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2 Branka u Opavy 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 2 - Otice - Slavkov - Raduň) 

 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, 
převážně venkovský, resp. příměstský charakter sídel.  

 Důsledky fragmentace krajiny liniovými stavbami páteřní silniční sítě kompenzovat vhodnými 
opatřeními zajišťujícími průchodnost krajiny (např. nadchody, podchody, migračními přechody 
apod.).  

 Chránit přirozené odtokové poměry údolní nivy Moravice, neumísťovat do ní nové zastavitelné 
plochy.  

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.  Zvyšovat rozsah krajinné vegetace nebo vnesení trvalých kultur do 
krajiny – místní druhy dřevin nebo ovocné stromy, trvalé travní porosty, zelené koridory ze sídel 
do krajiny, hlavně v návaznosti na sídlení funkce území v drobnějším detailu.  

 Zachovat vizuální význam kulturních dominant historického jádra Opavy v krajinných 
panoramatech, neumisťovat do pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a vzrostlou 
zeleň. 

 Zachovat dosavadní strukturu a charakter venkovského osídlení.  
 Chránit a posilovat význam výrazných krajinných os tvořených liniemi vodních toků vč. 

doprovodných břehových porostů jakožto prvků prostorového členění krajiny s funkcí prvků 
ÚSES.  

 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše uvedených sídlech ve struktuře 
zástavby a ve vizuální scéně.  

 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru.  

 Nepřipustit umisťování dalších záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 
charakteristické znaky, jakož i další přírodní a krajinné hodnoty této specifické krajiny. 

 
Doporučení z karet obcí 
 V lokalitě Stará zahrada je v územním plánu navržena rezerva pro smíšenou zástavbu - je 

doporučeno při konkretizaci využití této územní rezervy zpracovat studii na odvedení jak 
splaškových, tak zejména srážkových vod. Současně je nutno zajistit neškodný odtok srážkových 
vod z této lokality. 

 Doporučujeme na DPB 0301/4 je navrženo ochranné zatravnění (TP-001), přestože odtok ze 
svahu neohrožuje přímo zástavbu. Alternativně lze po umístění biotechnického opatření (BT-
001) na přerušení svahu aplikovat místo zatravnění PEOm/PEOv.  

 Ve východní části území je navrženo zatravnění na silně ohrožené části DPB 7302/41 (TP-002), 
na DPB 7302/41 a 7307/6 je vhodné aplikovat PEOm/PEOv.  

 V západním cípu území se nachází několik mírně ohrožených DPB s delšími svahy, na kterých by 
bylo vhodné umístit minimálně nějaká opatření pro zpomalení odtoku, např. travnaté pásy, mez 
(BT-002).  

 V SZ části území směrem na Otice je doporučeno rozsáhlé (ale málo svažité bloky rozčlenit 
vhodnými BT opatřeními jako jsou biopásy, travnaté pásy (BT-003 až BT-005), případně možné 
doplnit výsadby podél cest jako bariéry proti větru (VET-001).  
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 Doporučuje se zalesnění formou remízků nebo pásů lesa podél vodního toku Macalka na 
západní hranici obce. Zákres návrhu je zobrazen v Hlavním výkresu - jedná se pouze o orientační 
zákres nikoliv o přesné umístění 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné vymezit 
nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. Kolem malých toků v polích 
je potřeba vymezit ochranné pásy o šířce min 8 m z každé strany, na vhodných místech přidat 
místa pro biotopy a zadržování vody, aby bylo posíleno zadržování vody v krajině. Navrhujeme 
vytvoření okružní trasy v návaznosti na sídlo, která by přerušila rozsáhlý, neprostupný blok orné 
půdy 7202/4 (NUK-24) 

 Jsou navrženy směry propojení polními cestami do Uhlířova (PRO-067), Otic (PRO-070) a 
Chvalíkovic (PRO-071). 
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3 Bratříkovice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 10 - Hlavnice - Jakartovice) 

 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru, zachovat tuto 
atraktivní krajinu pro nenáročné formy rekreace přírodě blízkého charakteru. 

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 
historických hodnot této specifické krajiny.  

