Obec
Březová

Téma
RURÚ
2
4

5

6

7

8

10
12
13
Budišov nad
Budišovkou

2

4

5

Popis
na území obce je identifikován 1 brownfield (Masospol (k.ú. Březová u
Vítkova)) (ZU01)
negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v
letech 2015 – 2019 (ZU12) (ZU12)
nenavazující ÚSES na ÚSES ve Větřkovicích (P01)
silnice I/57 protíná vymezený biotop vybraných zvláště chráněných
druhů velkých savců (SO01)
silnice I/57 protíná vymezený dálkový migrační koridor (SO02)
zatrubněný vodní tok ve volné krajině – levostranný přítok Gručovky
nad Březovou (P17)
stanoveno území ohrožené zvláštní povodní pod vodní nádrží Harta +
Kružberk (OU06)
výskyt zranitelné oblasti (k.ú. Březová u Vítkova, k.ú. Gručovice, k.ú.
Jančí, k.ú. Leskovec u Vítkova)
mírné zhoršení kvality ovzduší - zvýšení koncentrace O3 – imisní limit
překročen (ZH06)
výskyt územní ekologických rizik (ZH04)
malá část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných
zemědělských půdách (SZL01)
rozsáhlé bloky bez výsadeb či překážek odtoku (OU11)
řada erozně ohrožených DSO (OU09), převážně mimo zástavbu a vodní
plochy
střední, v dolních částech svahů roztroušeně po celém území lokálně
vyšší erozní ohrožení plošným odtokem (OU04)
průtah komunikace I. třídy zastavěným územím (ZD01)
chybějící cyklotrasa (ZD11)
chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
chybějící systém varování obyvatel (P09)
chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
na území obce je identifikován 1 brownfield (Bývalá skládka (k.ú.
Budišov nad Budišovkou)) (ZU01)
obec má nízký poměr zastavitelných ploch a zastavěného území
negativně hodnocená změna počtu obyvatel v dlouhodobém vývoji
(ZU03)
negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v
letech 2015 – 2019 (ZU12) (ZU12)
vysoký index stáří (ZU10)
nevhodně vymezené zastavitelné plochy pro bydlení – Staré Oldřůvky (v
bezprostřední blízkosti vodního toku a v doprovodných porostech olšin
v severní části obce, na kvalitní louce ve východní části obce), Budišov n.
B. (kvalitní louce v bezprostřední blízkosti vodního toku pramenícího U
prutníku, v severní části obce), Podlesí (rozsáhlá plocha zahrnující lesní
segment se zachovalou loukou v jižní části obce) (SO03)
v rámci návrhu nového ÚP není vymezeno RBC 278 Zlodějský chodník
(P01)
zatrubněné vodní toky ve volné krajině – úseky dvou bezejmenných
vodních toků nad zemědělským družstvem v Guntramovicích (P17)

Obec

Téma
RURÚ

6

8

9
10
12
Čermná ve
Slezsku

2

Popis
stanovené záplavovém území Q100 - ohrožená zástavba (OU01)
stanoveno území ohrožené zvláštní povodní pod vodní nádrží Kružberk a
Harta (OU06)
ve Starých Oldřůvkách okrajově zástavba a zastavitelné plochy na
poddolovaném území (OU02, SZL03)
zastavitelné plochy v záplavovém území Q100 (SZL04)
na pozemcích severně nad zástavbou střední až vysoké erozní ohrožení
plošným odtokem (OU04), v dotaznících se též zmiňují problémy s
odtokem z polí
několik nevýrazných erozně ohrožených DSO (OU09), částečně nad
zástavbou
významný úbytek zemědělské půdy mezi roky 2009-2019 (OU08)
chybějící skatepark a bikepark (P25)
chybějící zubní lékař (P23)
průtah komunikace II. třídy zastavěným územím (ZD01)
špatná dostupnost dopravní infrastruktury
chybějící turistická trasa (ZD12)
na území obce je identifikován 1 brownfield (Bývalý areál Živočišné
výroby. Dnes soustavně demolován (k.ú. Čermná ve Slezsku)) (ZU01)
nedostatečný ochranný vegetační pás podél vodního toku Čermná (P03)

