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Tabulka č. 33
Označení
plochy

Z1
U hřbitova
k.ú.
Ostravice I

Využití

SR3

BH

PV

Plochy smíšené
obytné

Plochy bydlení
v obytných
domech

Plochy
veřejných
komunikačních
prostorů

Popis

Označ. dle
vyhodn.
Zábor
celkem
z toho ZPF/
tř.och.

Součást
EVL
PO

Vyhodnocení vlivů na
EVL a PO

Hodnocení
(dle Hodnocení
NATURA 2000) - rozsah
významnosti

Vydaná
územní
rozhodnutí

Podmínky

Plocha určena pro novostavby
objektů pro trvalé bydlení, které
jsou lokalizovány mimo CHKO
Beskydy, v sousedství golfového
hřiště včetně zimního běžeckého
areálu a navazující na další
rozvojové investiční záměry v
Dolní Ostravici.
Součástí výstavby bude
infrastruktura včetně zpevněných
ploch, komunikací, napojení
vody, energie apod.
V souvislosti s realizací tohoto
záměru dojde k záboru cca 11,21
ha. Zábor ZPF bude v V. třídě
ochrany. Zábor PUPFL se
neočekává.
Plocha je v ochranném pásmu
lesa. Konkrétní umístění pozemku
pro stavbu bude dohodnuto s
příslušným orgánem státní správy.
Mezi oploceným pozemkem a
okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Plochou protéká potok Baheník s
bezejmenným levobřežním
přítokem (niva vodoteče, porost).
Pro plochu vydáno Rozhodnutí
ČIŽP/49/OOP/SR01/1008762.084
/11/VIN, které zakazuje kosení,
pastvu a orbu na od 15. 4. do
15. 8. běžného roku.

1-BH
∑ 4,89 ha
ZPF 4,04

Ne

1193?,1361/CicNig.

-1 ?

1193:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata ?

Ovlivněny 2-3
předměty ochrany

Pro výstavbu
na této ploše
platí
stanovisko č.j.
MHaŽP/694/0
8/Pch/246.4 ze
dne
3.3.2008. UR
2 RD 26
Development,
č. j.
1826/2006328, právní
moc 23. 10.
2012 – plocha
Z1
(26 rodinných
domů RD1 RD26)

Dodržení
podmínek
závěru
zjišťovacího
řízení a ÚR,
před stavbou
provést
podrobný
průzkum
z hlediska
možnosti
výskytu
chráněných
druhů se
zaměřením na
kuňku
žlutobřichou
Bombina
variegata.

UR 7.2.
Komunikace
Development,
č.j. 1905/2006
-328, právní
moc 29. 12.
2012

Posouzení
hlukové a
emisní zátěže
v případě
umístění
takových
zdrojů
(projekt).

8.74.13/V

39-BI
∑ 1,42 ha
ZPF 1,37
8.74.13/V

41-BI:
Z1 + Z41
+ Z 86
∑ 7,37 ha
ZPF 7,27
8.35.44/V
8.74.13/V

Část 108-D
1,46 ha
(celá plocha
108-D)
8.74.13/V

Celkem
11,21 ha

Plocha se
záborem
nad 10 ha

1361:
rys ostrovid
Lynx lynx
CicNig – čáp černý
Ciconia nigra

Záměr přinášející
riziko nepřímého vlivu
na druhy čáp černý,
vydra a rys, přičemž
možný přesah
kumulativního vlivu
nelze vyloučit
vzhledem k nedostatku
údajů u druhu kuňka
žlutobřichá Bombina
variegata.
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Část plochy je plocha, kde byl
provedeno hodnocení možného
výskytu chřástala Ing. Štěpán
Kubík, Ph.D. Oproti roku 2010
došlo k negativní změně a
potenciál zahnízdění chřástala je
zde minimální.

Z2
Nové
centrum
k.ú.
Ostravice I

SC

SR3

PV

smíšené
centrální

smíšené obytné

veřejný

Zastavitelná plocha Z1 byla
omezena dle požadavků
posouzení Natura 2000 - počet
přípustných RD byl snížen na 31.
V plochách BH je možno
realizovat dalších 80 bytů v
bytových domech.
Plocha zasahuje do
nevyhlášeného ochranného pásma
hřbitova. Obytné území
pravděpodobně pietu místa
nenaruší.
U okraje je hydrogeologický vrt
včetně ochranného pásma (není
používán, nezrušen), ochranné
pásmo nestanovuje podmínky pro
výstavbu.
Přes plochu prochází nadzemní
vedeni VN 22kV (navrženo ke
zrušení).
Součástí plochy smíšené centrální
je náměstí s budovou komerční
vybavenosti, kancelářemi,
obecním úřadem.
Součástí budou nájemní byty v
multifunkční budově a výstavba
bytových domů s vysokým
standardem bydlení a nezbytná
infrastruktura, včetně parkovací
plochy (pro obecní úřad a bydlící

2-SC
∑ 7,53 ha
ZPF 6,9
8.74.13/V

32-BI
∑ 2,59 ha
ZPF 2,54
8.74.13/V

+ 105-D

Ne

1193?/.

?

1193:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata

Vzhledem k nedostatku
údajů o kuňce
žlutobřiché nelze
vyloučit možnost
kumulace pro záměry
pro Z2 (centrální
smíšené obytné) a Z25,
Z35, Z42 a Z50,
případně Z1.

UR 7.3
Komunikace
Centrum,
právní moc
30.3.2012 –
plocha P 1
Pro výstavbu
na ploše Z 2 je
nutné dodržet
podmínky

Řešeni
plochy Z2 je
předurčeno
vydaným
územním
rozhodnutím.
Vzhledem
k nedostatku
údajů o kuňce
žlutobřiché
nelze vyloučit
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komunikační
prostor

osoby a krátkodobé rekreanty).
Mimo hranice CHKO Beskydy.
Plochou protéká potok Baheník
(niva, porost). V souvislosti s
realizací tohoto záměru dojde k
celkovému záboru většímu než
10 ha půdy, z toho cca 9.49 ha
představuje zábor zemědělských
pozemků (ZPF) v V. třídě
ochrany.
Zábor PUPFL se neočekává.

část (Z2,
Z 93, Z 97)
∑ 3,64 ha
ZPF 2,48

orgánu
ochrany
přírody ze dne
14.5.2008 č.j.
MHaŽP/1181/
1203/Pch/246.
4

8.35.44/V
8.35.24/II
8.72.01/V

Při přípravě
staveb v území
bude prověřen
výskyt kuňky
žlutobřiché
Bombina
variegata.
Posouzení
hlukové a
emisní zátěže
v případě
umístění
takových
zdrojů
(projekt).

Plocha se
záborem
nad 10 ha

Rozhodnutí ČIŽP/49/OOP/SR01/
1008762.084/11/VIN, které
zakazuje kosení, pastvu a orbu na
od 15.4. do 15.8. běžného roku.
Část plochy je plocha, kde bylo
provedeno hodnocení možného
výskytu chřástala Ing. Štěpán
Kubík, Ph.D. Oproti roku 2010
došlo k negativní změně a dle
hodnocení je zde potenciál
zahnízdění chřástala minimální.
Plocha Z2 zasahuje do
ochranného pásma
hydrogeologického vrtu a
nepatrně do nevyhlášeného
ochranného pásma hřbitova. Přes
plochu prochází nadzemní vedení
VN 22kV (je navrženo ke
zrušení).
Z3
k.ú. Staré
Hamry 2

SR2

smíšené obytné

Pod chatou Ondráš.
Doplňuje plochu se zástavbou.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.

3-BI
∑ 0,38 ha
ZPF 0,38
9.40.68/V

možnost
kumulace pro
záměry Z25,
Z35, Z42 a Z50,
případně pro Z2
(centrální
smíšené
obytné).

Ne

1361/.
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx

-1
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Z4
k.ú. Staré
Hamry 2

SR4

Z5
k.ú. Staré
Hamry 2

SR2

Z6
k.ú. Staré
Hamry 2

SR1

smíšené obytné

smíšené obytné

smíšené obytné

Plocha je situována v ochranném
pásmu lesa. Konkrétní umístění
pozemku pro stavbu rodinného
domu nebo jiné stavby (oplocení)
bude dohodnuto s příslušným
orgánem státní správy. Mezi
oploceným pozemkem a okrajem
lesního pozemku musí zůstat
volný neoplocený prostor.
Plocha je situována v CHKO,
III.zóně ochrany.
Zastavitelná plocha Z4 nepatrně
zasahuje do ochranného pásma
nadzemního vedeni VN 22kV.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany. Vyhodnocení záboru
zahrnuje více ploch.
Plocha je situována v CHKO, ve
III. zóně ochrany.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.
Minimálně vždy mezi třemi
sousedícími oplocenými záměry
bude vynechána alespoň 40 m
široká volná zatravněná proluka
(s rozptýlenou zelení), která bude
udržována kosením a umožní
průchod na okolní volné plochy.

Plocha je situována v CHKO, ve
III. zóně ochrany.
Plocha zasahuje do ochranného
pásma lesa. Konkrétní umístění

Ano

6510,1193?,1361/.

III.zóna
ochrany

6510 :
Extenzivní sečené
louky nížin až
podhůří
(Arrhenatherion,
BrachypodioCentaureion
nemoralis)
1193:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx

5-BI
∑ 0,34 ha
ZPF 0,34
8.35.44/V

Ano

6510,1193?,1361/.

III.zóna
ochrany

6-BI
∑ 0,29 ha
ZPF 0,29
8.35.44/V

Ano

6510:
Extenzivní sečené
louky nížin až
podhůří
(Arrhenatherion,
BrachypodioCentaureion
nemoralis)
1193:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx
6510,1193?,1361/.
6510

4-BI:
Z4 + Z7 +
Z8 + Z10
∑ 3,51
ZPF 3,47
8.35.44/V

III.zóna
ochrany

Extenzivní sečené
louky nížin až

-1 ?

Při přípravě
stavby
v území bude
prověřen
výskyt kuňky
žlutobřiché
Bombina
variegata.

-1 ?

Při přípravě
stavby
v území bude
prověřen
výskyt kuňky
žlutobřiché
Bombina
variegata.

-1 ?

Při přípravě
stavby
v území bude
prověřen
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Z7
k.ú. Staré
Hamry 2

Z8
k.ú. Staré
Hamry 2

SR1

SR4

smíšené obytné

smíšené obytné

Plocha je situována v CHKO, ve
III. zóně ochrany. Plocha
doplňuje plochy se zástavbou.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany. Vyhodnocení záboru
zahrnuje více ploch.
Minimálně vždy mezi třemi
sousedícími oplocenými záměry
bude vynechána alespoň 40 m
široká volná zatravněná proluka
(s rozptýlenou zelení), která bude
udržována kosením a umožní
průchod na okolní volné plochy.