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských sídlech před snížením jejich 
vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou dostavbou a vzrostlou zelení (zalesněním). 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 
významné znaky této specifické krajiny.  

 Při rozvoji rekreační funkce chránit významné znaky a ostatní přírodní hodnoty této specifické 
krajiny.  

 Zachovat liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur před 
živelnou urbanizací.  

 Doplnit krajinnou zelení – aleje a stromořadí, případně také trvalými zemědělskými kulturami.  

 Krajinnou vegetací členit horizonty. 
 

Doporučení z karet obcí 
 
 Byly vymezeny problémy s povrchovým odtokem -  problémový odtok vzniká v povodí 

nacházející se severně nad zástavbou (BR-VP1). - Území katastru obce Bratříkovice bylo součástí 
řešení projektu „Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Opavsko-
severozápad“ (2011), které řeší erozní a odtokovou problematiku. Součásti řešení studie byla i 
zmiňovaná problémová lokalita. Pro tuto lokalitu je navržena úprava hospodaření na pozemcích 
a návrh liniového opatření (protierozní mez PBPOP-112). Navrhovaný soubor opatření je 
doporučeno doplnit o záchytný příkop umístěný přímo nad zástavbu obce, který bude 
zachytávat a převádět vody směrem mimo zástavby do údolnice nacházející se východně od 
zástavby obce.  

 Přerušení dlouhého svahu je též navrženo na PB 1604 u severní hranice obce (BT-036) a na DPB 
0701/1 zasahujícím z Hlavnice (BT-037).  

 V celé severní a východní části doporučujeme doplnit výsadby a bariéry proti větrné erozi.  
 Ve východní a střední části doporučujeme zvýšit lesnatost formou remízků, přesnou lokalizaci 

lze přizpůsobit vlastnickým poměrům. 
 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné vymezit 

nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. Jsou navrženy směry 
propojení polními cestami do Sádku u Opavy (PRO-041) a Hlavnice (PRO-042).Navrhujeme 
realizovat výsadby zeleně podél účelových komunikací (VUK-001). 

 Navrhujeme zvážit možnost využití stávajícího brownfieldu (bývalé zemědělské družstvo, 
BRWNR-001) k ubytování či stravování (změna funkčního využití plochy) 
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4 Brumovice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 12 - Brumovice) 

 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru, zachovat tuto 
atraktivní krajinu pro nenáročné formy rekreace přírodě blízkého charakteru. 

 Chránit a posilovat význam výrazných krajinných os tvořených liniemi vodních toků (Čižina) vč. 
doprovodných břehových porostů jakožto prvků prostorového členění krajiny s funkcí prvků 
ÚSES. 

 Zachovat celistvost izolovaných lesních celků.  
 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 

historických hodnot této specifické krajiny.  
 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 

krajiny s funkcí prvků ÚSES. 
 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše uvedených sídlech ve struktuře 

zástavby a ve vizuální scéně.  
 Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských sídlech před snížením jejich 

vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou dostavbou a vzrostlou zelení (zalesněním). 
 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 

významné znaky této specifické krajiny.  
 Doplnit liniovou krajinnou zeleň – aleje a stromořadí. 

 
Doporučení z karet obcí 
 

 Problémová lokalita (VPL-010), na které povrchový odtok představuje riziko pro níže 
zastavěné území, lokalita je řešena návrhy opatření v KoPÚ, kde je vymezen návrh 
záchytného příkopu, který odvádí vody směrem do vodního toku Čížina, návrh opatření je 
poměrně nevhodně umístěný daleko od zástavby, díky tomu vzniká mezi návrhem a 
zástavbou mezipovodí, které i nadále představuje riziko pro zástavbu, dodatečně jsou pro 
tuto lokalitu navrženy doplňující návrhy ve studii PBPPO, kde je vymezen podél zástavby 
záchytný průleh, který odvede povrchový odtok mimo zástavbu, tento návrh řeší mezipovodí, 
které nebylo vyřešeno v rámci KoPÚ - doporučeno oba návrhy zapracovat do nového 
územního plánu 

 Problémová lokalita (VPL-012), na které povrchový odtok směřuje směrem do zástavby, 
návrh opatření vymezen v PSZ Úblo, jedná se o záchytný průleh, ve vymezené lokalitě je 
doporučeno na DPB 1601 ve spodní části u zástavby doplnit liniový záchytný prvek (příkop 
nebo průleh) a svést vody k návrhu zatrubnění vedené u silnice III/4596 

 Doporučeno prověřit stav kanalizace v zástavbě Brumovic a navrhnout možnosti eliminace 
přítoků povrchových vod do kanalizační sítě. 