5

6
7
8
10
11
13
Kružberk
4

5

záměr LAPV Spálov, který by zničil zachovalé údolí Budišovky (SZL06)
zastavitelné plochy v bezprostřední blízkosti prameniště Čermné a
prameniště bezejmenného toku pod hřištěm (SZL06)
stanoveno území ohrožené zvláštní povodní pod vodní nádrží Harta +
Kružberk (OU06)
u Čermenského mlýna zastavitelná plocha na poddolovaném území
(SZL03)
výskyt územní ekologických rizik (ZH04)
lokálně střední, a v nižších částech svahů vyšší erozní ohrožení plošným
odtokem (OU04)
značná část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných
zemědělských půdách (SZL01)
absence kanalizace a ČOV (ZH01)
nízká míra podnikatelské aktivity (P20)
vysoký podíl nezaměstnaných osob (P21)
chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
chybějící systém varování obyvatel (P09)
negativně hodnocená změna počtu obyvatel v dlouhodobém vývoji
(ZU03)
negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v
letech 2015 – 2019 (ZU12)
vysoký index stáří (ZU10)
nedostatečné ochranné vegetační pásy podél vodních toků – pramenný
úsek bezejmenného toku nad silnicí mezi Hořejšími Kunčicemi a Novými
Lublicemi (P03)
nenavazující ÚSES na ÚSES v Nových Lublicích (P01)

Obec

Téma
RURÚ
6

8

9

10
12
13
Melč
4

5

Popis
stanoveno území ohrožené zvláštní povodní pod vodní nádrží Harta +
Kružberk (OU06)
zastavitelné plochy v záplavovém území Q100 (SZL04)
lokálně střední až vyšší erozní ohrožení plošným odtokem (OU04)
malá část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných
zemědělských půdách (SZL01)
několik nevýrazných erozně ohrožených DSO (OU09)
rozsáhlý blok bez výsadeb či překážek odtoku členěný pásově různými
plodinami (OU11)
chybějící mateřská škola a základní škola I. stupeň (P22)
chybějící pečovatelská služba (P24)
nedostupná zdravotní péče (P23)
absence kanalizace a ČOV (ZH01)
obec není plynofikována (ZH02)
průtah komunikace II. třídy zastavěným územím (ZD01)
chybějící cyklotrasa (ZD11)
chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v
letech 2015 – 2019 (ZU12)
vysoký index stáří (ZU10)
nízké zastoupení přírodních biotopů na území obce (P02)
střet frekventované silnice II/443 a vymezeného dálkového migračního
koridoru pro velké savce (SO02)
na jižním okraji obce zástavba a zastavitelné plochy na poddolovaném
území (OU02, SZL03), v dotaznících nejsou uváděny problémy

6

7

8

9
10
12
13

nejsou oficiálně evidovaná žádná sesuvná území, nicméně v dotaznících
je zmíněn sesuv, který poškozuje komunikaci (OU05)
neudržovaný vodní tok procházející obcí v majetku Povodí Odry, LČR a
soukromých vlastníků (dotazník)
stanovené záplavovém území Q100 - ohrožená zástavba (OU01)
stanoveno území ohrožené zvláštní povodní pod vodní nádrží Harta +
Kružberk (OU06)
výskyt zranitelné oblasti (celé území)
výskyt územní ekologických rizik (ZH04)
část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských
půdách (SZL01)
lokálně v dolních částech svahů střední až vyšší erozní ohrožení plošným
odtokem (OU04)
několik nevýrazných erozně ohrožených DSO (OU09) - v dotaznících
zmíněny problémy v DSO, která se nachází těsně za západní hranicí obce
a odtéká směrem k zástavbě
rozsáhlé bloky bez výsadeb či překážek odtoku (OU11)
chybějící zdravotnická péče (P23)
průtah komunikace II. třídy zastavěným územím (ZD01)
chybějící cyklotrasa (ZD11)
chybějící systém varování obyvatel (P09)
chybějící úkryt civilní ochrany (P16)