Plocha je situována v CHKO, ve
III. zóně ochrany. Plocha
doplňuje plochy se zástavbou.
Zastavitelná plocha Z8 nepatrně
zasahuje do ochranného pásma
nadzemního vedeni VN 22kV
a do ochranného pásma
navrženého rozšíření hřbitova.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany. Vyhodnocení záboru

výskyt kuňky
žlutobřiché
Bombina
variegata.

podhůří
(Arrhenatherion,
BrachypodioCentaureion
nemoralis)

pozemku pro stavbu rodinného
domu nebo jiné stavby (oplocení)
bude dohodnuto s příslušným
orgánem státní správy. Mezi
oploceným pozemkem a okrajem
lesního pozemku musí zůstat
volný neoplocený prostor.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.

4-BI:
Z4 + Z7 +
Z8 + Z10
∑ 3,51 ha
ZPF 3,47

Ano
III.zóna
ochrany

8.35.44/V

4-BI:
Z4 + Z7 +
Z8 + Z10
∑ 3,51 ha
ZPF 3,47
8.35.44/V

Ano
III.zóna
ochrany

1193:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx
6510,1193?,1361/.
6510
Extenzivní sečené
louky nížin až
podhůří
(Arrhenatherion,
BrachypodioCentaureion
nemoralis)
1193:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx
6510,1193?,1361/.
6510:
Extenzivní sečené
louky nížin až
podhůří
(Arrhenatherion,
BrachypodioCentaureion
nemoralis)

-1 ?

Při přípravě
stavby
v území bude
prověřen
výskyt kuňky
žlutobřiché
Bombina
variegata.

-1 ?

Při přípravě
stavby
v území bude
prověřen
výskyt kuňky
žlutobřiché
Bombina
variegata.
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zahrnuje více ploch.

Z 10
k.ú. Staré
Hamry 2

Z 12
k.ú.
Ostravice I

Z 13
k.ú.
Ostravice I

SR2

SR1

SP

smíšené obytné

smíšené obytné

smíšené obytné

Plocha je situována v CHKO, ve
III. zóně ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu rodinného domu nebo jiné
stavby (oplocení) bude dohodnuto
s příslušným orgánem státní
správy. Mezi
oploceným pozemkem a okrajem
lesního pozemku musí zůstat
volný neoplocený prostor.
Zastavitelná plocha Z10 nepatrně
zasahuje do ochranného pásma
nadzemního vedení VN
22 kV. Dojde k záboru ZPF v V.
třídě ochrany. Vyhodnocení
záboru zahrnuje více ploch.
Plocha je pokračováním stávající
zástavby. Zastavitelná plocha Z12
zasahuje do ochranného pásma
železniční trati. Možnosti
výstavby bude nutné projednat se
SŽDC, bude třeba plochu
posoudit z hlediska hlukové
zátěže. Západně vede silnice I/56.
Východně LBK 29 podél
Ostravice. Dojde k záboru ZPF ve
III. třídě ochrany.
Zastavitelná plocha Z13 zasahuje
do ochranného pásma silnice I/56
a leží v ochranném pásmu
železniční trati (stejně jako Z12).
Vzhledem ke stávající a

4-BI:
Z4 + Z7 +
Z8 + Z10
∑ 3,51 ha
ZPF 3,47

Ano
III.zóna
ochrany

8.35.44/V

10-BI
∑ 0,24 ha
ZPF 0,24

8.22.13/III

-1 ?

Při přípravě
stavby
v území bude
prověřen
výskyt kuňky
žlutobřiché
Bombina
variegata.

Ne

Posouzení
hlukové
zátěže,
opatření.
Zabezpečit
funkci ÚSES.

Ne

Posouzení
hlukové
zátěže,
opatření

8.22.13/III

11-BI
∑ 0,41 ha
ZPF 0,38

1193:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx
6510,1193?,1361/.
6510
Extenzivní sečené
louky nížin až
podhůří
(Arrhenatherion,
BrachypodioCentaureion
nemoralis)
1193:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx
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Z 14
k.ú.
Ostravice I

SR1

smíšené obytné

očekávané dopravní zátěži silnice
bude nutné dodržet potřebný
odstup (hlukové pásmo)
objektů 27 m od osy silnice.
Dojde k záboru ZPF ve III. třídě
ochrany.
Plocha doplňuje stávající
zástavbu. Dojde k záboru ZPF ve
III. třídě ochrany.

12-BI
∑ 0,25 ha
ZPF 0,18

Ne

8.22.13/III

Z 15
k.ú.
Ostravice I

SR1

smíšené obytné

Plocha doplňuje stávající
zástavbu. Dojde k záboru ZPF ve
III. třídě ochrany.

13-BI
∑ 0,19 ha
ZPF 0,19

Ne

Z 16
k.ú. Staré
Hamry 2

SR4

smíšené obytné

15-BI:
Z16+Z17+
Z18
∑ 2,48 ha
8.22.13/III

Ne

Z 17
k.ú. Staré
Hamry 2

SR1

smíšené obytné

Plocha doplňuje stávající
zástavbu. Plocha v ochranném
pásmu lesa. Konkrétní umístění
pozemku pro stavbu rodinného
domu nebo jiné stavby (oplocení)
bude dohodnuto s příslušným
orgánem státní správy. Mezi
oploceným pozemkem a okrajem
lesního pozemku musí zůstat
volný neoplocený prostor. Dojde
k záboru ZPF ve III. třídě
ochrany. Vyhodnocení záboru
zahrnuje více ploch.
Plocha doplňuje stávající
zástavbu. Dojde k záboru ZPF ve
III. třídě ochrany.
Vyhodnocení záboru zahrnuje
více ploch.

15-BI:
Z16+Z17+
Z18
∑ 2,48 ha
8.22.13/III

Ne

Z 18
k.ú. Staré

SR2

smíšené obytné

Plocha doplňuje stávající
zástavbu. Plocha zasahuje do

15-BI:
Z16+Z17+

Ne

8.22.13/III
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Hamry 2

Z 21 (ÚS)
k.ú.
Ostravice I

Z 22
k.ú.

SR4
SR3
PZ

SR3

smíšené obytné

smíšené obytné

ochranného pásma lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu rodinného domu nebo jiné
stavby (oplocení) bude dohodnuto
s příslušným orgánem státní
správy. Mezi oploceným
pozemkem a okrajem lesního
pozemku musí zůstat volný
neoplocený prostor. Dojde
k záboru ZPF ve III. třídě
ochrany. Vyhodnocení záboru
zahrnuje více ploch.
Plocha je navržena pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě Vrchy.
Minimálně vždy mezi třemi
sousedícími oplocenými záměry
bude vynechána alespoň 40 m
široká volná zatravněná proluka
(s rozptýlenou zelení), která bude
udržována kosením a umožní
průchod na okolní volné plochy.
Plochou protéká potok Stříbrník
(niva, porost).
Okrajem zastavitelné plochy Z21
prochází hlavní zásobovací řad
pitné vody. Přes plochu
prochází nadzemní vedeni VN 22
kV (je navrženo k částečnému
zrušení). Dojde k záboru ZPF ve
IV.a V. třídě ochrany.
Vyhodnocení záboru zahrnuje
více ploch.

Minimálně vždy mezi třemi
sousedícími oplocenými záměry

Z18
∑ 2,48 ha
8.22.13/III

18-BI: Z21
+ Z22
∑ 9,54 ha
ZPF 9,11

Ne

Společná studie
ploch Z21,
Z125 prověří
nejvhodnější
způsob a
intenzitu
zastavěni s
ohledem na
tradiční
zastavění
okrajových časti
obce a upřesní
potřebná
veřejná
prostranství.
Bude nutno
prověřit i v
návaznosti na
požadavky
prostupnosti
území vyhodnocení
NATURA
(kuňka
žlutobřichá
Bombina
variegata).

-1 ?

1193:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1355:
vydra říční
Lutra lutra
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx
CicNig – čáp černý
Ciconia nigra

8.48.11/IV
8.72.01/V
8.74.13/V

18-BI: Z21
+ Z22

1193?,1355,1361/Cic
Nig.

Ne

1193?,1361/CicNig.

-1 ?
?

UR 5 Hotel,
BG 8 Hotel -

Při přípravě
stavby
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Ostravice I

bude vynechána alespoň 40 m
široká volná zatravněná proluka
(s rozptýlenou zelení), která bude
udržována kosením a umožní
průchod na okolní volné plochy.
Dojde k záboru ZPF ve IV.a V.
třídě ochrany.
Vyhodnocení záboru zahrnuje
více ploch.

∑ 9,54 ha
ZPF 9,11

48 bytů a 400
lůžek v hotelu
(územní řízení
stále ještě není
ukončeno pozastaveno)

1193:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata

8.48.11/IV
8.72.01/V
8.74.13/V

1355:
vydra říční
Lutra lutra

UR 8
Rozšíření
vodovodních a
kanalizačních
řádů, č.j.
1873/2006328, právní
moc 28. 7.
2008

1361:
rys ostrovid
Lynx lynx
CicNig – čáp černý
Ciconia nigra

Z 23
k.ú.
Ostravice I

Z 24
k.ú.
Ostravice I

SR4

P

smíšené obytné

smíšené obytné

Pro zastavitelnou plochu Z 23 je
související veřejné prostranství
vymezeno v sousední zastavitelné
ploše Z21, pro kterou musí být
zpracována uzemní studie.
Přes zastavitelnou plochu Z 23
prochází nadzemní vedení
VN 22 kV, které je navrženo ke
zrušení.

Plocha v ochranném pásmu lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu rodinného domu nebo jiné
stavby (oplocení) bude dohodnuto
s příslušným orgánem státní
správy. Mezi oploceným
pozemkem a okrajem lesního
pozemku musí zůstat volný
neoplocený prostor.
Zastavitelná plocha Z 24 leží v

19-BI
∑ 2,13 ha
ZPF 2,13

Ne

1193:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1355:
vydra říční
Lutra lutra
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx
CicNig – čáp černý
Ciconia nigra

8.74.13/V.

+ část 105D
∑ 3,64 ha
ZPF: 2,48
8.35.54/V
8.35.44/V
8.35.24/II
8.72.01/V
8.74.13/V

16-BI
∑ 0,21 ha
ZPF 0,11
8.22.13/III

1193?,1355,1361/.

Ne

v území bude
prověřen
výskyt kuňky
žlutobřiché
Bombina
variegata.

-1

Při přípravě
stavby
v území bude
prověřen
výskyt kuňky
žlutobřiché
Bombina
variegata.