 Doporučujeme (zejména u VB_001-3) jejich trvalé rozčlenění prvky zeleně, které by přispěly 
ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty a ke snížené větrné eroze. 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 Doporučujeme doplnit plochy zeleně u stávající vegetace kolem skládky na severu katastru. 
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 Podél PR Hořina a jižní části PP Úvalenské louky doporučujeme vymezit linii (pás) zatravnění 
(u PR Hořina  jedná o plochu ÚSES, jež přesahuje hranici rezervace). Schéma zatravnění je v 
shapefile ESP). 

 Navrženy směry propojení polními cestami do Úbla (PRO-004), Malých Heraltice (PRO-005) a 
Velkých Heraltic (PRO-006). 

 Navrhujeme zvážit možnost využití stávajícího brownfieldu (Skrochovický mlýn, BRWNR-002) 
k ubytování či stravování (změna funkčního využití plochy), 
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5 Budišovice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 27 - Kyjovice - Budišovice - Hrabyň) 

 Omezit plošný rozsah nové zástavby a zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel 
venkovského charakteru.  

 Nové zastavitelné plochy vymezovat v rámci zastavěného území nebo na plochách na toto území 
navazujících.  

 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nové zástavby a zachovat dosavadní, převážně 
venkovský, resp. příměstský charakter sídel 

 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur před 
necitlivou urbanizací a hospodářskou činností. 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 
charakteristické znaky, jakož i další přírodní a krajinné hodnoty této specifické krajiny. 

 Chránit siluety kulturních dominant v před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně, 
neumisťovat do jejich blízkosti a do pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a 
vzrostlou zeleň. 

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.  

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 
historických hodnot této specifické krajiny.  

 Vhodně doplnit prvky liniové krajinné vegetace – podél cest, na hřbetech.  
 Rodinnou rekreaci rozvíjet výhradně využíváním objektů původní zástavby. 
 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur před 

necitlivou urbanizací a hospodářskou činností. 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 Lokalita VNL-201 – na východ od zástavby se nachází širší údolnice podél bezejmenného 
toku (LB přítok VT Porubka) kde byl vymezen prostor pro možné vybudování soustavy 
malých vodních nádrží, nebo kořenové čistírny odpadních vod, které jsou v současnosti 
zaústěny do tohoto vodního toku. 

 Lokalita VNL-212 a 213 – zamokřené plochy podél VT Studnice je doporučeno využít 
jako prostor pro vytvoření mokřadů nebo soustavy malých vodních nádrží. 

 Jižně nad zástavbou jsou dvě menší lokality s vysokým ohrožením na DPB 8603 a 
7605/7 jsou navrženy k zatravnění (TP-003, TP-004). 

 Na DPB v jižním cípu území a DPB 8606/4 s dvěma DSO (SUt-002, SUt-003) je 
doporučena stabilizace zatravněním. 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 Navrhujeme účelovou komunikaci, která by přerušila blok orné půdy 8606/4 a která by 
vhodně zaokruhovala účelové komunikace pro vycházky nad obcí (NUK-004). 
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6 Dolní Životice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 15 - Dolní Životice – Litultovice) 

 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru, omezit živelný 
nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, převážně venkovský, 
resp. příměstský charakter sídel. 

 Chránit a posilovat význam výrazné krajinné osy tvořené linií vodního toku Hvozdnice vč. 
doprovodných břehových porostů jakožto prvků prostorového členění krajiny s funkcí prvků 
ÚSES. 

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše uvedených sídlech ve struktuře 
zástavby a ve vizuální scéně. Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských 
sídlech před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou dostavbou a 
vzrostlou zelení (zalesněním). 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 
významné znaky této specifické krajiny.  