Obec

Téma
RURÚ

Moravice
4

6

7

8

9
10
11
12
13
Nové Lublice
4

5

6

8

9
10
11
12
13

Popis
negativně hodnocená změna počtu obyvatel v dlouhodobém vývoji
(ZU03)
vysoký index stáří (ZU10)
část chatové osady Mokřinky na poddolovaném území (OU02)
přestože není oficiálně evidované sesuvné území, v dotaznících je
zmíněn problém se sesuvy nad komunikací k chatovišti Mokřinky
(OU05)
stanoveno území ohrožené zvláštní povodní pod vodní nádrží Harta +
Kružberk (OU06)
chybějící pečovatelská služba pro seniory (P24)
výskyt územní ekologických rizik (ZH04)
lokálně na severu v dolních částech svahů střední až vyšší erozní
ohrožení plošným odtokem (OU04)
několik erozně ohrožených DSO (OU09) mimo zástavbu - v dotaznících
zmiňovány problémy u východní hranice s erozí v DSO
rozsáhlé bloky bez výsadeb či překážek odtoku (OU11)
nedostupná zdravotní péče (P23)
chybějící kanalizace a ČOV (ZH01)
nízká míra podnikatelské aktivity (P20)
chybějící cyklotrasa (ZD11)
nízká prostupnost krajiny (P05)
vysoké turistické a rekreační zatížení území (P14)
chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
negativně hodnocená změna počtu obyvatel v krátkodobém vývoji
(ZU03)
vysoký index stáří (ZU10)
nenavazující ÚSES na ÚSES v Kružberku (P01)
zastavitelná plocha Z16SV je vymezena v nivě toku (SZL06)
zastavitelná plocha Z3VD je vymezena na kvalitním lučním biotopu
(SO03)
zatrubněné úseky vodního toku ve volné krajině – bezejmenný
levostranný přítok Novolublického potoka pod obcí (P17)
stanoveno území ohrožené zvláštní povodní pod vodní nádrží Harta +
Kružberk (OU06)
část zastavitelných ploch a plánovaného koridoru vymezena na bonitně
cenných zemědělských půdách (SZL01)
v severní části převážně střední, na západě i silné erozní ohrožení
plošným odtokem (OU04)
chybějící kulturní zařízení (P26)
chybějící sociální služby (P24)
chybějící sportoviště (P25)
chybějící kanalizace a ČOV (jen dešťová kanalizace) (ZH01)
obec není plynofikována (ZH02)
nízká míra podnikatelské aktivity (P20)
chybějící cyklotrasa (ZD11)
chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
chybějící úkryt civilní ochrany (P16)

Obec
Radkov

Téma
RURÚ
2
4

5

Popis
na území obce je identifikován 1 brownfield (skládka (k.ú. Radkov u
Vítkova)) (ZU01)
negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v
letech 2015 – 2019 (ZU12)
snižující se index stáří
zastavitelné plochy ve vymezených biotopech vybraných zvláště
chráněných druhů velkých savců – zastavitelné plochy rekreace v lesním
komplexu nad údolím řeky Moravice (SO01)
ohrožení zástavby přívalovými srážkami (odtokem z povodí) - (dotazník)
(OU07)
okrajově dvě nevýznamné plochy zástavby (chaty u Staviska a část
Vikštejna) na poddolovaném území (OU02), dle dotazníku bez problémů

6

7

8

přímé ohrožení zastavěného území obce rozlivem z vodních toků za
povodňové situace - spodní úsek obce pod rybníkem (dotazník) (OU06)
stanovené záplavovém území Q100 - ohrožená zástavba (OU01)
stanoveno území ohrožené zvláštní povodní pod vodní nádrží Harta +
Kružberk (OU06)
výskyt zranitelné oblasti (celé území)
obec si stěžuje na subjektivní zhoršení ovzduší z důvodu vytápění
domácností
výskyt územní ekologických rizik (ZH04)
lokálně v dolních částech svahů střední až vyšší erozní ohrožení plošným
odtokem (OU04), v dotaznících jsou zmiňovány občasné problémy při
přívalových srážkách
malá část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných
zemědělských půdách (SZL01)
několik kratších erozně ohrožených DSO (OU09) , jedna nad zástavbou