Posouzení
hlukové
zátěže,
opatření

115

Z 25
k.ú. Staré
Hamry II

SR4

Z 26
k.ú.
Ostravice I

SR2

Z 27
k.ú. Staré
Hamry II

SR1

smíšené obytné

smíšené obytné

smíšené obytné

ochranném pásmu železniční trati
(stejně jako Z12) a prochází přes
ni hlavni zásobovací řad pitné
vody. Dojde k záboru ZPF ve III.
třídě ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu rodinného domu nebo jiné
stavby (oplocení) bude dohodnuto
s příslušným orgánem státní
správy. Mezi oploceným
pozemkem a okrajem lesního
pozemku musí zůstat volný
neoplocený prostor.
Zastavitelná plocha Z25 zasahuje
do lokality potenciální svahové
deformace. Dojde k záboru ZPF
ve III. třídě ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu rodinného domu nebo jiné
stavby (oplocení) bude dohodnuto
s příslušným orgánem státní
správy. Mezi oploceným
pozemkem a okrajem lesního
pozemku musí zůstat volný
neoplocený prostor.
Zastavitelná plocha Z26 zasahuje
do lokality potenciální svahové
deformace. Plocha sousedí s LBK
29 Ostravice a okraj s vloženým
LBC 37 Ostravice – peřeje. Dojde
k záboru ZPF v V. třídě ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu rodinného domu nebo jiné
stavby (oplocení) bude dohodnuto
s příslušným orgánem státní
správy. Mezi oploceným

31-BI
∑ 1,20 ha
ZPF 1,20
8.22.13/III

Ne

30-BI
∑ 0,52 ha
ZPF 0,48

Ne

1193:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata

1193?,1355/.

?
Vzhledem k nedostatku
údajů o kuňce
žlutobřiché nelze
vyloučit možnost
kumulace pro záměry
Z25, Z35, Z42 a Z50,
případně pro Z2
(centrální smíšené
obytné).

Vzhledem
k nedostatku
údajů o kuňce
žlutobřiché
nelze vyloučit
možnost
kumulace pro
záměry Z25,
Z35, Z42 a Z50,
případně pro Z2
(centrální
smíšené
obytné).

-1 ?

Zabezpečit
funkci ÚSES.
Při přípravě
stavby
v území bude
prověřen
výskyt kuňky
žlutobřiché
Bombina
variegata

1193:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1355:
vydra říční
Lutra lutra

8.22.13/III

35-BI
∑ 0,06 ha
0,06
8.35.44/V

1193?/.

Ne

1361/.
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx

-1
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Z 28
k.ú. Staré
Hamry II

SR1

smíšené obytné

Z 29
k.ú.
Ostravice I

SR2

Z 30
k.ú.
Ostravice I

SR4

smíšené obytné

Z 31
k.ú.
Ostravice I

SR4

smíšené obytné

smíšené obytné

pozemkem a okrajem lesního
pozemku musí zůstat volný
neoplocený prostor. Dojde
k záboru ZPF v V. třídě ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu rodinného domu nebo jiné
stavby (oplocení) bude dohodnuto
s příslušným orgánem státní
správy. Mezi oploceným
pozemkem a okrajem lesního
pozemku musí zůstat volný
neoplocený prostor.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.
Vyhodnocení záboru zahrnuje
více ploch.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu rodinného domu nebo jiné
stavby (oplocení) bude dohodnuto
s příslušným orgánem státní
správy. Mezi oploceným
pozemkem a okrajem lesního
pozemku musí zůstat volný
neoplocený prostor.
Hamrovice.
Plocha navazuje na zástavbu.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.
Vyhodnocení záboru zahrnuje
více ploch.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu rodinného domu nebo jiné
stavby (oplocení) bude dohodnuto
s příslušným orgánem státní
správy. Mezi oploceným
pozemkem a okrajem lesního

36-BI:
Z28+Z29
∑ 0,53 ha
ZPF 0,53
8.40.89/V

Ne

36-BI:
Z28+Z29
∑ 0,53 ha
ZPF 0,53
8.40.89/V

Ne

34-BI:
Z30+Z31
∑ 1,06 ha
ZPF 1,06
8.35.44/V

Ne

34-BI:
Z30+Z31
∑ 1,06 ha
ZPF 1,06
8.35.44/V

Ne

1361/.

-1

1361:
rys ostrovid
Lynx lynx

1361/.

-1

1361:
rys ostrovid
Lynx lynx

1193?,1361/CicNig.
1193:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1361:
rys ostrovid

-1 ?

Při přípravě
stavby
v území bude
prověřen
výskyt kuňky
žlutobřiché
Bombina
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Z 32 (ÚS)
k.ú.
Ostravice I

Z 33
k.ú.
Ostravice I

smíšené obytné

SR4

smíšené obytné

pozemku musí zůstat volný
neoplocený prostor.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.
Vyhodnocení záboru zahrnuje
více ploch
Zastavitelná plocha Z32 zasahuje
do ochranného pásma silnice I/56
a do ochranného pásma železniční
trati. Přes plochu protéká potok
Baheník (niva, porost).
Nové „turistické centrum“ obce
bude řešeno územní studií
(plocha Z 32 součástí), v rámci
společné studie těchto ploch bude
upřesněno vymezení ploch s
rozdílným způsobem využití a
současně řešeni dopravní a
technické infrastruktury. Prověřen
bude nejvhodnější způsob
a intenzita zastavění, podrobně
stanoveno výškové a prostorové
uspořádaní ve vztahu k okolní
zástavbě a vymezena potřebná
veřejná prostranství.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.

Plocha v ochranném pásmu lesa.
Mezi oploceným pozemkem a
okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.

Lynx lynx
CicNig – čáp černý
Ciconia nigra

29-BI
∑ 1,07 ha
ZPF 1,07

variegata

Územní studie
„turistické
centrum“.
V rámci územní
studie bude
upřesněno
vymezení ploch
s rozdílným
způsobem
využití, řešena
dopravní a
technická
infrastruktura,
budou
vymezena
veřejná
prostranství
apod.
Posouzení
hlukové a
emisní zátěže
v případě
umístění
takových zdrojů
(projekt).

Ne

8.74.13/V

37-BI
∑ 1,08 ha
8.35.44/V

Ne

1193?,1361/CicNig.
1193:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx

-1 ?

Posouzení
hlukové
zátěže,
opatření.
Při přípravě
stavby
v území bude
prověřen

118
CicNig – čáp černý
Ciconia nigra

Z 35
k.ú.
Ostravice I

Z 36
k.ú.
Ostravice I

Z 37
k.ú.
Ostravice I

SR1

SR1

SR4

smíšené obytné

smíšené obytné

smíšené obytné

Plocha v ochranném pásmu lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu rodinného domu nebo jiné
stavby (oplocení) bude dohodnuto
s příslušným orgánem státní
správy. Mezi oploceným
pozemkem a okrajem lesního
pozemku musí zůstat volný
neoplocený prostor.
Dojde k záboru ZPF ve III. třídě
ochrany.
Zastavitelná plocha Z36 leží v
ochranném pásmu
hydrogeologického vrtu (stejně
jako plocha Z1) a zasahuje
do nevyhlášeného ochranného
pásma hřbitova a ochranného
pásma silnice I/56.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.
Jedná se o novostavby objektů pro
trvalé bydlení, v blízkosti
připravovaného golfového hřiště a
zimního běžeckého areálu.
Navazuje na rozvojové investiční
záměry (záměr "Ostravice Centrum a parkoviště" a
"Ostravice - Hotel").
Obytná zóna bude tvořena
rodinnými domy.
Zastavitelná plocha Z37 byla
omezena dle požadavků
posouzení Natura 2000. Vydané
územní rozhodnutí v této lokalitě

38-BI
∑ 0,20 ha
ZPF 0,20

Ne

1193:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata

8.22.13/III

67-BI
∑ 0,29 ha
ZPF 0,29

1193?/.

výskyt kuňky
žlutobřiché
Bombina
variegata
Vzhledem
k nedostatku
údajů o kuňce
žlutobřiché
nelze vyloučit
možnost
kumulace pro
záměry Z25,
Z35, Z42 a Z50,
případně pro Z2
(centrální
smíšené
obytné).

?
Vzhledem k nedostatku
údajů o kuňce
žlutobřiché nelze
vyloučit možnost
kumulace pro záměry
Z25, Z35, Z42 a Z50,
případně pro Z2
(centrální smíšené
obytné).

Ne

Posouzení
hlukové
zátěže,
opatření

8.74.13/V

26-BI
∑ 7,01 ha
ZPF 6,5
8.40.78/V
8.35.54/V

Ne

1361/CicNig,PicCan,
DryMar.
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx
CicNig – čáp černý
Ciconia nigra
PicCan – žluna šedá
Picus canus
DryMar – datel černý
Dryocopus martius

-1

V konceptu
byla na ploše
řešena
výstavba 30
RD, v rámci
projednávání
záměru však
došlo k
redukci na 13
RD, které
budou
umístěny ve
spodní části
plochy.

Řešení
plochy je
předurčeno
vydaným
územním
rozhodnutím.
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Z 38
k.ú.
Ostravice I

Z 39
k.ú.
Ostravice I

SR2

SR4

smíšené obytné

smíšené obytné

řeší pouze část plochy Z37, na
kterou umisťuje 13 RD. Pro celou
zastavitelnou plochu byl max.
počet RD stanoven na 23.
Plocha je situována mimo CHKO
Beskydy. Součástí bude
infrastruktura včetně zpevněných
ploch, komunikací, napojení
vody, energie apod.
V souvislosti s realizací tohoto
záměru dojde k celkovému záboru
cca 7 ha půdy, zábor ZPF bude v
V. třídě ochrany (6,5 ha).
Zábor PUPFL se neočekává.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Mezi oploceným pozemkem a
okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu rodinného domu nebo jiné
stavby (oplocení) bude dohodnuto
s příslušným orgánem státní
správy. Mezi oploceným
pozemkem a okrajem lesního
pozemku musí zůstat volný
neoplocený prostor.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.
Vyhodnocení záboru zahrnuje
více ploch.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu rodinného domu nebo jiné
stavby (oplocení) bude dohodnuto
s příslušným orgánem státní
správy. Mezi oploceným
pozemkem a okrajem lesního

(UR 1
RD 13 View,
č. j. 1826/2006
-328, právní
moc 22. 9.
2010)
UR 7.1
Komunikace
View, č.j.
1900/2006328, právní
moc 16. 11.
2012 x 21. 1.
2011

27-BI:
Z38 + Z39
∑ 1,69 ha
ZPF 1,58

Ne

+ část 105D
∑ 3,64 ha
ZPF: 2,48
8.35.54/V
8.35.44/V
8.35.24/II
8.72.01/V
8.74.13/V

8.35.44/V

-1

1361:
rys ostrovid
Lynx lynx
CicNig – čáp černý
Ciconia nigra
PicCan – žluna šedá
Picus canus
DryMar – datel černý
Dryocopus martius

8.35.44/V

27-BI:
Z38 + Z39
∑ 1,69 ha
ZPF 1,58

1361/CicNig,PicCan,
DryMar.

Ne

1361/CicNig,PicCan,
DryMar.
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx
CicNig – čáp černý

-1

UR 6 – 11 RD
AKBRECHT
– celkem 11
RD
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Z 41
k.ú.
Ostravice I

Z 42 (ÚS)
k.ú.
Ostravice I

Z 43
k.ú.
Ostravice I

SR1

SR3

SR1

smíšené obytné

smíšené obytné

smíšené obytné

pozemku musí zůstat volný
neoplocený prostor. Dojde
k záboru ZPF v V. třídě ochrany.
Vyhodnocení záboru zahrnuje
více ploch.
Plocha přímo souvisí s plochou
Z1. Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.
Vyhodnocení záboru zahrnuje
více ploch.
Plocha navržena k umístění
rodinných domů.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu rodinného domu nebo jiné
stavby (oplocení) bude dohodnuto
s příslušným orgánem státní
správy. Mezi oploceným
pozemkem a okrajem lesního
pozemku musí zůstat volný
neoplocený prostor.
Vyhodnocení záboru zahrnuje
více ploch.