 Doplnit liniovou krajinnou zeleň – aleje a stromořadí a krajinnou zeleň na horizontech, realizovat 
ÚSES. 

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 
historických hodnot této specifické krajiny. 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 Doporučujeme řešení problémové lokality VPL-001 (Studií proveditelnosti byla v ploše 
navržena opatření, která sníží (eliminují) riziko vzniku zrychleného povrchového odtoku, 
Studií nebylo řešeno převedení vod přes zástavbu – v zástavbě se nacházejí nekapacitní 
objekty (kritická místa) - je doporučeno zadat vypracování posouzení stávajícího odvodnění, 
které se nachází v zástavbě obce 

 Doporučujeme řešení problémové lokality VPL-002 (Studií proveditelnosti byl navržen soubor 
opatření pro odvedení vod mimo zástavbu, nově schválený územní plán navrhuje v této 
lokalitě významné rozšíření zástavby bez dalších dodatečných opatření k ochraně - je 
doporučeno vypracovat před zahájením realizace posouzení odvedení vod srážkových vod z 
nově zastavitelného území 

 Doporučujeme řešení problémové lokality VPL-003 a VPL-004  (Studií proveditelnosti byl 
navržen soubor opatření, který řeší ochranu a převedení vod mimo tuto zástavbu) 

 V severní části území jsou bloky vhodné k doplnění výsadeb proti větrné erozi, rozsáhlý blok 
4012/3 na východě je vhodný k rozčlenění. 

 Polní cesty: pásy podél polních cest a historické polní cesty lze využít jako základ pro novou 
zelenou infrastrukturu 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 V migračně významném území pro velké savce je vymezeno asi 340 m2 zastavitelných ploch. 
Doporučujeme další zastavitelné území vymezovat jen blízko intravilánu mimo MVÚ. 
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 Navrženy směry propojení polními cestami do Hertic (PRO-057), Litultovic (PRO-053), 
Jezdkovic (PRO-056), Mikolajic (PRO-058) a Slavkova (PRO-059). 

 Navrhujeme účelovou komunikaci, která by vedla severovýchodním směrem od obce a která 
by obec napojovala na lesní komplex nad Štáblovickým Mlýnem (NUK-005, možnost obnovy 
komunikace v obecní parcele 1085/2). Navrhujeme účelovou komunikaci podél Hvozdnice, 
která by propojila obec s modrou turistickou trasou (NUK-006), 
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7 Háj ve Slezsku 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 4 – Háj) 
 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, 

převážně venkovský, resp. příměstský charakter sídel.  
 Důsledky fragmentace krajiny liniovými stavbami páteřní silniční sítě kompenzovat vhodnými 

opatřeními zajišťujícími průchodnost krajiny (např. nadchody, podchody, migračními přechody 
apod.).  

 Chránit a posilovat význam meandrujícího toku Opavy s doprovodem břehových porostů jako 
výrazné krajinné osy. Zajistit ochranu přírodních a estetických hodnot soustředěných v tomto 
území v rozsahu vymezení přírodně a krajinářsky cenného území nivy řeky Opavy.  

 Chránit přirozené odtokové poměry údolních nivy Opavy, neumísťovat do ní nové zastavitelné 
plochy.  

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.  Zvyšovat rozsah krajinné vegetace nebo vnesení trvalých kultur do 
krajiny – místní druhy dřevin nebo ovocné stromy, trvalé travní porosty, zelené koridory ze sídel 
do krajiny, hlavně v návaznosti na sídlení funkce území v drobnějším detailu.  

 Omezit plošný rozsah nové zástavby a zachovat dosavadní venkovskou strukturu osídlení. 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 Opatření VNL 229 – návrh vytvoření záchytného pásu s případným odvodem povrchové vody 
z prostoru před záchytným pásem mimo zástavbu. 

 Opatření VNL 254 – podchycení přítoku z lesa kapacitním příkopem, vedeným podél 
komunikace a zaústěním do koryta Kremlice před mostkem pod komunikací. Průtočnost 
mostku nutno předem posoudit. 

 Opatření VNL 231 – navržena úprava vtokové části zatrubněného úseku, optimálně s 
vytvořením menšího retenčního prostoru před vtokem na zachycení splavenin. 