9
10
13
Staré Těchanovice

2
4
5

6

chybějící multifunkční hřiště (P25)
chybějící sociální zařízení (P24)
chybějící veřejné prostranství v centru obce u kostela (P27)
chybějící zdravotnické zařízení (P23)
chybějící kanalizace a ČOV (ZH01)
chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
na území obce je identifikován 1 brownfield (Jánské Koupele (k.ú. Staré
Těchanovice)) (ZU01)
vysoký index stáří (ZU10)
zastavitelná plocha Z31VX na kvalitní nivní louce (SO03)
ohrožení zástavby přívalovými srážkami (odtokem z povodí) - (dotazník)
(OU07)
přímé ohrožení zastavěného území obce rozlivem z vodních toků za
povodňové situace - St. 86/1, 664/1, 662, 660/2, 64/1 , St.61 (dotazník)
(OU06)
stanovené záplavovém území Q100 - ohrožená zástavba (OU01)
stanoveno území ohrožené zvláštní povodní pod vodní nádrží Harta +
Kružberk (OU06)

Obec

Téma
RURÚ

7

8

10

13
Svatoňovice

2
4

5

6
7

8

9
10
13
Větřkovice
4

Popis
zastavitelné plochy v záplavovém území Q100 (SZL04)
skládka Staré Těchanovice se dále rozšiřuje - nejvýznamnější stará
ekologická zátěž v RP Vítkov
výskyt územní ekologických rizik (ZH04)
lokálně v dolních částech svahů střední až vysoké erozní ohrožení
plošným odtokem (OU04), vč. několika ploch nad zástavbou, v
dotaznících jsou zmiňovány nahodilé problémy ze strany na Svatoňovice
a v bočních uličkách v obci
malá část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných
zemědělských půdách (SZL01)
chybějící kanalizace a ČOV (ZH01)
nedostatečná dopravní obslužnost (ZD04)
obec není plynofikována (ZH02)
průtah komunikace II. třídy zastavěným územím (ZD01)
chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
chybějící systém varování obyvatel (P09)
chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
na území obce je identifikován 1 brownfield (vepřín fa Frančák (k.ú.
Svatoňovice)) (ZU01)
negativně hodnocená změna počtu obyvatel v dlouhodobém vývoji
(ZU03)
nízké zastoupení přírodních biotopů na území obce vzhledem k
potenciálu území (P02)
zastavitelná plocha (plocha smíšená rekreační) v nivě Moravice (SZL06)
zatrubněné úseky vodních toků ve volné krajině (severovýchodní cíp
území, nad chatovištěm) (P17)
stanoveno území ohrožené zvláštní povodní pod vodní nádrží Harta +
Kružberk (OU06)
zastavitelné plochy v záplavovém území Q100 (SZL04)
výskyt územní ekologických rizik (ZH04)
lokálně v dolních částech svahů a východně nad zástavbou střední až
vyšší erozní ohrožení plošným odtokem (OU04) - problémy s odtokem
ze zemědělských ploch nad zástavbou na parc. 2452, 21/2, 55, 56/1,
56/2, 61/4, 511
mírný úbytek zemědělské půdy mezi roky 2009-2019 (OU08)
několik kratších erozně ohrožených DSO (OU09)
chybějící komerční zařízení (obchod) (P28)
chybí kanalizace s napojením na ČOV (ZH01)
není plynofikace v celé obci (ZH02)
chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
chybějící stanice SDH (P07)
chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v
letech 2015 – 2019 (ZU12)
vysoký index stáří (ZU10)
nedostatečné ochranné vegetační pásy podél vodních toků (P03)
nenavazující ÚSES na ÚSES obcí Březová a Fulnek (P01)