Vyhodnocení záboru zahrnuje
více ploch.

Ciconia nigra
PicCan – žluna šedá
Picus canus
DryMar – datel černý
Dryocopus martius
41-BI:
Z1 + Z41
∑ 7,37 ha
ZPF 7,27

Ne

8.35.44/V
8.74.13/V

42-BI:
Z42 + Z43
+ Z44 +
Z 46
∑ 3,59 ha
ZPF 3,54

Ne

1193:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata

8.35.44/V
8.35.24/II

42-BI:
Z42 + Z43
+ Z44 +
Z 46
∑ 3,59 ha

1193?/.

Ne

?
Vzhledem k nedostatku
údajů o kuňce
žlutobřiché nelze
vyloučit možnost
kumulace pro záměry
Z25, Z35, Z42 a Z50,
případně pro Z2
(centrální smíšené
obytné).

Studie prověří
nejvhodnější
způsob a
intenzitu
zastavěni s
ohledem na
tradiční
zastavění
okrajových časti
obce a upřesní
potřebná
veřejná
prostranství.
Vzhledem
k nedostatku
údajů o kuňce
žlutobřiché
nelze vyloučit
možnost
kumulace pro
záměry Z25,
Z35, Z42 a Z50,
případně pro Z2
(centrální
smíšené
obytné).
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ZPF 3,54
8.35.44/V
8.35.24/II

Z 44
k.ú.
Ostravice I

SR2

smíšené obytné

Vyhodnocení záboru zahrnuje
více ploch.

42-BI:
Z42 + Z43
+ Z44 +
Z 46
∑ 3,59 ha
ZPF 3,54

Ne

8.35.44/V
8.35.24/II

Z 45
k.ú.
Ostravice I

Z 46
k.ú.
Ostravice I

Z 50
k.ú.
Ostravice I

SR2

SR1

SR2

smíšené obytné

smíšené obytné

smíšené obytné

Plocha v ochranném pásmu lesa.
Mezi oploceným pozemkem a
okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Plocha Z45 nepatrně zasahuje do
ochranného pásma nadzemního
vedení VN 22 kV. Dojde k záboru
ZPF v V. třídě ochrany.

Plocha v ochranném pásmu lesa.
Mezi oploceným pozemkem a
okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Dojde k záboru ZPF ve II. (1,4
ha) a V. třídě ochrany (2,14 ha).
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu rodinného domu nebo jiné
stavby (oplocení) bude dohodnuto
s příslušným orgánem státní
správy. Mezi oploceným
pozemkem a okrajem lesního
pozemku musí zůstat volný
neoplocený prostor.
Západně vede silnice I/56 a
železnice, ale dopravní provoz
oddělen vodotečí Ostravice

43-BI
∑ 0,62 ha
ZPF 0,57

Ne

1355,1361/CicNig.

-1

Ne*

1355:
vydra říční
Lutra lutra
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx
CicNig – čáp černý
Ciconia nigra
1361/.

-1

8.35.44/V

42-BI
∑ 3,59 ha
ZPF 3,54

1361:
rys ostrovid
Lynx lynx

8.35.24/II
8.35.44/V

56-BI
∑ 0,28 ha
ZPF 0,28
8.22.13/III

Ne*

1193?/.
1193:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata

?
Vzhledem k nedostatku
údajů o kuňce
žlutobřiché nelze
vyloučit možnost
kumulace pro záměry
Z25, Z35, Z42 a Z50,
případně pro Z2
(centrální smíšené
obytné).

Zabezpečit
funkci ÚSES
Vzhledem
k nedostatku
údajů o kuňce
žlutobřiché
nelze vyloučit
možnost
kumulace pro
záměry Z25,
Z35, Z42 a Z50,
případně pro Z2
(centrální
smíšené
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Z 51
k.ú.
Ostravice I

Z 52
k.ú.
Ostravice I

Z 53
k.ú.
Ostravice I

SR1

SR1

SR2

smíšené obytné

smíšené obytné

smíšené obytné

s doprovodným porostem.
Podél Ostravice vymezen LBK
29. Dojde k záboru ZPF ve III.
třídě ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu rodinného domu nebo jiné
stavby (oplocení) bude dohodnuto
s příslušným orgánem státní
správy. Mezi oploceným
pozemkem a okrajem lesního
pozemku musí zůstat volný
neoplocený prostor. Dojde
k záboru ZPF v V. třídě ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu rodinného domu nebo jiné
stavby (oplocení) bude dohodnuto
s příslušným orgánem státní
správy. Mezi oploceným
pozemkem a okrajem lesního
pozemku musí zůstat volný
neoplocený prostor.
Zastavitelná plocha Z52 zasahuje
do lokality potenciální svahové
deformace. Dojde k záboru ZPF
v V. třídě ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu rodinného domu nebo jiné
stavby (oplocení) bude dohodnuto
s příslušným orgánem státní
správy. Mezi oploceným
pozemkem a okrajem lesního
pozemku musí zůstat volný
neoplocený prostor.
Přes zastavitelnou plochu Z53
prochází nadzemní vedení VN 22
kV(navrženo ke zrušení). Dojde

obytné).

53-BI:
Z51+ Z52
+ Z53 +
Z54
∑ 1,4 ha
ZPF: 1,4

Ne

8.35.44/V
8.37.46/V

53-BI:
Z51+ Z52
+ Z53 +
Z54
∑ 1,4 ha
ZPF: 1,4

Ne

8.35.44/V
8.37.46/V

53-BI:
Z51+ Z52
+ Z53 +
Z54
∑ 1,4 ha
ZPF: 1,4
8.35.44/V
8.37.46/V

Ne
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Z 54
k.ú.
Ostravice I

Z 55
k.ú.
Ostravice I

Z 57
k.ú.
Ostravice I

Z 58

SR2

SR1

SR2

SR2

smíšené obytné

smíšené obytné

smíšené obytné

smíšené obytné

k záboru ZPF v V. třídě ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Mezi oploceným pozemkem a
okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Přes zastavitelnou plochu Z54
prochází nadzemní vedení VN 22
kV, které je navrženo ke zrušení,
plocha zasahuje do lokality
potenciální svahové deformace.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.
Plocha je situována v CHKO, ve
III. zóně ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Mezi oploceným pozemkem a
okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Plocha zasahuje do lokality
potenciální svahové deformace.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.
Plocha v prostoru mezi stávající
zástavbou. Je situována v CHKO,
ve III. zóně ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu rodinného domu nebo jiné
stavby (oplocení) bude dohodnuto
s příslušným orgánem státní
správy. Mezi oploceným
pozemkem a okrajem lesního
pozemku musí zůstat volný
neoplocený prostor.
Plocha zasahuje do lokality
potenciální svahové deformace.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.
Plocha je situována v CHKO, ve

53-BI:
Z51+ Z52
+ Z53 +
Z54
∑ 1,4 ha
ZPF: 1,4

Ne

8.35.44/V
8.37.46/V

54-BI
∑ 0,25 ha
ZPF 0,22
8.35.44/V

58-BI:
Z58 + Z57
∑ 1,3

Ano

ano

III.zóna
ochrany

Ano

8.35.44/V

III.zóna
ochrany

58-BI:

Ano

ano

ano
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k.ú.
Ostravice I

Z 61
k.ú.
Ostravice I

Z 64
k.ú.
Ostravice I

Z 71
k.ú.
Ostravice I

Z 72
k.ú.
Ostravice I

III. zóně ochrany.
Plocha zasahuje do lokality
potenciální svahové deformace.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.
SR2

SR1

SR1

SR3

smíšené obytné

smíšené obytné

smíšené obytné

smíšené obytné

Plocha v ochranném pásmu lesa.
Je situována na hranici s CHKO.
Mezi oploceným pozemkem a
okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Plocha zasahuje do lokality
potenciální svahové deformace.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.
Plocha je situována v CHKO, ve
III. zóně ochrany. Plocha je jižně
od PP Horečky, na navazující
ploše je plocha s výskytem
vstavačů. Plocha zasahuje do
lokality potenciální svahové
deformace. Dojde k záboru ZPF
v V. třídě ochrany.
Plocha je situována v CHKO, ve
III. zóně ochrany. Územně souvisí
se stávající zástavbou.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu rodinného domu nebo jiné
stavby (oplocení) bude dohodnuto
s příslušným orgánem státní
správy. Mezi oploceným
pozemkem a okrajem lesního
pozemku musí zůstat volný
neoplocený prostor. Dojde
k záboru ZPF v V. třídě ochrany.
Zastavitelná plocha Z72 zasahuje
nepatrně do ochranného pásma
silnice II/483. Prochází přes ni

Z58 + Z57
∑ 1,3
8.35.44/V

52-BI
∑ 0,46 ha
ZPF 0,46

III.zóna
ochrany

ne (hr)

ne (hr)

Ano

ano

8.35.44/V

49-BI
∑ 0,19 ha
ZPF 0,19
8.48.14/V

64-BI
∑ 0,28 ha
ZPF 0,28
8.40.68/V

69 BI
∑ 1,72 ha
ZPF 1,69

III.zóna
ochrany

Ano

6510?/

III.zóna
ochrany

6510
Extenzivní
sečené
louky
nížin
až
podhůří
(Arrhenatherion,
BrachypodioCentaureion
nemoralis)

Ne

?
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Z 73
k.ú.
Ostravice I

SR3

smíšené obytné

Z 75
k.ú.
Ostravice I

SR2

smíšené obytné

Z 76
k.ú.
Ostravice I

SR2

smíšené obytné

Z 77
k.ú.
Ostravice I

SR4

smíšené obytné

nadzemní vedení VN 22 kV.
Dojde k záboru ZPF ve III. třídě
ochrany.
Sokolská chata.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu rodinného domu nebo jiné
stavby (oplocení) bude dohodnuto
s příslušným orgánem státní
správy. Severní část plochy znovu
využívá pozemky areálu bývalé
Sokolské chaty, které jsou vedeny
jako ostatní plochy.
Mezi oploceným pozemkem a
okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Prochází přes ni nadzemní vedení
VN 22 kV. Nedojde k záboru
ZPF.
Plocha západně od LBC 34
Řasník. Navazuje na stávající
zástavbu. Dojde k záboru ZPF v I.
třídě ochrany (0,32 ha).
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Mezi oploceným pozemkem a
okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Plocha navazuje na LBK 26
Řasník. Dojde k záboru ZPF ve
III a IV. třídě ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu rodinného domu nebo jiné
stavby (oplocení) bude dohodnuto
s příslušným orgánem státní
správy. Mezi oploceným
pozemkem a okrajem lesního
pozemku musí zůstat volný
neoplocený prostor. Plocha

8.22.13/III

33-BI
∑ 0,76 ha
ZPF 0

Ne

9-BI
∑ 0,32 ha
ZPF 0,32
8.35.01/I
20-BI
∑ 0,82 ha
ZPF 0,80
8.35.34/III

Ne

Ne

Zabezpečit
funkci ÚSES

Ne

Zabezpečit
funkci ÚSES

8.35.44/IV

23-BI
∑ 1,4 ha
ZPF 1,32
8.35.21/I
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Z78
k.ú.
Ostravice I

SR4

smíšené obytné

Z79
k.ú.
Ostravice I

SR2

smíšené obytné

Z 81
k.ú.
Ostravice I

SR

smíšené obytné

Z 83
k.ú.
Ostravice I

SP

Z 84
k.ú.
Ostravice I

Z 85 (ÚS)
k.ú.
Ostravice I

smíšené obytné

smíšené obytné

P

smíšené obytné

navazuje na LBK 26 Řasník.
Dojde k záboru ZPF v I. třídě
ochrany na ploše 1,32 ha.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Mezi oploceným pozemkem a
okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Plocha navazuje na LBK 26
Řasník. Dojde k záboru ZPF ve
III. třídě ochrany.