 Opatření VNL 230 – návrh hydrotechnického posouzení vzájemného propojení koryt VT 
Hrabyňka a VT Kremlice nad vodní nádrží na VT Hrabyňka s minimalizací vlivu stávajících 
mostků a propustí pod komunikací. 

 Opatření VNL 220 – návrh na revitalizaci vodního toku, vedeného na západním okraji místní 
části. 

 V prostoru u cukrovaru, před zaústěním VT Hrabyňky do koryta Opavy je navrženo provést 
revitalizaci napřímeného koryta VT – opatření VNL 219. 

 Opatření VPL 234 – v JV části zástavby prochází HOZ rozlehlejší plochou, která v případě 
přívalových srážek dotuje koryto HOZ, které je v dalším úseku zatrubněné v prostoru 
zástavby. Je doporučeno posoudit kapacitu koryta a navazujícího zatrubnění. V dolním úseku 
koryta HOZ (mezi zástavbou a ČOV je navržena revitalizace koryta – opatření VNL 218. 

 V lokalitě Pod Hubečkovou skálou je navrženo zpevnit údolnici zatravněním a doplněním 
doprovodné zeleně – opatření VNL 214. 

 Mezi Chabičovem a Jilešovicemi je navrženo k revitalizaci koryto HOZ a bezejmenného 
vodního toku v úsecích, které jsou napřímeny a s minimem doprovodné zeleně – opatření 
VNL 217 a 216. 
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 Na západním okraji zástavby (místní část Jilešovice), v místě soustředění povrchového odtoku 
z výše položených pozemků, se nachází kritický bod, který je nutno posoudit z hlediska 
množství odtoku a porovnat s kapacitou místní kanalizační sítě. V případě potřeby provést 
návrh retenční nádrže nebo úpravy kanalizace – opatření VPL 235. 

 Na východním okraji (místní část Jilešovice), mezi tratí ČD a korytem Opavy odtrubnit 
vodoteče a provést revitalizaci – opatření VNL 215. 

 Jsou navrženy směry propojení polními a lesními cestami mezi sídly v rámci obce  - Háj ve 
Slezsku, Lhotu u Opavy, Smolkov a Jilešovice (návrhy č. PRO-086, PRO-088, PRO-093) 

 Jsou navrženy směry propojení do sousedních obcí - Hrabyně, Velká Polom, Dobroslavice, 
Dolní Benešov a Mokré Lazce (návrhy č. PRO-085, PRO-087, PRO-090, PRO-091, PRO-092, 
PRO-089). 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 Navrhujeme pěší/turistickou trasu, která by propojila Památník II. sv. v. v Hrabyni s Mlýnem 
vodníka Slámy ve Lhotě (NT-003).  

 Navrhujeme zvýšení prostupnosti nivy řeky Opavy formou nezpevněných účelových 
komunikací (NUK-025). 

 Navrhujeme pěší/turistickou trasu, která by Háj ve Slezsku propojila s ptačí pozorovatelnou v 
Kozmicích (NT-002).  

 Navrhujeme vymezení ploch rekreace přírodního charakteru v nivě řeky Opavy s přípustnými 
činnostmi, které nebudou snižovat ekologickou funkci niv (NPRP-002). 

 Při rozvoji území a vymezování rozvojových ploch respektovat sesuvné území v jižní okrajové 
části Chabičova s doporučením nevymezovat nové plochy pro bydlení v této lokalitě. 
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8 Hlavnice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 10 - Hlavnice - Jakartovice) 
 

 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru, zachovat 
tuto atraktivní krajinu pro nenáročné formy rekreace přírodě blízkého charakteru. 
 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a 
kulturně historických hodnot této specifické krajiny.  
 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES. 
 Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských sídlech před snížením jejich 
vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou dostavbou a vzrostlou zelení (zalesněním). 
 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 
významné znaky této specifické krajiny.  
 Při rozvoji rekreační funkce chránit významné znaky a ostatní přírodní hodnoty této specifické 
krajiny.  
 Zachovat liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur před 
živelnou urbanizací.  
 Doplnit krajinnou zelení – aleje a stromořadí, případně také trvalými zemědělskými 
kulturami.  

