Protipovodňová ochrana a Protierozní opatření 

Na pozemcích s vysokou mírou erozního ohrožení se navrhují biotechnická opatření prostřednictvím 
interakčních prvků. Pro funkci protierozního opatření bude využívána i kostra ÚSES. Protipovodňová 
opatření se nenavrhují.
Vyhodnocení:
Koncepce se nemění.
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Ochrana přírody a krajiny, Územní systém ekologické stability  

Navržená koncepce uspořádání krajiny vychází ze skutečnosti, že se území obce nachází v předhůří 
Jeseníků, je převážně zalesněné s výraznou rekreační funkcí. Snahou územního plánu je krajinné 
hodnoty co nejméně narušovat a chránit krajinný ráz. Koncepce uspořádání krajiny je dána 
vymezením základních funkčních ploch mimo zastavěné území (zemědělské, lesní, přírodní, smíšené 
nezastavěného území, vodní a vodohospodářské). Zemědělské a lesní plochy reprezentují především 
produkční část krajiny, přírodní plochy nad nimi vymezují kvalitní chráněné krajinné prostředí (ÚSES, 
plošná chráněná území). Plochy zemědělské tvoří většinou plochy zemědělského půdního fondu. V 
posledních letech se velká část orné půdy změnila na trvalý travní porost. Nové zemědělské plochy 
nejsou navrhovány. Plochy smíšené nezastavěného území jsou plochy v krajině bez rozlišení 
převažujícího způsobu využití. Jedná se o ZPF, PUPFL, vodní a vodohospodářské plochy, pozemky 
přirozených a přírodě blízkých ekosystémů. 
U změn využití funkčních ploch se obecně požaduje: 

- změna funkčních ploch směrem k plochám s vyšším koeficientem ekologické stability 
- respektování znění stavebního zákona o umísťování staveb a zařízení 
- respektování podmínek funkčního využití při řešení specifických druhů staveb (protierozní a 

protipovodňová opatření, technická a dopravní infrastruktura), přičemž nebude narušena 
estetická hodnota krajiny.

V řešeném území je upřesněno vymezení regionálního biocentra č. 171 Mezi Purkarticemi a 
regionálních biokoridorů č. 507 a 508

Vyhodnocení:

Vymezení ploch pro dobývání nerostů 

V řešeném území se nalézá výhradní ložisko nevyužívané – rezervní ložisko stavebního kamene –
Hošťálkovy č. B 3028801 se stanoveným CHLÚ z roku 1991. Využití rezervního ložiska stavebního 
kamene - Hošťálkovy vyžaduje odstranění střetu zájmů (ochranné pásmo vodního zdroje, les, blízkost 
sídla, ÚSES). Plocha těžby není v územním plánu navrhována.
Vyhodnocení:
Se změnou koncepce se neuvažuje. 

Při naplňování územního plánu, bylo zjištěno, že:

- Obec stále disponuje značným množstvím dosud nevyužitých zastavitelných ploch
smíšených obytných.

- Stanovená koncepce veřejné infrastruktury obci nadále vyhovuje.  V oblasti koncepce 
energetiky však bude nutno, s ohledem na nový záměr obce  - výstavbu retenční nádrže, 
prověřit vymezení koridoru pro záměr nové přípojky VN 22 kV pro navrženou DTS N1.

C. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU HOŠŤÁLKOVY VYPLÝVAJÍCÍ 
Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP KRNOV

Územně analytické podklady pro ORP Krnov (dále jen ÚAP) byly pořízeny v souladu s § 25 — 29 
stavebního zákona. ÚAP, respektive jejich část Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, jsou 
průběžně aktualizovány. 

Z vyhodnocení udržitelného rozvoje území ORP Krnov z ÚAP vyplynuly tyto požadavky k řešení v 
Územním plánu Hošťálkovy:
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1) 14A -  k.ú. Křížová ve Slezsku – zajistit návaznost ÚSES na hranicích  s k.ú. Dlouhá Ves

Vyhodnocení:
Návaznost lokálního biokoridoru bude řešena v rámci zpracování Územního plánu Holčovice.

2) 7A – k.ú. Hošťálkovy – záměr může ovlivnit ochranu nemovité kulturní památky (zámecký 
areál)

Vyhodnocení:
Záměr vymezené územní rezervy R01 (V) severně nad stávající plochou výroby byl do 
územního plánu zahrnut, jako kompenzace plochy přestavby (P01) v místní části Hošťálkovy.

3) 7 E – k.ú. Hošťálkovy – ostatní zájmy ochrany kulturních hodnot (zámecký areál)

Vyhodnocení:
Stávající plocha výroby, která nevhodně navazuje na zámecký areál, je územním plánem 
navržena k přestavbě (P01). 
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4) 14 A – k.ú. Hošťálkovy – zajistit návaznost ÚSES na hranicích s k.ú. Krásné loučky

Vyhodnocení:
Vzhledem k tomu, že se jedná o lokální biokoridor, který je veden po stávajících lesních 
pozemcích v k.ú. Hošťálkovy a k.ú. Krásné Loučky, není problém k řešení akutní. Odstranění 
problému bude řešeno ve změně ÚP Hošťálkovy, případně při zpracování změny ÚP Krnov 
(podle toho, ve kterém území se bude pořizovat změna dříve).

D. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤÁLKOVY S POLITIKOU 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR VE ZNĚNÍ JEJÍ 1. AKTUALIZACE (DÁLE JEN „PÚR“) A 
ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, VE ZNĚNÍ 
JEJICH 1. AKTUALIZACE (DÁLEN JEN „ZÚR“)

VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR), schválená 
usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, určuje strategii a základní podmínky pro naplňování 
úkolů územního plánování a tím poskytuje rámec pro konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot 
území České republiky a koordinuje záměry na změny v území republikového významu pro dopravní 
a technickou infrastrukturu a pro zdroje jednotlivých systémů technické infrastruktury, které svým 
významem, rozsahem nebo předpokládaným využitím ovlivní území více krajů. PÚR ČR dále 
stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
vymezuje na republikové úrovni rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti a koridory 
dopravní a technické infrastruktury celo-státního významu a stanovuje pro ně kritéria a podmínky pro 
rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování. 

2. REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovené v PÚR 
ČR, jsou v územním plánu naplněny takto: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, 
jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich 
ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s 
principy udržitelného rozvoje. V některých případech je třeba chránit, respektive obnovit celé 
krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý 
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přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, 
přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských 
zásahů.
Platný územní plán Hošťálkovy respektuje a chrání veškeré přírodní, civilizační i kulturní hodnoty 
území, zachovává ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení i kulturní krajiny. Změnou č. 
1 byla vymezena nová zastavitelná plocha, určená pro vybudování sportovního areálu a bylo 
navrženo rozšíření stávajícího lyžařského areálu ve Vraclávku; Návrh rozšíření stávajícího 
lyžařského areálu byl kompenzován zrušením původního návrhu ve Starých Purkarticích. Nově 
vymezená zastavitelná plocha je z větší části situována na nezemědělských pozemcích. Realizací 
záměrů, navržených územním plánem, nedojde k zásahům do přírodních, civilizačních ani 
kulturních hodnot území, do urbanistické struktury území, struktury osídlení ani kulturní krajiny. 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 
V platném územním plánu jsou stávající zemědělské areály respektovány.

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k 
segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací 
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. 
Tato problematika se obce Hošťálkovy netýká, k prostorově sociální segregaci zde nedochází.

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve 
spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, 
ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 
Platný územní plán řeší rozvoj území obce Hošťálkovy komplexně, v souladu s převládající 
obytnou a rekreační funkcí obce vymezuje nové rozvojové plochy především pro novou obytnou 
výstavbu a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu. Územní plán nenavrhuje žádná jednostranná 
řešení, která by mohla zhoršit stav území a ohrozit jeho hodnoty.

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména 
měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 
prostorových, odvětvových a časových hledisek.
Platný územní plán stabilizuje převládající obytnou a rekreační funkci obce a navrhuje rozvoj 
obce v souladu s principy integrovaného rozvoje území.; koncepce rozvoje obce stanovená v 
platném územním plánu vycházela z komplexního a objektivního posouzení.

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových 
regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 
Obec Hošťálkovy je obcí s převažující obytnou a rekreační funkcí, hospodářský pilíř obce je 
zaměřen ve značné míře na rekreaci a cestovní ruch. Rekreační funkce obce je rozvíjena jak v 
územním plánu, tak i v jeho Změně č. 1.

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurence-schopnost. 
V platném územním plánu jsou vytvořeny předpoklady pro posílení partnerství mezi obcí a městy v 
jejím okolí a regionu – obec Hošťálkovy poskytuje rekreační zázemí především blízkému Krnovu a 
Městu Albrechtice i vzdálenější Opavě a Ostravě a tato města zase poskytují obci pracovní 
příležitosti a širokou nabídku zařízení občanského vybavení. Lyžařský areál ve Vraclávku, jehož 
rozšíření bylo jedním z bodů Změny č. 1, je z velké většiny využíván právě obyvateli města Krnova, 
Města Albrechtic, případně i vzdálenější Opavy. 
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(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné 
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území 
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné 
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území 
omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Na území obce Hošťálkovy se plochy brownfields v podstatě nevyskytují, všechny výrobní areály 
jsou alespoň zčásti využité; v územním plánu jsou převážně ponechány i nadále pro výrobu a 
skladování, s výjimkou části zemědělského areálu u zámku, který je navržen k přestavbě na 
občanské vybavení. Stávající plochy veřejné zeleně jsou v platném územním plánu respektovány a 
zachovány a doplněny návrhem nových ploch. Územní plán nevymezuje žádné rozvojové plochy, 
směřující k suburbanizaci.

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na 
to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy 
např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního pro-středí, zejména formou důsledné 
ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem 
vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany 
zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a 
respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability 
a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků 
přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské 
krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s 
ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních 
zdrojů. 
Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu a krajinného rázu, vytvoření územního systému 
ekologické stability, zajištění ekologických funkcí krajiny a ochrana krajinných prvků přírodního 
charakteru byla jednou z priorit již při zpracování územního plánu. Změnou č. 1 byla vymezena 
jedna nová zastavitelná plocha pro vybudování sportovního areálu, převážně na nezemědělských 
pozemcích a bylo navrženo rozšíření stávajícího lyžařského areálu ve Vraclávku; ani jedna z 
těchto ploch není umístěna do lokalit, konfliktních z hlediska zájmů ochrany přírody a 
nevyžadovala kompenzační opatření.