Plocha navazuje na stávající
plochu se zástavbou. Dojde
k záboru ZPF ve III. třídě
ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa..
Mezi oploceným pozemkem a
okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Mezi oploceným pozemkem a
okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Dojde k záboru ZPF ve III. třídě
ochrany.
Zastavitelná plocha Z84 zasahuje
do ochranného pásma silnice I/56
Přes lokalitu prochází hlavní
zásobovací řad pitné vody. Dojde
k záboru ZPF v V. třídě ochrany.
Zastavitelná plocha Z85 zasahuje
do ochranného pásma
hydrogeologického vrtu.
Zasahuje zde nevyhlášené
ochranné pásmo hřbitova a
ochranné pásmo silnice I/56.

21-BI
∑ 1,51 ha
ZPF 1,51

Ne

8.35.44/V

8.35.34/III

22-BI
∑ 0,33 ha
ZPF 0,33
8.35.34/III
25-BI
∑ 0,05 ha
ZPF 0,05

1355,1361/CicNig.
1355:
vydra říční
Lutra lutra
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx
CicNig – čáp černý
Ciconia nigra

-1

Zabezpečit
funkci ÚSES

Ne

Ne

8.40.99/V

14-BI
∑ 0,15 ha
ZPF 0,15

Ne

8.22.13/III

17-BI
∑ 0,34
8.74.13/V

Ne

Posouzení
hlukové
zátěže,
opatření

40-BI
∑ 2,10 ha
ZPF 2,01

Ne

V rámci územní
studie bude
upřesněno
vymezení ploch
s rozdílným

8.74.13/V
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způsobem
využití, řešena
dopravní a
technická
infrastruktura,
budou
vymezena
veřejná
prostranství
apod.
Posouzení
hlukové zátěže,
opatření.

V rámci územní studie (komplex
ploch) bude upřesněno vymezení
ploch s rozdílným způsobem
využití a řešení dopravní a
technické infrastruktury.
Upřesněna budou veřejná
prostranství a prověřena možnost
optimálního způsobu zastavění
(začlenění do okolní zástavby),
průhledy do krajiny. Dojde
k záboru ZPF v V. třídě ochrany.

Z 86 (ÚS)
k.ú.
Ostravice I

Z 87
k.ú.
Ostravice I

Z 88
k.ú. Staré

SP
SR4
PZ

SP

SP

smíšené obytné

smíšené obytné

smíšené obytné

Plocha v ochranném pásmu lesa.
Přes zastavitelnou plochu Z86
prochází nadzemní vedení VN
22 kV, které je navrženo ke
zrušení a potok Baheník (niva
vodoteče, doprov.zeleň).
V rámci územní studie (komplex
ploch) bude upřesněno vymezení
ploch s rozdílným způsobem
využití a řešení dopravní a
technické infrastruktury.
Upřesněna budou veřejná
prostranství a prověřena možnost
optimálního způsobu zastavění
(začlenění do okolní zástavby),
průhledy do krajiny. Dojde
k záboru ZPF v V. třídě ochrany.
Zastavitelná plocha téměř celá
leží v ochranném pásmu silnice
I/56 a v ochranném pásmu
železniční trati. Přes plochu
prochází hlavni zásobovací řad
pitné vody. Dojde k záboru ZPF
v V. třídě ochrany.
Plocha je situována v CHKO, ve
IV. zóně ochrany.

41-BI:
Z1 + Z41
+ Z 86
∑ 7,37 ha
ZPF 7,27

Ne

8.35.44/V
8.74.13/V

Část 108-D
1,46 ha
(celá plocha
108-D)
8.74.13/V

55-BI
∑ 0,24 ha
ZPF 0,24

ne

Posouzení
hlukové
zátěže,
opatření

8.74.13/V

62-BI
∑ 0,37 ha

Ano

Ano

Posouzení
hlukové
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Hamry 2

Z 90
Kemp
k.ú.
Ostravice I

R

Z 91
k.ú.
Ostravice I

SR3

rekreace

smíšené obytné

Plocha v ochranném pásmu lesa.
Mezi oploceným pozemkem a
okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Zastavitelná plocha Z88 zasahuje
do ochranného pásma silnice I/56.
Dojde k záboru ZPF ve III. třídě
ochrany.
Plocha je určena pro vybudování
tábořiště - navržen kemp Skalky v
zastavěném území. Nedojde
k záboru ZPF.
Plocha je situována v CHKO, ve
III. zóně ochrany, těsně za hranicí
Ptačí oblasti.
Navržen je "malý kemp"(záměr
vlastníka stávajícího ubytovacího
zařízení, nad lyžařským vlekem
Skalka).
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Mezi oploceným pozemkem a
okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Přes plochu prochází nadzemní
vedeni VN 22kV.

ZPF 0,37
8.22.13/III

IV. zóna
ochrany

71-R
∑ 0,49 ha
ZPF 0

Ano

Lokalita pro umístění dětského
tábora je vedle řeky Čeladenky v
obci Pstruží. Realizace vyžádá u
plochy rovněž zábor 1,63 ha ZPF
ve III. třídě ochrany.
V blízkosti podél Čeladenky
lokální biokoridor LBK 1
s vloženým biocentrem LBC 13

72-BI
∑ 1,63 ha
ZPF 1,55
8.22.13/III

III.zóna
ochrany

Ne

zátěže,
opatření

6510,1193?,1361/Cic
Nig,BonBon?.
6510:
Extenzivní sečené
louky nížin až
podhůří
(Arrhenatherion,
BrachypodioCentaureion
nemoralis)
1193:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx
CicNig:
čáp černý
Ciconia nigra
BonBon:
jeřábek lesní
Tetrastes bonasia
1193?,1355.
BonBon – jeřábek
lesní
1193:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1355:

-1 ?
3-5 ovlivněných
předmětů ochrany
Současná realizace
záměrů dle konceptu
ÚP, určeného výlučně
k rekreaci kumuluje
riziko ovlivnění jednak
pro stanoviště 6510
(mezofilní ovsíkové
louky), jednak
pro specifické druhy,
jako je čáp černý,
vydra a rys. Možný
přesah kumulativního
vlivu na více předmětů
ochrany pak nelze
vyloučit vzhledem
k nedostatku údajů
u druhů kuňka
žlutobřichá, jeřábku a
žluny šedé.

Kumulace
rizika pro více
předmětů
ochrany. Při
přípravě
stavby
v území bude
prověřen
výskyt kuňky
žlutobřiché
Bombina
variegata

-4 ?
1-2 předměty ochrany
ovlivněny

Zabezpečit
funkci ÚSES.
Při přípravě
stavby
v území bude
prověřen
výskyt kuňky
žlutobřiché

129
Čeladenka.
Z 92
Bezručova
chata
k.ú.
Ostravice I

OV

občanské
vybavení

Stavba „Obnova Bezručovy chaty
na Lysé hoře v Beskydech“
v současnosti probíhá.
Pro stavbu bylo vydáno
Stanovisko MŽP dle zák. č.
100/2001 Sb., v platném znění,
21. 11., č.j.:
580/913/ENV/06/2008/81025/EN
V/08
Pro tuto stavbu vydal územní
rozhodnutí o umístění stavby
stavební úřad dne 7.1.2011,
MUFO 24284/2010, územní
rozhodnutí nabylo právní moci
1.2.2011. Stavební povolení
vydal rovněž stavební úřad pod
zn. MUFO 4049/2012 dne
9.5.2012.
Na základě těchto dokumentů
byla stavba zahájena a její
realizace probíhá podle plánu.
Veškeré doklady potřebné
k povolení jsou uloženy v archívu
stavebního úřadu.
Plocha je situována v CHKO, ve
II. zóně ochrany.
Zastavitelná plocha Z92 zasahuje
do ochranného pásma národní
přírodní rezervace Mazák a
leží v ochranném pásmu
nadregionálního biokoridoru a
anténního nosiče Lysá hora.
Plocha zasahuje do zájmového
území Ministerstva obrany pro

73-OV
∑ 0,44 ha
ZPF 0

Ano
II.zóna
ochrany

vydra říční
Lutra lutra
9410,4014?,1193?,20
01?,/CicNig,BonBon,
TetUro,GlaPas,StriUr
a,PicCan,DryMar,
DenLeu,PicTri,
FicPar,
1352,1354,1361.
9410:
Acidofilní smrčiny
(Vaccinio-Piceetea)
4014?:
střevlík hrbolatý
Carabus variolosus
1193?:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
2001?:
čolek karpatský
Triturus montandoni
CicNig:
čáp černý
Ciconia nigra
BonBon:
jeřábek lesní
Tetrastes bonasia
TetUro:
tetřev hlušec Tetrao
urogallus
GlaPas:
kulíšek nejmenší
Glaucidium
passerinum
StriUra:
puštík bělavý
Strix uralensis
PicCan:

-1 ?
Ovlivněné předměty
ochrany nad 10

Bombina
variegata
Obnova
Bezručovy
chaty probíhá.
Plněny musí
být podmínky
vydaného
stavebního
povolení, které
respektovalo
podmínky
Stanoviska
MŽP.

130
nadzemní stavby.