Obec

Téma
RURÚ
5

6

7

8

Popis
nízké zastoupení přírodních biotopů na území obce (P02)
střet frekventované silnice II/462 a vymezeného dálkového migračního
koridoru pro velké savce (SO02)
zastavitelné plochy Z1 a Z2 na prameništi vodního toku (SZL06)
zatrubněný pramenný úsek vodního toku v severní části území obce,
zatrubněný úsek toku ve východní části území (P17)
ohrožení zástavby přívalovými srážkami (odtokem z povodí) - (dotazník)
(OU07)
přímé ohrožení zastavěného území obce rozlivem z vodních toků za
povodňové situace - č.p. 4, č.p. 76, č.p. 77, č.p. 152, č.p. 145, č.p. 150,
č.p. 197 (dotazník) (OU06)
stanoveno území ohrožené zvláštní povodní pod vodní nádrží Harta +
Kružberk (OU06)
výskyt zranitelné oblasti (k.ú. Nové Vrbno, k.ú. Větřkovice u Vítkova)
výskyt územní ekologických rizik (ZH04)
část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských
půdách (SZL01)
lokálně v dolních částech svahů střední až vyšší erozní ohrožení plošným
odtokem (OU04)
rozsáhlé bloky v okolí zástavby bez výsadeb či překážek odtoku členěné
kulturami (OU11)
řada kratších erozně ohrožených DSO (OU09), převážně mimo zástavbu

9
10
12
13
Vítkov

2

4

významný úbytek zemědělské půdy mezi roky 2009-2019 (OU08)
nedostatečná kapacita mateřské školy (P22)
chybí kanalizace s napojením na ČOV (ZH01)
průtah komunikace II. třídy zastavěným územím (ZD01)
chybějící cyklotrasa (ZD11)
chybějící turistická trasa (ZD12)
chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
na území obce jsou identifikováno 11 brownfieldů (bramborárna (k.ú.
Lhotka u Vítkova), bývalé zemědělské družstvo (k.ú. Lhotka u Vítkova),
zemědělská usedlost (k.ú. Nové Těchanovice), zemědělská usedlost (k.ú.
Nové Těchanovice), plocha smíšená obytná - městská (k. ú. Vítkov),
výroba drobná a řemeslná (k. ú. Vítkov), občanské vybavení-veřejná
infrastruktura (k. ú. Vítkov), výroba drobná a řemeslná (k. ú. Vítkov),
občanské vybavení – komerční zařízení (k. ú. Vítkov), občanské vybavení
– komerční zařízení (k. ú. Vítkov), občanské vybavení – komerční
zařízení (k. ú. Vítkov)) (ZU01)
negativně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v
krátkodobém vývoji (ZU03)
negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v
letech 2015 – 2019 (ZU12) (ZU12)
vysoký index stáří (ZU10)
chybějící či nedostatečné ochranné vegetační pásy podél vodních toků
(P03)

Obec

Téma
RURÚ
5

6

7

8

9
10
12
13

Popis
střet frekventované silnice II/462 a vymezeného dálkového migračního
koridoru pro velké savce (SO02)
zastavitelná plocha Z3.8SV ve Lhotce je vymezena na prameništi
vodního toku (SZL06)
zatrubněné úseky vodních toků ve volné krajině – vodní tok na nádržemi
Pavelák, úseky toků jihovýchodně od města (P17)
objekty v záplavovém území Q100 (OU01)
stanoveno území ohrožené zvláštní povodní pod vodní nádrží Harta +
Kružberk (OU06)
v Klokočově, Lhotce a Zálužném zástavba a v menší míře i zastavitelné
plochy na poddolovaném území (OU02, SZL03), v dotaznících nejsou
zmiňovány problémy
ve Lhotě okrajově zastavitelné plochy zasahují do v minulosti těženého
ložiska břidlice (SZL02)
velké množství kritických bodů (OU07)
výskyt zranitelné oblasti (k.ú. Jelenice, k.ú. Lhotka u Vítkova)
skládka (ZH05)
výskyt územní ekologických rizik (ZH04)
část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských
půdách (SZL01)
mírný úbytek zemědělské půdy mezi roky 2009-2019 (OU08)
několik krátkých erozně ohrožených DSO (OU09)
rozsáhlé bloky bez výsadeb či překážek odtoku (OU11)
chybějící denní stacionář (P24)
chybějící komerční zařízení (bankovní ústav) (P28)
chybějící velká sportovní hala (P25)
chybějící zdravotnická zařízení (oční, zubní, plicní) (P23)
průtah komunikace II. třídy zastavěným územím (ZD01)
nízká prostupnost krajiny (P05)
chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
chybějící systém varování obyvatel (P09)
chybějící úkryt civilní ochrany (P16)