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci 
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a 
prostupnosti krajiny. 
V územním plánu ani ve Změně č. 1 nebyly navrženy žádné plochy ani koridory, které by mohly 
zhoršit migrační propustnost krajiny a nebyly nevymezeny se žádné zastavitelné plochy, které by 
směřovaly ke srůstání obce Hošťálkovy se sousedními sídly. 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro 
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v 
rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých 
pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné 
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti 
krajiny. 
V územním plánu jsou vymezeny jak stávající, tak navržené plochy veřejně přístupné zeleně. Vznik 
a rozvoj dalších lesních porostů není v Hošťálkovech příliš pravděpodobný ani žádoucí, lesní 
porosty pokrývají větší část území obce a zaujímají podstatně rozsáhlejší plochy, než tomu bylo v 
minulosti. Prostupnost krajiny není územním plánem narušena. 
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(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot 
území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, 
které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 
Všechny tyto formy cestovního ruchu jsou na území obce Hošťálkovy provozovány a v územním 
plánu jsou respektovány.

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a 
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; 
je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských 
oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím 
obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň 
však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 
vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně 
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení 
negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování 
nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). 
Dopravní dostupnost obce i její vybavenost technickou infrastrukturou je vyhovující, dílčí 
rozšíření sítí technické infrastruktury je řešeno v územním plánu. 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného 
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba 
dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany 
před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné 
formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 
Tato priorita se obce Hošťálkovy netýká – obec je dobře dopravně dostupná prostřednictvím 
silnice III/4521, která se v sousedních Krásných Loučkách napojuje na silnici I/57; veškerá 
stávající zástavba i vymezené zastavitelné plochy jsou situovány v dosahu stávajících komunikací. 
Železniční doprava územím obce neprochází. Stávající cyklotrasy řešeným územím neprocházejí, v 
lyžařském areálu ve Vraclávku jsou vybudovány terénní cyklotrasy – Traily Kotel; v územním 
plánu jsou navrženy nové cyklotrasy, které navazují na stávající cyklotrasy vedené územím 
okolních obcí. 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování 
stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci 
negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydle-ní. Vymezovat plochy pro novou 
obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských 
areálů. 
Územním plánem se nevymezují žádné nové plochy ani jiné záměry, které by mohly vyvolat 
zhoršení životního prostředí.

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat 
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb 
a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům 
povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na 
strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. 
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Obec Hošťálkovy není ohrožena sesuvy ani záplavami, záplavové území není na území obce 
vymezeno, nejsou zde žádné plochy vhodné k řízeným rozlivům povodní a nepočítá se zde ani s 
žádnými stavbami a zařízeními na ochranu před povodněmi. 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit 
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových 
škod. 
Na území obce Hošťálkovy nejsou záplavová území vymezena. 

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj 
a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro 
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území 
tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj 
okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými 
podmínkami. 
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k 
dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu 
území investicemi ve prospěch územního rozvoje. 
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní 
železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě 
pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, 
protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými před-poklady hospodářského rozvoje ve všech 
regionech. 
V územním plánu je rozvoj veřejné infrastruktury řešen koordinovaně, s ohledem na její účelné 
využívání.

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat 
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou 
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné 
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 
V územním plánu je stanoven další rozvoj území obce v souladu s požadavky na udržitelný rozvoj 
území včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat 
plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou 
hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského 
vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní 
prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude 
poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to 
vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně 
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 
Tento bod se území obce v zásadě netýká, hromadnou dopravu zde v současné době zajišťuje 
pouze doprava autobusová. Stávající pěší turistické trasy jsou v územním plánu respektovány, 
cykloturistické trasy jsou navrženy.

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 
Dodávka pitné vody v obci je zajištěna z vlastních zdrojů v dostatečné kvalitě i kapacitě, likvidace 
odpadních vod z části obce je zajištěna na obecní ČOV. V územním plánu se navrhuje dobudování 
vodovodu i kanalizace pro souvislou zástavbu v Hošťálkovech a Vraclávku.
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(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních 
vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 
S výrobou energie z obnovitelných zdrojů ve větším měřítku se na území obce Hošťálkovy 
nepočítá. 

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných 
městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a 
účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 
Tato problematika se území obce Hošťálkovy netýká.

3. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY 

Území obce Hošťálkovy není součástí žádné rozvojové oblasti ani rozvojové osy. 

4. SPECIFICKÉ OBLASTI 

Území obce Hošťálkovy, která leží v severozápadní části SO ORP Krnov, spadá do specifické oblasti 
Jeseníky – Králický Sněžník SOB 3. Požadavky a podmínky pro tuto specifickou oblast jsou 
stanoveny v bodě: 
(71) SOB3 Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník 

Vymezení: 
Území obcí z ORP Bruntál, Jeseník, Králíky, Krnov (severozápadní část), Rýmařov a 
Šumperk. 
Důvody vymezení: 

a) Potřeba posílit zaostávající sociální a ekonomický rozvoj, který patří k nejslabším v 
ČR a napravit strukturální postižení ekonomiky s mnohými stagnujícími odvětvími 
hospodářství. 