Z 93 (ÚS)
k.ú.
Ostravice I

PV

OV

Plochy
veřejných
komunikačních
prostorů
občanské
vybavení

Navrženo v blízkosti "turistického
centra" pro občanské vybaveni
veřejné infrastruktury, bez
bližšího určení.
Plochou protéká potok Bahenik
(niva, zeleň).
V rámci studie bude upřesněno
vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití a řešení
dopravní a technické
infrastruktury. Dále bude
prověřen nejvhodnější způsob
a intenzita zastavěni, podrobněji
stanoveno výškové i prostorové

žluna šedá Picus
canus
DryMar:
datel černý
Dryocopus martius
DenLeu:
strakapoud
bělohřbetý
Dendrocopos
leucotos
PicTri:
datlík tříprstý
Picoides tridactylus
FicPar:
lejsek malý
Ficedula parva
1352:
vlk
Canis lupus
1354:
medvěd hnědý
Ursus arctos
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx
94-OV
∑ 0,19 ha
ZPF 0
+ 105-D
část (Z2,
Z 93, Z 97)
∑ 3,64 ha
ZPF 2,48
8.35.44/V
8.35.24/II
8.72.01/V

Ne

Územní studie
„turistické
centrum“.
V rámci územní
studie bude
upřesněno
vymezení ploch
s rozdílným
způsobem
využití, řešena
dopravní a
technická
infrastruktura,
budou
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Z 94 (ÚS)

Z 95 (ÚS)
k.ú. Staré
Hamry 2

SR3

OV

smíšené obytné

občanské
vybavení

uspořádaní ve vztahu k
okolní zástavbě a budou
vymezena potřebná veřejná
prostranství.
Zastavitelná plocha Z94 zasahuje
do ochranného pásma železniční
trati a hydrogeologického vrtu
Okrajem prochází hlavní
zásobovací řad pitné vody.
Studie prověří nejvhodnější
způsob i intenzitu zastavění s
ohledem na začlenění do okolní
zástavby a krajiny, dopravní
obsluhu plochy a upřesní potřebné
veřejné prostranství. Dojde
k záboru ZPF v V. třídě ochrany.

Plocha navržena pro občanské
vybavení v lokalitě Bučkovice.
Plocha je situována v CHKO, ve
III. zóně ochrany. Dojde k záboru
ZPF ve III. třídě ochrany.
Záměr obce, pro lázeňskou
budovu bez bližšího určení.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Mezi oploceným pozemkem a
okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Studie prověří možnost využití
celé plochy pro požadované
využití a podrobněji stanoví
výškové i prostorové uspořádaní
ve vztahu k okolní zástavbě i
krajině. U plochy Z95 byla
stanovena max. výška staveb 13
m od terénu (všechny plochy

75-BI
∑ 2,13 ha
ZPF 2,10

Ne

-1 ?

1193?:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1355:
vydra říční
Lutra lutra

8.22.13/V

76-OV
∑ 1,29 ha
ZPF 0,93
8.22.13/III

1193?,1355/.

Ano

1193?, 1361/.

III.zóna
ochrany

1193?:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx

vymezena
veřejná
prostranství
apod.
Územní studie
prověří lokalitu
z hlediska
možností
zachování
tradičního
způsobu
zastavění.

Při přípravě
stavby
v území bude
prověřen
výskyt kuňky
žlutobřiché
Bombina
variegata
-1 ?

Územní studie
prověří
vzhledem k
těsné návaznosti
na lesní
pozemky a
lokalizaci uvnitř
CHKO skutečné
možnosti
využití této
plochy i v
návaznostech na
vyhodnocení
NATURA
(kuňka
žlutobřichá
Bombina
variegata).
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Z 96 (ÚS)
k.ú.
Ostravice I

Z 97
k.ú.
Ostravice I

OU

OU

občanské
vybavení ubytování

občanské
vybavení ubytování

OV).
Plocha navržena pro občanské
vybavení v lokalitě Vrchy (hotel s
bazénem a tenisovými kurty).
Výstavba navržena na levém
břehu potoka Stříbrník, na SV
okraji golfového areálu.
Realizace záměru si vyžádá zábor
cca 2 ha ZPF V. třídy ochrany.
Penzion Ostravice.
Studie prověří možnost využití
celé plochy pro požadované
využití a podrobněji stanoví
výškové i prostorové uspořádaní
ve vztahu k okolní zástavbě i
krajině. Plocha v ochranném
pásmu lesa. Mezi oploceným
pozemkem a okrajem lesního
pozemku musí zůstat volný
neoplocený prostor.
Zastavitelná plocha Z96 zasahuje
nepatrně do ochranného pásma
nadzemního vedení VN 22 kV,
které je navrženo ke zrušeni.
Plochou prochází hlavní
zásobovací řad pitné vody.
Jedná se o vybudování hotelového
komplexu s multifunkčním
využitím pro hosty během letní i
zimní sezóny, jehož součástí
budou apartmánové domky
(bungalovy), wellness centrum a
spa zóna (pro nabídku lázeňského
pobytu v obci Ostravice) hotelový areál s kongresovým
centrem, krytým bazénem a
krytou sportovní halou.
Součástí odpovídající
infrastruktura komplexu včetně

77-OU
∑ 2,00 ha
ZPF 2,00

Ne

8.74.13/V

+ 105-D
část (Z2,
Z 93, Z 97)
∑ 3,64 ha
ZPF 2,48
8.35.44/V
8.35.24/II
8.72.01/V

Územní studie
prověří
nejvhodnější
způsob a
intenzitu
zastavěni a
upřesní
potřebná
veřejná
prostranství.
Bude nutno
prověřit i v
návaznosti na
požadavky
prostupnosti
území vyhodnocení
NATURA
(kuňka
žlutobřichá
Bombina
variegata)..

-1 ?

1193?:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1355:
vydra říční
Lutra lutra
CicNig:
čáp černý
Ciconia nigra

8.72.01/V

78-OU
∑ 4,75 ha
ZPF 4,71

1193?,1355/CicNig.

Ne

1193?,1355/.
1193?:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1355:
vydra říční
Lutra lutra

-1 ?

UR 7.5
Komunikace
Hotel, právní
moc 3.12.2010
– plochy Z 2,
Z 97, Z 93

Při přípravě
staveb v území
bude prověřen
výskyt kuňky
žlutobřiché
Bombina
variegata.
Posouzení
hlukové a
emisní zátěže
v případě
umístění
takových
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Z 98
k.ú. Staré
Hamry 2

Z 99
Jízdárna
k.ú.
Ostravice I

občanské
vybavení –
tělovýchova
sport

OS

občanské
vybavení –
tělovýchova
sport

napojení na komunikační síť.
Mimo hranice CHKO Beskydy.
sousedství komplexu bude
tvořeno stávající bytovou
zástavbou obce, plánovanou
novou zástavbou obce .
V souvislosti s realizací tohoto
záměru dojde k záboru cca 4,75
ha ZPF v V. třídě ochrany, zábor
PUPFL se neočekává.
Pro návštěvníky je projektováno
parkoviště pro osobní automobily,
rozdělených na parkovací místa
na povrchu a v podzemí hotelu.
Okrajem zastavitelné plochy Z97
prochází nadzemní vedeni VN 22
kV, které je navrženo ke
zrušení.
Plocha určena pro sportoviště u
ubytovacích zařízení v údolí
Sepetné. Uplatněna budou
maloplošná hřiště, jako rozšíření
sportovišť rekreačního
(ubytovacího) zařízení v
blízkosti potoka Sepetná - (u
ubytovacích zařízení). Plocha je
situována v CHKO, ve III. zóně
ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.
Plocha zahrnuje jezdecký areál,
na okraji "turistického centra".
V okolí sportovních plochy Z99
jsou volné nezastavěné plochy,
které mohou funkci potřebného
veřejného prostranství převzít.
Plocha je v ochranném pásmu
lesa. Mezi oploceným pozemkem

zdrojů.

80-OS
∑ 0,62 ha
ZPF 0,62

Ano

6510,1361/.

-1

III.zóna
ochrany

6510:
Extenzivní sečené
louky nížin až
podhůří
(Arrhenatherion,
BrachypodioCentaureion
nemoralis)
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx
CicNig.

-1

8.35.54/V

81-OS
∑ 2,30 ha
ZPF 2,30
8.74.13/V

Ne

CicNig:
čáp černý Ciconia
nigra

Posouzení
hlukové
zátěže,
opatření.
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Z 100
k.ú.
Ostravice I

Z 101
k.ú.
Ostravice I

OS

OS

občanské
vybavení –
tělovýchova
sport

občanské
vybavení –
tělovýchova
sport

a okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Zastavitelná plocha Z99 zasahuje
do ochranného pásma stávajícího
a navrženého nadzemního
vedení VN 22kV a do ochranného
pásma silnice I/56. Dojde
k záboru ZPF v V. třídě ochrany.
Nová víceúčelová plocha pro
sport, rekreaci a pořádání
nejrůznějších kulturních akcí je
navržena v bezprostřední blízkosti
stávajícího fotbalového hřiště, jež
je dlouhodobě stabilizováno v
lokalitě u řeky. Dojde k záboru
ZPF ve III. třídě ochrany.
Rozšíření areálu fotbalového
hřiště, plochy pro letní akce,
slavnosti, koncerty pod širým
nebem = záměr přetrvávající z
předchozího nedokončeného
územního plánu.
V okolí je dostatek volných
nezastavěných ploch, které
mohou funkci potřebného
veřejného prostranství převzít
Zastavitelná plocha Z100
zasahuje do ochranného pásma
železniční trati a hydrosol. vrtu.
Jejím okrajem prochází hlavní
zásobovací řad pitné vody.
Nástupní místo k lyžařskému
vleku (lyžařským svahům s vleky
a lanovkami využívajících svahů
vrchů Horka a Žár). Zábor pro
nástupní místo je 0,81 ha ZPF ve
II. třídě ochrany.

82-OS
∑ 4,15 ha
ZPF 4,05

Ne

8.35.24/II

-1 ?

1193?:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1355:
vydra říční
Lutra lutra
.

8.22.13/III

83-OS
∑ 0,81
ZPF 0,79

1193?,1355/

Ne

1361/CicNig.
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx
CicNig:
čáp černý Ciconia
nigra

-1

Při přípravě
stavby
v území bude
prověřen
výskyt kuňky
žlutobřiché
Bombina
variegata
Posouzení
hlukové
zátěže
v případě
umístění
zdrojů hluku.
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Z 102
k.ú.
Ostravice I

OS

Z 103
k.ú.
Ostravice
I.

OS

Z 104
k.ú.
Ostravice I

OU

Z 105
k.ú.
Ostravice I

OS

občanské
vybavení –
tělovýchova
sport

občanské
vybavení –
tělovýchova
sport

občanské
vybavení ubytování

občanské
vybavení –
tělovýchova
sport

Nástupní místo k lyžařskému
vleku (lyžařským svahům s vleky
a lanovkami využívajících svahů
vrchů Horka a Žár). Zábor pro
nástupní místo je 0,66 ha ZPF,
z toho 0,26 ha ve II. třídě
ochrany.
Plocha je situována v CHKO, ve
III. zóně ochrany.
Navržená plocha bude tvořit
zázemí pro lyžařský sjezdový
areál a pro stávající vlek
a sjezdovku Skalka. Součástí
budou parkovací místa.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Zastavitelná plocha Z103
zasahuje do lokality stabilizované
svahové deformace. Dojde
k záboru ZPF v V. třídě ochrany.
Plocha navržena pro ubytování u
golfového hřiště.
V severní části již zrealizovaného
golfového hřiště 1 je postaven
golfový klub. Na něj navazuje
plocha pro občanské vybavení.
Dojde k záboru ZPF o výměře
0,33 ha ve III. třídě ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Mezi oploceným pozemkem a
okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Druh využití – tréninkové golfové
hřiště. Tréningové hřiště pro golf
je navrženo západně od golfového
areálu 1. K záměru bylo vydáno
územní rozhodnutí.
V souvislosti s realizací tohoto
záměru dojde k celkovému záboru

84-OS
∑ 0,66 ha
ZPF 0,66

Ne

8.35.44/V

Ano

6510,1193?/.