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. 

Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: 
Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat: 

a) rozvoj rekreace a lázeňství, 

b) lepší a udržitelné využívání přírodních podmínek pro rozvoj území (např. rozvoj ekologic-
kého zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu), 

c) zlepšení dopravní dostupnosti území, 
d) snížení povodňových rizik. 

Vytvoření podmínek pro rozvoj rekreace bylo jednou z priorit již při zpracování územního plánu; 
Ekologické zemědělství je v obci provozováno a stabilizováno, dřevozpracující průmysl v obci 
zastoupen není, ve stávajících výrobních areálech však lze dřevovýrobu provozovat. Dopravní 
dostupnost obce je dobrá, obcí prochází silnice III/4521, která se v sousedních Krásných Loučkách 
napojuje na silnici I/57. Povodňová rizika v obci nehrozí. 

Úkoly pro územní plánování: 
V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí: 

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 
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vybavení – netýká se řešeného území, obec Hošťálkovy leží mimo hlavní póly a střediska 
ekonomického rozvoje

b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních do-
právních tahů, zejména na Kladsko – dopravní dostupnost obce Hošťálkovy je dobrá, obcí prochází 
silnice III/4521, která se v sousedních Krásných Loučkách napojuje na silnici I/57; problematika 
přeshraničních silničních tahů se území obce Hošťálkovy netýká

c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení 
systému se sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras – územím obce 
Hošťálkovy prochází několik značených pěších turistických tras, ve Vraclávku je vybudován systém 
terénních cyklotras – Traily Kotel, v územním plánu jsou navrženy nové cyklotrasy; 

d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího 
průmyslu a ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto aktivity – v 
územním plánu jsou vymezeny plochy pro rozvoj rekreace, ekologické zemědělství je stabilizované; 

e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, 
zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství – zemědělská výroba 
podhorského a horského charakteru je v řešeném území provozována (pastevectví), většinu 
zemědělských pozemků v obci tvoří trvalé travní porosty, vhodná území pro zatravňování zde tedy 
nejsou.

f) řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu – netýká se území obce 
Hošťálkovy 

g) vytvářet územní podmínky pro umístění staveb, technických a přírodě blízkých opatření ke 
snížení povodňových rizik, včetně opatření na horní Opavě s údolní nádrží Nové Heřminovy – netýká 
se území obce Hošťálkovy. 

5. KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Na území obce Hošťálkovy nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné plochy ani koridory dopravní 
infrastruktury. 

6. KORIDORY A PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A SOUVISEJÍCÍCH 
ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ 

Na území obce Hošťálkovy nejsou v PÚR ČR stanoveny žádné plochy ani koridory technické 
infrastruktury ani souvisejících záměrů. 

7. DALŠÍ ÚKOLY PRO MINISTERSTVA, JINÉ ÚSTŘEDNÍ SPRÁVNÍ ÚŘADY A PRO 
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

Pro území obce Hošťálkovy žádné další úkoly nejsou stanoveny.

VYHODNOCENÍ SOULADU SE ZÚR

Z řešení ZÚR  pro obec Hošťálkovy vyplývají tyto požadavky:

A. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE ÚZEMÍ
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1. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění své aktualizace stanovují priority 
územního plánování pro dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, 
sociální soudržnost obyvatel a příznivé životní prostředí kraje. 
Vzato na vědomí.

2. Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční síť mezinárodního a 
republikového významu. 
Netýká se řešeného území.

3. Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení západní části kraje (ORP Krnov, ORP Bruntál, ORP 
Rýmařov, ORP Vítkov) s krajským městem a s přilehlým územím ČR (Olomoucký kraj) a Polska.
Netýká se území obce Hošťálkovy, obec leží mimo hlavní dopravní tahy nadmístního významu. 

4. Vytvoření podmínek pro stabilizované zásobování území energiemi včetně rozvoje mezistátního 
propojení s energetickými systémy na území Slovenska a Polska. 

5. Vytvoření podmínek pro: 
- rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou kooperačních vazeb spádových obcí; 
- rozvoj rezidenční, výrobní a obslužné funkce spádových obcí. 

Netýká se území obce Hošťálkovy.

6. V rámci územního rozvoje sídel: 
- preferovat efektivní využívání zastavěného území (tj. přednostní využití nezastavěných ploch 

v zastavěném území a ploch určených k asanaci, změnu využití objektů a areálů původní 
zástavby v rámci zastavěného území) před vymezováním nových ploch ve volné krajině; 
Tato priorita byla při tvorbě územního plánu respektována.