-1 ?

III.zóna
ochrany

6510:
Extenzivní sečené
louky nížin až
podhůří
(Arrhenatherion,
BrachypodioCentaureion
nemoralis)
1193?:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1193?,1361/CicNig.

Při přípravě
stavby
v území bude
prověřen
výskyt kuňky
žlutobřiché
Bombina
variegata

-1 ?

Při přípravě
stavby
v území bude
prověřen
výskyt kuňky
žlutobřiché
Bombina
variegata

86-OU
∑ 0,33 ha
ZPF 0,33
8.35.34/III

Ne

87-OS
∑ 10,64:
ZPF 9,06

Ne

8.35.34/III
8.35.54/V
8.48.14/V

-1

1361:
rys ostrovid
Lynx lynx

8.74.13/V
8.35.24/II

85-OS
∑ 0,80
ZPF 0,76

1361/.

1193?:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx
CicNig:
čáp černý Ciconia
nigra
1193?,1355,1361/Cic
Nig.
1193?:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1355:

-1 ?
3 nebo 5 (až 6)

RD
26DEVELOP
MENTcelkem 26 RD
1094/2012328, právní

Při přípravě
stavby
v území bude
prověřen
výskyt kuňky
žlutobřiché
Bombina
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Z 106
k.ú. Staré
Hamry 2

OH

Z 107
k.ú.
Ostravice I

PZ

občanské
vybavení hřbitov

občanské
vybavení - zeleň

cca 10,64 ha půdy, z toho cca
9,06 ha představuje zábor
zemědělských pozemků (ZPF) ve
III. třídě ochrany a cca 0,81 ha
zábor pozemků určených k plnění
funkce lesa (PUPFL).
Lesní porost bude zachován, bude
však omezeno hospodaření na
těchto pozemcích. V okolí
sportovní plochy je dostatek
volných nezastavěných ploch,
které mohou funkci potřebného
veřejného prostranství převzít.
Přes zastavitelnou plochu Z105
prochází hlavní zásobovací řad
pitné vody.
Plocha je navržena pro rozšíření
hřbitova. Je situována v CHKO
ve III. zóně ochrany.
Plocha je v ochranném pásmu
lesa. Zastavitelná plocha Z106
leží v ochranném pásmu
stávajícího hřbitova. Přes plochu
prochází nadzemní vedeni VN 22
kV. Dojde k záboru ZPF v V.
třídě ochrany.

Navržena je plocha pro větší
souvislý celek veřejné zeleně v
místě, kde se předpokládá největší
koncentrace obyvatel i
návštěvníků obce, plocha je v
blízkosti stávajícího centra
Zastavitelná plocha Z107
zasahuje do ochranného pásma
silnice I/56 a do ochranného
pásma železniční trati. Prochází

vydra říční
Lutra lutra
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx
CicNig:
čáp černý
Ciconia nigra

PUPFL
0,81 ha

95-OH
∑ 0,32 ha
ZPF 0,32
8.35.44/V

Ano

6510,1361/.

III.zóna
ochrany

6510:
Extenzivní sečené
louky nížin až
podhůří
(Arrhenatherion,
BrachypodioCentaureion
nemoralis)
1361:
rys ostrovid
Lynx lynx

96-PZ
∑ 0,69 ha
ZPF 0,69

Ne

8.22.13/III

moc 16. 11.
2012 - plocha
Z105

variegata

-1

Druhová
skladba bude
zvolena
s ohledem na
navazující
prvek ÚSES.
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Z 108
k.ú.
Ostravice I

Z 109
k.ú.
Ostravice I

PZ

VL

občanské
vybavení - zeleň

Výroba a
skladování

přes ni v krátkém úseku hlavni
zásobovací řad pitné vody.
Podél Ostravice vymezen LBK
29. Výsadba bude zvolena
s ohledem na blízkost LBK.
Dojde k záboru ZPF ve III. třídě
ochrany.
Navržena je plocha pro větší
souvislý celek veřejné zeleně v
místě, kde se předpokládá největší
koncentrace obyvatel i
návštěvníků obce, je v blízkosti
stávajícího centra. Dojde k záboru
ZPF ve III. třídě ochrany.
Plocha je situována v CHKO, ve
III. zóně ochrany.
Zastavitelná plocha Z108
zasahuje do ochranného pásma
železniční trati a do lokality
stabilizované svahové deformace
a prochází přes ni hlavní
zásobovací řad pitné vody a
nadzemní vedení VN 22 kV.
Plocha je situována v CHKO, ve
IV. zóně ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu nebo jiné stavby (oplocení)
bude dohodnuto s příslušným
orgánem státní správy. Mezi
oploceným pozemkem a okrajem
lesního pozemku musí zůstat
volný neoplocený prostor.
Zastavitelná plocha Z109
zasahuje do ochranného pásma
silnice I/56. Plocha sousedí s LBC
39 Ostravice II. Nedojde k záboru
ZPF.

97-PZ
∑ 1,01
ZPF 0,80
8.22.13/III

99-VL
∑ 0,59 ha
ZPF 0

Ano

ano

IV. zóna
ochrany

Ano

1193?/CicNig.

-1 ?

IV. zóna
ochrany

1193?:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
CicNig:
čáp černý
Ciconia nigra

Možný přesah
kumulativního vlivu na
více předmětů ochrany
pak nelze vyloučit
vzhledem k nedostatku
údajů u druhu kuňka
žlutobřichá.

Zabezpečit
funkci ÚSES.
Při přípravě
stavby
v území bude
prověřen
výskyt kuňky
žlutobřiché
Bombina
variegata.
Posouzení
hlukové zátěže
v případě
umístění
zdroje hluku.
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Z 110 (ÚS)
k.ú.
Ostravice I

Z 111
k.ú.
Ostravice I

Z 112 (ÚS)
k.ú.
Ostravice I

VL

VL

VL

Výroba a
skladování

Výroba a
skladování

Výroba a
skladování

Plocha v ochranném pásmu lesa.
Mezi oploceným pozemkem a
okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Zastavitelná plocha Z110
zasahuje do ochranného pásma
silnice I/56 a do ochranného
pásma železniční trati.
Studie prověří optimální intenzitu
zastavění plochy, optimální
objemy staveb s ohledem
na okolní zástavbu, průhledy do
krajiny. Dojde k záboru ZPF ve
III. třídě ochrany.
Přes zastavitelnou plochu
prochází nadzemní vedení
VN 22 kV, které je navrženo ke
zrušení.
Dojde k záboru ZPF ve II.třídě
ochrany (0,17 ha) a v V.třídě
ochrany (0,61 ha).

Plocha v ochranném pásmu lesa.
Konkrétní umístění pozemku pro
stavbu rodinného domu nebo jiné
stavby (oplocení) bude dohodnuto
s příslušným orgánem státní
správy. Mezi oploceným
pozemkem a okrajem lesního

100-VL
∑ 0,82 ha
ZPF 0,82

Územní studie
prověří lokalitu
(pro podnikání
výrobního
charakteru)
s ohledem na
pohledově
exponovanou
polohu (průhled
do krajiny).

Ne

8.22.13/III

101-VL
∑
ZPF 0,78

Ne

8.35.24/II
8.74.13/V

102-VL
∑ 1,42 ha
ZPF 1,38
8.22.13/III

Ne

1193?,1355/CicNig.

-1 ?

1193?:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1355:
vydra říční
Lutra lutra
CicNig:
čáp černý
Ciconia nigra

2 předměty ochrany
?

1193?/.

?

1193?:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata

Posouzení
hlukové zátěže
v případě
umístění
zdroje hluku.
Možný přesah
kumulativního
vlivu na více
předmětů
ochrany pak
nelze vyloučit
vzhledem
k nedostatku
údajů u druhu
kuňka
žlutobřichá.
Posouzení
hlukové zátěže
v případě
umístění
zdroje hluku.
Územní studie
prověří lokalitu
(pro podnikání
výrobního
charakteru)
s ohledem na
pohledově

139
exponovanou
polohu (průhled
do krajiny).

pozemku musí zůstat volný
neoplocený prostor. Dojde
k záboru ZPF ve III. třídě
ochrany.
Zastavitelná plocha Z112
zasahuje do ochranného pásma
silnice I/56 a do ochranného
pásma železniční trati. Prochází
přes ni hlavní zásobovací řad
pitné vody.
Studie prověří optimální intenzitu
zastavění plochy, optimální
objemy staveb s ohledem
na okolní zástavbu, průhledy do
krajiny.

Z 113
k.ú.
Ostravice I

VL

Výroba a
skladování

Z 114
k.ú.
Ostravice I

VZ

Zemědělská
výroba

Z 115
k.ú. Staré
Hamry 2

D

Dopravní
infrastruktura

Z 116 (ÚS)
k.ú.

D

Dopravní
infrastruktura

Plocha je situována v CHKO, ve
III. zóně ochrany.
Přes zastavitelnou plochu Z113
prochází nadzemní vedeni VN
22 kV, které je navrženo ke
zrušení. Dojde k záboru ZPF ve
III. třídě ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Mezi oploceným pozemkem a
okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Nedojde k záboru ZPF.
Plocha je situována v CHKO, ve
III. zóně ochrany.
Navržena jsou parkovací místa.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.
Navržena jsou parkovací místa a
prostor pro servisní služby.

103-VL
∑ 0,11
8.22.13/III

Ano

104-VZ
∑ 0,35 ha
ZPF 0

Ne

110-D
∑ 0,28
ZPF 0,28
8.40.68/V

Ano

111-D
∑ 2,42 ha

Ne

Možný přesah
kumulativního
vlivu na více
předmětů
ochrany pak
nelze vyloučit
vzhledem
k nedostatku
údajů u druhu
kuňka
žlutobřichá.
Posouzení
hlukové zátěže
v případě
umístění
zdroje hluku.
Posouzení
hlukové zátěže
v případě
umístění
zdroje hluku.

Ano

Ano

III.zóna
ochrany

1193?,1355/CicNig.

-1 ?
2 až 3 předměty

Zpracována
bude územní
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Ostravice I

Z 121
k.ú.
Ostravice I

Plocha pro technické zázemí
hřiště a pro údržbu.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
V rámci studie bude upřesněno
vymezeni plochy dle jejího
využití.

SR1

Technická
infrastruktura

Dojde k záboru ZPF o výměře
0,53 ha ve II. třídě ochrany,
zbývající zábor ZPF bude
v V.třídě ochrany.
Plocha je situována v CHKO, ve
III. zóně ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Přes zastavitelnou plochu Z121
prochází nadzemní vedeni VN
22kV, které je navrženo ke
zrušení, a hlavní zásobovací řad
pitné vody.