- nové rozvojové plochy nevymezovat v lokalitách, kde by jejich zastavění vedlo ke srůstání 
sídel a zvýšení neprůchodnosti území 
Nové rozvojové plochy byly územním plánem navrženy zejména v návaznosti na zastavěné 
území. 
Územním plánem je vymezena plocha Z05 smíšená obytné, která se jeví jako plocha, jejímž 
zastavěním dojde ke srůstání sídel (Hošťálkovy a Vraclávek). Tato zastavitelná plocha je 
v současné době již k navrhovanému účelu částečně využita.  Dle poznatku orgánu územního 
plánování, který vydává závazná stanoviska podle § 96b stavebního zákona k záměrům (ke 
změnám v území), jsou v předmětné zastavitelné ploše další záměry připravovány.

- nové plochy pro obytnou zástavbu vymezovat v dostatečném odstupu od koridorů 
vymezených pro umístění nových úseků dálnic, silnic I. třídy a železnic;
Netýká se řešeného území.

- preferovat lokality mimo stanovená záplavová území.
Netýká se řešeného území.

7. 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.
Při tvorbě územního plánu byla priorita naplněna. Dodávka pitné vody v obci je zajištěna z vlastních 
zdrojů v dostatečné kvalitě i kapacitě, likvidace odpadních vod z části obce je zajištěna na obecní 
ČOV. V územním plánu se navrhuje dobudování vodovodu i kanalizace pro souvislou zástavbu v 
Hošťálkovech a Vraclávku.  Sídlo Hošťálkovy je ke dni zpracování této zprávy kanalizací zcela 
zabezpečeno. 

7a. Podporovat rozvoj systémů odvádění a čištění povrchových vod, včetně vytváření podmínek pro 
zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu 
jako alternativu k umělé akumulaci vod. 
Je územním plánem respektováno. Obec připravuje záměr výstavby retenční nádrže. Tento záměru 
bude nutno prověřit změnou územního plánu.
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8. Rozvoj rekreace a cestovního ruchu na území Slezských Beskyd, Moravskoslezských Beskyd, 
Oderských vrchů, Nízkého a Hrubého Jeseníku a Zlatohorské vrchoviny; vytváření podmínek pro 
využívání přírodních a kulturně historických hodnot daného území jako atraktivit cestovního ruchu při 
respektování jejich nezbytné ochrany. 
Územním plánem byly respektovány podmínky dané pro tuto oblast v ZÚR před platností její 
Aktualizace  č. 1. Vzhledem k tomu, že Aktualizací č. 1 ZÚR, byly upřesněny územní podmínky 
koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území a nově stanoveny
cílové kvality krajin včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení, bude nutno 
územní plán na základě výše uvedeného prověřit a případně upravit.

9. Vypuštěno ze ZÚR MSK. 

10. Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy. 
Netýká se řešeného území. 

11. Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy a 
cyklodopravy) v návaznosti na ostatní dopravní systémy kraje; podpora rozvoje systému pěších a 
cyklistických tras s vazbou na přilehlé území ČR, Slovenska a Polska.
Stávající pěší turistické trasy jsou v územním plánu respektovány, cykloturistické trasy jsou navrženy.

12. Polyfunkční využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch.
Netýká se řešeného území.

13. Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí především v centrální a 
východní části kraje. Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže obytného a rekreačního 
území hlukem a emisemi z dopravy a výrobních provozů. Vytváření územní podmínky pro výsadbu 
zeleně, přednostně v oblastech s dlouhodobě zhoršenou kvalitou ovzduší. 

14. Ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot směřující k udržení a zachování 
nejvýraznějších jevů a znaků, které vystihují jedinečnost a nezaměnitelnost charakteru území.
Aktualizací č. 1 ZÚR, byly upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území.

15. Preventivní ochrana území před současnými i předvídatelnými bezpečnostními hrozbami 
přírodního a antropogenního charakteru s cílem minimalizovat negativní dopady možných 
mimořádných událostí a krizových situací na chráněné zájmy na území kraje, přičemž za chráněné 
zájmy jsou považovány především životy a zdraví osob, životní prostředí a majetek. 
Preventivní ochrana je řešena pouze návrhem protierozních opatření návrhem interakčních prvků.

16. Respektování zájmů obrany státu.
Zájmy obrany státu byly při tvorbě územního plánu respektovány.

16a. Respektování zájmů ochrany obyvatelstva za účelem předcházení vzniku mimořádných událostí a 
krizových situací a zajištění připravenosti na jejich řešení. 
Zájmy na ochranu obyvatelstva nebyly při tvorbě územního plánu uplatněny.

16b. Ochrana a využívání zdrojů černého uhlí v souladu s principy udržitelného rozvoje
Netýká se řešeného území.

B. ROZVOJOVÉ OSY A ROZVOJOVÉ OBLASTI:

Obec Hošťálkovy je situovaná mimo rozvojové osy a rozvojové oblasti.
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C. SPECIFICKÉ OBLASTI

V ZÚR je potvrzeno zařazení obce Hošťálkovy do specifické oblasti republikového významu SOB3 
Jeseníky – Králický Sněžník. A současně jsou stanoveny požadavky na účelné a hospodárné 
uspořádání území ve specifických oblastech republikového významu, které spočívají ve vytvoření 
územních podmínek pro:

 rozvoj obytné a rekreační funkce vždy včetně odpovídající veřejné infrastruktury; 
 rozšiřování a umisťování nových sportovních a rekreačních zařízení při zohlednění jejich 

dopravní dostupnosti; 
 rozvoj integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a cyklodopravu; 
 rozvoj turistických pěších a cyklistických tras, zejména nadregionálního a mezinárodního 

významu; 
 koordinované zajištění protipovodňové ochrany území včetně vymezování ploch pro 

protipovodňová opatření. 