Z 122
k.ú.
Ostravice I

T

Technická
infrastruktura

Plocha sousedí s LBK podél
Ostravice. Dojde k záboru ZPF ve
III. třídě ochrany.
Zastavitelná plocha zasahuje do
ochranného pásma nadzemního
vedeni VN 22 kV.

ZPF 2,42

1193?:
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
1355:
vydra říční
Lutra lutra
CicNig:
čáp černý
Ciconia nigra

8.74.13/V
8.35.24/II
8.72.01/V

119-T
∑ 0,51 ha
ZPF 0,51
8.22.13/III

117-T
∑ 0,35
ZPF 0,33

Ano

ochrany
Ke kumulaci přispívá
rovněž záměr - přináší
riziko nepřímého vlivu
na druhy čáp černý a
vydra, přičemž možný
přesah kumulativního
vlivu nelze vyloučit
vzhledem k nedostatku
údajů u druhu kuňka
žlutobřichá.

studie.
V rámci územní
studie bude
upřesněno
rozčlenění
plochy pro
řešenou
dopravní a
technickou
infrastrukturu.

Zabezpečit
funkci ÚSES.

III.zóna
ochrany

Ne

8.35.24/II

Z 123
k.ú.
Ostravice I

Z 124

T

SR3

Technická
infrastruktura

Smíšené obytné

Dojde k záboru ZPF ve II. třídě
ochrany.
Dojde k záboru PUPFL. Plocha
navazuje na plochu se zástavbou.

118-T
∑ 0,06
ZPF 0

Zastavitelná plocha Z123
zasahuje do ochranného pásma
základnové stanice mobilních
telefonů. Dojde k záboru PUPFL.

PUPFL
0,06

Zastavitelná plocha zasahuje do

7-BI

Ne

Ne

Posouzení
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k.ú.
Ostravice I

Z 125 (ÚS)
k.ú.
Ostravice I

Z 127
k.ú.
Ostravice I

SR4

OU

Smíšené obytné

Smíšené obytné

ochranného pásma železniční trati
a hydrogeologického vrtu a
prochází přes ni hlavni
zásobovací řad pitné vody.
Plocha je situována u I/56. Dojde
k záboru ZPF ve III. třídě
ochrany.
Navrženy jsou rodinné domy
v lokalitě Vrchy. Plocha v
ochranném pásmu lesa. Mezi
oploceným pozemkem a okrajem
lesního pozemku musí zůstat
volný neoplocený prostor.
Společná studie ploch Z 21 a
Z 125 prověří nejvhodnější
způsob i intenzitu zastavěni s
ohledem na tradiční zastavění
okrajových částí obce a upřesní
potřebná veřejná prostranství.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.

Plocha je situována v CHKO ve
III. zóně ochrany.
Plocha je v ochranném pásmu
lesa. Mezi oploceným pozemkem
a okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Přes okraj zastavitelné plochy

∑ 0,41ha
ZPF 0,41

hlukové
zátěže,
opatření.

8.22.13/III

28-BI
∑ 1,48 ha
ZPF 1,48

Ne

8.48.11/V

127-BI
∑ 0,18 ha
ZPF 0,18
8.35.54/V

Ano
III.zóna
ochrany

Společná studie
ploch Z21,
Z125 prověří
nejvhodnější
způsob a
intenzitu
zastavěni s
ohledem na
tradiční
zastavění
okrajových časti
obce a upřesní
potřebná
veřejná
prostranství.
Bude nutno
prověřit i v
návaznosti na
požadavky
prostupnosti
území vyhodnocení
NATURA
(kuňka
žlutobřichá
Bombina
variegata)..
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Z 128
k.ú.
Ostravice I

SP

Z 129
k.ú.
Ostravice I

Z 130
k.ú. Staré
Hamry 2

Z 131
k.ú.
Ostravice I

Z 132
k.ú.
Ostravice I

Z 133
k.ú.
Ostravice I

Smíšené obytné

Smíšené obytné

SR4

SR2

SR1

SR1

Smíšené obytné

Smíšené obytné

Smíšené obytné

Smíšené obytné

Z127 prochází nadzemní vedení
VN 22 kV. Dojde k záboru ZPF
v V. třídě ochrany.
Plocha je situována v CHKO, ve
III. zóně ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Přes okraj zastavitelné plochy
Z128 prochází nadzemní vedení
VN 22 kV. Dojde k záboru ZPF
ve III. třídě ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Mezi oploceným pozemkem a
okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Dojde k záboru ZPF ve II. třídě
ochrany (0,16 ha).
Plocha je situována v CHKO ve
III. zóně ochrany.
Plocha je v ochranném pásmu
lesa. Mezi oploceným pozemkem
a okrajem lesního pozemku musí
zůstat volný neoplocený prostor.
Přes zastavitelnou plochu
prochází nadzemní vedení VN 22
kV. Dojde k záboru ZPF v V.
třídě ochrany.
Plocha je situována v CHKO ve
III. zóně ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.
Plocha je situována v CHKO, ve
III. zóně ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.
Dojde k záboru ZPF v V. třídě
ochrany.

128-BI
∑ 0,15 ha
ZPF 0,15
8.22.13/III

129-BI
∑ 0,16 ha
ZPF 0,16

Ano
III.zóna
ochrany

Ne

8.35.24/II

130-BI
∑ 1,17
ZPF 1,17

Ne

8.35.44/V

131-BI
∑ 0,59
ZPF 0,55

Ne

8.35.44/V

132-BI
∑ 0,22
ZPF 0,22
8.40.89/V

133-BI
∑ 0,33 ha
ZPF 0,33

Ano
III.zóna
ochrany
Ne
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8.40.68/V

Z 134
k.ú.
Ostravice I

SR1

Smíšené obytné

Z 135
k.ú.
Ostravice I

SR1

Smíšené obytné

Z 136
k.ú.
Ostravice I

SR1

Smíšené obytné

Z 137
k.ú.
Ostravice I

SR1

Smíšené obytné

Přes okraj zastavitelné plochy
Z134 prochází nadzemní vedení
VN 22 kV.
Dojde k záboru půdy v I. třídě
ochrany (0,25 ha).
Lokalita Vrchy
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Dojde k záboru půdy ve III. třídě
ochrany.
Plocha v ochranném pásmu lesa.
Plocha navazuje na LBK 26
Řasník. Dojde k záboru ZPF ve
IV. třídě ochrany.
Okrajem zastavitelné plochy
prochází hlavní zásobovací řad
pitné vody. Dojde k záboru ZPF
v V. třídě ochrany.

134-BI
∑0,25 ha
ZPF 0,25
8.35.21/I

Ne

135-BI
∑ 0,15 ha
ZPF 0,15
8.35.34/III
136-BI
∑ 0,08 ha
ZPF 0,08

Ne

Ne

Zabezpečit
funkci ÚSES

8.35.44/IV

137-BI
∑ 0,12
ZPF 0,09
8.74.13/V

Ne

V řešeném území je navrhována jedna územní rezerva určená pro občanské vybavení. Předpokládaný zábor půdy pro tuto plochu činí 3,4 ha, z
toho 2,88 ha zemědělské půdy a 0,52 ha lesa (který bude součástí pozdější funkční plochy jako veřejná zeleň).
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Vymezeny jsou tři plochy přestavby
Tabulka č. 34
Název
Označení
plochy
plochy

P1
k.ú.
Ostravice I

P 2 (ÚS část)
Lázně
k.ú.
Ostravice I

Popis

Označ. dle
vyhodn.
Zábor
celkem
z toho
ZPF/
tř.och.

Vztah
CHKO
NATURA
2 000

Plocha přestavby P1 v místě bývalé jízdárny a
výrobního areálu o výměře 3,27 ha je určena pro
část nového centra obce.
Pro plochu P1 bude veřejné prostranství
vymezeno v sousední ploše Z2, ve které se
předpokládá realizace "náměsti".
Plocha přestavby P1 zasahuje do ochranného
pásma hydrogeologického vrtu.
V údolí Ostravice je do bývalého areálu pro
mentálně postižené situován záměr rekonstrukce
na lázně (P2). Umístění lázeňského komplexu je
navrženo do areálu bývalého Ústavu sociální
péče pro mládež na Ostravici. Počítá se s
využitím stávajícího hmotného potenciálu s
nutnou opravou budov a související
infrastruktury. Plocha je o výměře 4,97 ha, je
určena pro bydleni v bytových domech a z části
ponechána pro variabilní využití – nejlépe
areálové zařízení občanského vybavení.
Plocha je situována v CHKO, ve III. zóně
ochrany.Nachází v těsné blízkosti migračního
koridoru velkých šelem pod údolní nádrží Šance
– záborem plochy a změnou využití je
identifikováno potenciální riziko pro 5 předmětů
ochrany.
Umístění lázní do bývalého ústavu sociální péče
se jeví jako nevhodné z důvodu nebezpečí
narušení klidového prostoru migračního
koridoru velkých šelem (a také kopytníků, kteří
představují jednu z hlavích složek jejich

∑ 3,27

Ne

116-SP
∑ 4,97 ha
ZPF 0

Ano
III.zóna
ochrany

Předměty
ochrany
EVL/PO

Vliv

Hodnocení podmínky

6510,1352,
1354, 1355,
1361/.

-2

Studie prověří
optimální
funkční náplň a
prostorové
uspořádání
zejména s
přihlédnutím k
závěrům
NATURA
vyhodnocení.
Nebezpečí
narušení
klidového
prostoru
migračního
koridoru
velkých šelem
– provést
opatření.
Zabezpečit
funkci ÚSES.

6510:
Extenzivní
sečené louky
nížin až podhůří
(Arrhenatherion,
BrachypodioCentaureion
nemoralis)
1352:
Vlk Canis lupus
1354:
medvěd hnědý
Ursus arctos
1355:
vydra říční
Lutra lutra
1361:

Ovlivněné
předměty
ochrany: 5
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P3
k.ú.
Ostravice I

BH

potravy), jehož centrum se nachází
ve vzdálenosti cca 250 m od ústavu.
V současnosti klidový prostor nivy Ostravice
pod přehradou by byl změněn nočním
osvětlením, zintenzivněním civilizačních ruchů
a hluků a v neposlední řadě i zvýšeným
pohybem lidí.
Proto hodnocení NATURA 2000 uvádí, že je
třeba pro lázně najít alternativní umístění.
Plocha sousedí s LBK podél Ostravice. Je v
ochranném pásmu lesa. Přes plochu prochází
nadzemní vedení VN 22kV.
Plocha přestavby P3 je navržena v místě
bývalého rekreačního střediska Peřeje o výměře
0,78 ha je určena pro bydlení v bytových
domech. Plocha v ochranném pásmu lesa. Přes
plochu přestavby P3 prochází vodní tok bezejmenné rameno náhonu.
Plocha sousedí s LBC 37 Ostravice – peřeje.

rys ostrovid
Lynx lynx

2-BH
∑ 0,78 ha
ZPF 0

Ne

Zabezpečit
funkci ÚSES.