Pro specifickou oblast SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník jsou stanoveny tyto 

Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: 
- Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení se sousedními oblastmi v ČR (OB2  Metropolitní 

rozvojová oblast Ostrava, OB8 Olomouc) a v Polsku (Opole) – netýká se území obce 
Hošťálkovy, obec leží mimo hlavní dopravní tahy nadmístního významu. 

- Nové ekonomické aktivity v rámci vymezené oblasti umisťovat podle těchto hlavních kritérií: 
- vazba na hlavní dopravní tahy území (silnice I/45 a navazující síť silnic II. třídy); 
- vazba na sídla s rozvojovým potenciálem; 
- preference lokalit mimo stanovená záplavová území;
- zachování průchodností území. 

V platném územním plánu ani ve Změně č. 1 nejsou vymezeny plochy pro nové ekonomické 
aktivity (výrobní areály). 

- Zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury, občanského vybavení a podpora dalších opatření 
k posílení stability osídlení, ve spádových sídelních centrech (Bruntál, Rýmařov, Město 
Albrechtice, Horní Benešov, Břidličná, Osoblaha, Vrbno pod Pradědem) - obec Hošťálkovy 
není spádovým sídelním centrem; v územním plánu je navrženo rozšíření vodovodu a 
kanalizace v souvislé zástavbě – v Hošťálkovech a Vraclávku. Pro rozvoj občanského 
vybavení je v územním plánu vymezena plocha přestavby části zemědělského areálu, 
přiléhajícího k zámku a Změnou č. 1 se vymezuje plocha pro vybudování sportovního areálu.

- Vzájemné propojení a koordinace rozvoje rekreační funkce v horské (Hrubý Jeseník včetně 
území Olomouckého kraje) a v podhorské (Nízký Jeseník a Osoblažsko) části území včetně 
koordinace se záměry na území Olomouckého kraje. 
V územním plánu je část rozvojových záměrů orientována právě na rozvoj rekreace a 
cestovního ruchu (Změnou č. 1 se navrhuje rozšíření stávajícího lyžařského areálu ve 
Vraclávku a vymezuje se plocha pro vybudování sportovního areálu.)

- Podpora rozvoje rekreační funkce sídel včetně související občanské vybavenost a odpovídající 
veřejné infrastruktury též mimo hlavní střediska:

o V severní části této oblasti (správní obvody s pověřeným obecním úřadem Město 
Albrechtice a Osoblaha)- netýká se území obce Hošťálkovy

o V prostoru vodní nádrže Slezská Harta (obec Rázová, Leskovec nad Moravicí, Bílčice, 
Roudno, Nová Pláň, Mezina, Lomnice, Valšov, Moravskoslezský Kočov- část 
Moravský Kočov a Bruntál- část Karlovec), při respektování hodnot krajiny - netýká 
se území obce Hošťálkovy
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- Za rozvojové areály pro sjezdové lyžování považovat areály Malá Morávka – Karlov, Vrbno 
pod Pradědem – Pod Vysokou horou a Václavov u Bruntálu a Dolní Moravice); lyžařský areál 
Praděd – Ovčárna považovat za stabilizovaný - Netýká se území obce Hošťálkovy. 

- Vytvořit územní podmínky pro propojení úzkorozchodné trati Třemešná ve Slezsku –
Osoblaha s železniční sítí na území Polska. – Netýká se území obce Hošťálkovy.

- Podpora zkvalitnění funkčních a prostorových vazeb s rozvojovými oblastmi republikového 
významu: 

o OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava v osách Osoblaha – Krnov – Opava (ve 
vazbě na rozvojovou osu nadmístního významu OS N1), resp. Bruntál – Horní 
Benešov – Opava; 

o OB8 Olomouc v ose Krnov – Bruntál (– Šternberk – Olomouc). 
Obec Hošťálkovy leží v přímé návaznosti na osu Osoblaha – Krnov – Opava, prostorové ani 
funkční vazby není třeba zlepšovat. 

Úkoly pro územní plánování: 
- Při zpřesňování ploch a koridorů nadmístního významu včetně územních rezerv a vymezování

skladebných částí ÚSES koordinovat vazby a souvislostí s přilehlým územím Olomouckého 
kraje a Polska - na území obce Hošťálkovy nejsou vymezeny žádné plochy ani koridory 
nadmístního významu, kromě skladebných částí regionálního ÚSES; ty jsou v platném 
územním plánu vymezeny.

D. PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ 
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚSES A ÚZEMNÍCH REZERV.

V ZÚR jsou na území obce Hošťálkovy plochy a koridory nadmístního významu pouze v kap. D.IV. 
PLOCHY A KORIDORY PRO ÚSES, a to:

 regionální biocentrum č. 171 Mezi Purkarticemi

 regionální biokoridory č. 507 a 508. 

kde jsou současně stanoveny 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: 

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

propojení biokoridorem v požadovaných prostorových parametrech. 
Úkoly pro územní plánování 

 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. 

 Koordinovat řešení s vymezením na navazujícím území sousedních krajů. 
 Zohledňovat reprezentativnost dle stanovených cílových ekosystémů. 
 Preferovat vymezení mimo zastavěná a zastavitelná území sídel. 
 Při řešení střetů (překryvů) prvků ÚSES s prvky ochrany nerostných surovin zohlednit tyto 

podmínky: 
o případné umístění biocentra nebo biokoridoru v ploše ložiska nerostné suroviny není 

překážkou využití ložiska, za podmínky současného zajištění funkčnosti skladebných 
částí ÚSES během těžební činnosti nebo obnovení jejich funkčnosti po ukončení 
těžby v rámci rekultivace těžbou dotčených ploch; 

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; 
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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 je-jich zásah do území 
potřebného pro vytěžení ložiska. 

V platném územním plánu je regionální biocentrum i oba regionální biokoridory vymezeny v souladu 
se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

E. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE 
PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ.

Obec Hošťálkovy je zařazena dle ZÚR bodu 73h) do harmonické venkovské krajiny části 
Zlatohorské a Brantické vrchoviny s ojedinělým rozsahem dochovaných historických krajinných 
struktur- záhumenicových plužin ohraničených zalesněnými hřbety, s dochovanými objekty lidové 
architektury jako významnými prvky kulturního dědictví.

ZÚR MSK stanovují kritéria a podmínky pro rozhodování v územích vymezených hodnot (bod 75), 
kde se k výše uvedeným hodnotám vztahuje pouze tato podmínka: 

- Chránit přírodní a kulturně historické hodnoty krajinných struktur (členění plužiny) 
soustředěných v území Zlatohorské vrchoviny; na tomto území nepřipustit umisťování 
záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují měřítko a strukturu krajiny a 
její přírodní a krajinné hodnoty. 
Územním plánem ani jeho Změnou nedochází k velkoplošnému odlesnění – úbytek lesa pro 
rozšíření lyžařského areálu ve Vraclávku činí 3,57 ha, nejde však o zábor kompaktního 
lesního porostu, ale o zásah do okrajových výběžků lesa; trvalý zábor bude vyžadovat pouze 
plocha pro umístění lanovky a výstupní stanice; pro sjezdovky bude provedeno pouze dočasné 
odnětí. Návrh výstavby lanovky a prodloužení stávajícího lyžařského vleku v lyžařském areálu 
ve Vraclávku není situován v blízkosti krajinných dominant, pro stavby v plochách rekreace –
na plochách přírodního charakteru RN se stanoví podmínka, že stavby na zalesněných 
horizontech nepřevýší výšku okolních porostů a maximální výšková hladina staveb bude 20 m. 

V bodě 76.ZÚR jsou stanoveny pro ochranu a rozvoj přírodních kulturních a civilizačních hodnot 
území tyto úkoly územního plánování: 

- Vytvářet územní podmínky pro zachování vizuálního vlivu vymezených přírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot. Vymezovat plochy pro výrazově konkurenčními záměry jen ve 
výjimečných a zvláště odůvodněných případech a ve veřejném zájmu. 

- Při upřesňování ploch a koridorů staveb dopravní a technické infrastruktury minimalizovat 
riziko narušení vymezených hodnot a jejich vizuálního vlivu v závislosti na konkrétních 
terénních podmínkách vhodným vymezením koridoru trasy a lokalizací staveb.
-viz výše uvedené.

F. STANOVENÍ CÍLOVÝCH KVALIT KRAJIN VČETNĚ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO 
JEJICH ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ.

Dle kap. F.I. VYMEZENÍ OBLASTI SPECIFICKÝCH KRAJIN A JEDNOTLIVÝCH 
SPECIFICKÝCH KRAJIN je obec Hošťálkovy zařazena do oblasti specifických krajin Nízkého 
Jeseníku (B), do specifické krajiny Krasov (B-03) – dle bodu 84b.ZÚR.
Krajinu B-03  tvoří výrazně zahloubené neckovité údolí Opavy mezi Karlovicemi a Zátorem 
s pravoúhlým ohybem pod novými Heřminovy. Jedinečnou strukturu terénního reliéfu vytváří spolu se 
skladbou lesů, harmonickou krajinou s fragmenty historických krajinných struktur a dochovanou 
urbanistickou strukturou venkovských obcí proměnlivou a bohatou krajinnou scénu.
ZÚR jsou stanoveny následující podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit, a to:
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- Ve správních obvodech obcí Krasov, Hošťálkovy, Široká Niva zachovat dosavadní 
urbanistickou strukturu sídel. V katastrálních územích obcí Město Albrechtice (k.ú. Burkvíz, 
Česká Ves u Města Albrechtic), Holčovice (k.ú. Dlouhá Ves), Karlovice (k.ú. Nové Purkatice) 
Brantice (k.ú. Radim u Brantic) zachovat současnou urbanistickou strukturu sídel. 

- Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky nelesní zeleně a historických krajinných 
struktur před necitlivou zástavbou. 
Podmínka je územním plánem respektována.

- Minimalizovat zásahy vedoucí k narušení a fragmentaci krajiny a zejména souvislých lesních 
komplexů dopravní a technickou infrastrukturou a zástavbou.
Územním plánem ani jeho Změnou nedochází k velkoplošnému odlesnění – úbytek lesa pro 
rozšíření lyžařského areálu ve Vraclávku činí 3,57 ha, nejde však o zábor kompaktního 
lesního porostu, ale o zásah do okrajových výběžků lesa; trvalý zábor bude vyžadovat pouze 
plocha pro umístění lanovky a výstupní stanice.

- Chránit pohledový obraz místních kulturně historických dominant ve struktuře zástavby a ve 
vizuální scéně.
Návrh výstavby lanovky a prodloužení stávajícího lyžařského vleku v lyžařském areálu ve 
Vraclávku není situován v blízkosti krajinných dominant, pro stavby v plochách rekreace – na 
plochách přírodního charakteru RN se stanoví podmínka, že stavby na zalesněných 
horizontech nepřevýší výšku okolních porostů a maximální výšková hladina staveb bude 20 m.

- V technickém řešení vodní nádrže Nové Heřminovy, doprovodných protipovodňových 
opatření a související dopravní a technické infrastruktury zohlednit jejich citlivé 
zakomponování do krajinné struktury. 
Netýká se řešeného území.

- Ve správním území obcí Holčovice a Hošťálkovy realizovat rozvoj individuální rekreace 
výhradně využíváním stávajících objektů původní zástavby.
Podmínka není územním plánem splněna, neboť v plochách smíšených obytných (SO) se 
připouští využití stavbami pro individuální rekreaci. 

Dle kap. F.II. VYMEZENÍ PŘECHODOVÝCH  PÁSEM SPECIFICKÝCH KRAJIN  je nepatrná část 
řešeného území (severní část nad sídlem Vraclávek) je situovaná do přechodového pásma 4. Jedná o 
plochy v nezastavěném území lesní (NL).

G. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

Dle kap. G.II. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, zasahuje do řešeného území regionální 
biocentrum (bod 109 ZÚR) pod označením  171 – Mezi Purkarticemi  a dle bodu 110 ZÚR, 
regionální biokoridory  pod označením 507 a 508.
Územní plán upřesnil v řešeném území vymezení regionálního biocentra i obou regionálních
biokoridorů

E. VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
PODLE § 55 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Z výše provedeného vyhodnocení zastavitelných ploch (viz kap. B této zprávy) vyplývá, že územním 
plánem navržené zastavitelné plochy jsou postupně využívány k navrženému účelu, nicméně obec 
stále disponuje dostatečným množstvím zastavitelných ploch, které nejsou doposud využité, proto 
nevyplývá potřeba vymezení nových zastavitelných ploch. 
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F. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
HOŠŤÁLKOVY, POPŘÍPADĚ KONCEPTU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, VČETNĚ 
POŽADAVKŮ NA ZPRACOVÁNÍ A PODMÍNEK PRO POSUZOVÁNÍ VARIANT 
ŘEŠENÍ, PŘÍPADNĚ PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ

Vzhledem k tomu, že stavební zákon umožňuje pořídit změnu územního plánu zkráceným způsobem 
ve smyslu ustanovení § 55a stavebního zákona, bude obsahem změny  č.2  na základě výše uvedené 
zprávy:

- v souladu s ustanovením § 54 odst. 6 stavebního zákona uvést do souladu územní plán se 
ZÚR.

- v oblasti koncepce energetiky prověřit opodstatněnost vymezení koridoru pro záměr nové 
přípojky VN 22 kV a navržené DTS N1, kterou má být zajištěný dostatečný příkon pro 
zastavitelné plochy smíšené obytné Z05, Z10 a Z08.

- prověřit záměr obce, týkající se vymezení plochy pro realizaci retenční nádrže v k.ú. 
Hošťálkovy;

- provést úpravu vymezení lokálního biokoridoru (dále jen „LBK“)  LBK 23 tak, aby byla 
zajištěna návaznost tohoto LBK na LBK, který je vymezený v platném ÚP Krnov na  k.ú. 
Krásné Loučky.  

G. NÁVRH NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Z návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Hošťálkovy nevyplynuly žádné požadavky ani návrhy 
na aktualizaci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

H. ZÁVĚR

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu (dále jen návrh zprávy) za uplynulé období (2014-2018) 
bude ve smyslu § 55 odst. 1 stavebního zákona před jeho předložením ke schválení zastupitelstvu obce 
projednán přiměřeně ve smyslu ustanovení 47 odst. 1 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“). V době 
projednání bude návrh zprávy zveřejněn na webových stránkách města Krnov a obce Hošťálkovy.
Návrh zprávy, doplněný a upravený na základě projednání, bude předložen zastupitelstvu obce ke 
schválení ve smyslu ustanovení § 47 odst. 5 stavebního zákona.
Po schválení zprávy zastupitelstvem obce bude Zpráva zveřejněna pořizovatelem tj. Městským úřadem 
Krnov, ve smyslu ustanovení § 165 odst. 3 stavebního zákona způsobem umožňujícím dálkový přístup  
na. www.krnov.cz od odkazem „Radnice“ - „územní plánování“- „Územní plány – spádové obce“ -
„Schválené Zprávy o uplatňování územních plánů“. 