 Krajinnou vegetací členit horizonty. 
 

Doporučení z karet obcí 
 Na území Hlavnice byla navržena (v rámci studie PBPPO na území obcí Mikroregionu 

Opavsko-severozápad) významnější vodohospodářská opatření, a to v severní části katastru. 
Jedná se o návrh revitalizace vodního toku (PP přítok VT Velká). Dále je navrženo na hranici 
katastru Hlavnice s katastrem  

 Doporučujeme (zejména u VB_004-5) jejich trvalé rozčlenění prvky zeleně, které by přispěly 
ke zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze. 

 Údolnice na DPB 8804 a DPB 0901/2 by měly být stabilizovány zatravněním (SUt-066, SUt-
067), 

 Doporučuje se zvýšit lesnatost tam, kde to bude možné z hlediska vlastnických vztahů, 
například podél cest (remízky, pásy lesa). 

 Některé ze stávajících remízků a alejí by bylo vhodné rozšířit (přidat dalších cca 3-5 m např. 
TTP), je potřeba členit velký půdní blok na SZ od obce. 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 Navrženy směry propojení polními cestami do Bratříkovic (PRO-042), Litultovic (PRO-052) a 
Nového Dvora u Opavy (PRO-055). 

 Navrhujeme vymezení dalších ploch veřejné zeleně či ploch rekreace přírodního charakteru v 
krajině, které by zvýšily rekreační možnosti obce (NPRP-003). 
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9 Hlubočec 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 28 - Pustá Polom – Hlubočec) 
 
 Omezit plošný rozsah nové zástavby a zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel 

venkovského charakteru.  
 Nové zastavitelné plochy vymezovat v rámci zastavěného území nebo na plochách na toto území 

navazujících.  
 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nové zástavby a zachovat dosavadní, převážně 

venkovský charakter sídel. 
 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur před 

necitlivou urbanizací a hospodářskou činností. 
 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 

charakteristické znaky, jakož i další přírodní a krajinné hodnoty této specifické krajiny. 
 Chránit siluety kulturních dominant v před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně, 

neumisťovat do jejich blízkosti a do pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a 
vzrostlou zeleň. 

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.  

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 
historických hodnot. Vhodně doplnit prvky liniové krajinné zeleně od sídel až k okrajům lesů. 

 Rodinnou rekreaci rozvíjet výhradně využíváním objektů původní zástavby. 
 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur před 

necitlivou urbanizací a hospodářskou činností 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 S ohledem na konfiguraci terénu vyhodnoceny k řešení lokality ke zpevnění údolnic 
zatravněním a doprovodnou vegetací. Jedná se o opatření VNL 203 až 208.  

 Opatření VPL 237 se týká posouzení povrchového odtoku z lokality na SZ okraji obce a jeho 
převedení přes zástavbu (prostřednictví kanalizační sítě do PB přítoku Hlubočského potoka a 
dále do koryta Hlubočského potoka. 

 Opatření VPL 215 vymezuje prostor, který by mohl být využit k vybudování retenční nádrže, 
neboť se zde soustřeďuje odtok prakticky ze 4 údolnic. Vybudováním retenční nádrže by byl 
výrazně omezen erozní smyv při současném zpomalení povrchového odtoku. 

 Na jižním okraji katastru, kolem soutoku LB přítoku Setiny a Setiny je dle ÚP Skřipov navržena 
lokalita k vybudování soustavy vodních nádrží – opatření VNL 214. 

 Výrazné větvené DSO s erozními projevy na DPB 3901/5 (SUt-009) a DPB 3901/11 (SUt-011) 
jsou navrženy k zatravnění, případně umístění jiné erozně vhodné plodiny (jetel, vojtěška, 
jetelotrávy). 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 V migračně významném území pro velké savce je vymezeno asi 500 m2 zastavitelných ploch. 
Doporučujeme další zastavitelné území vymezovat jen blízko intravilánu mimo MVÚ. 

 Navrženy směry propojení polními cestami do Pusté Polomi (PRO-097), Jakubčovic (PRO-
111), Hrabství (PRO-112) a Výškovic (PRO-113). 
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 Navrhujeme vymezit účelové komunikace jihozápadně od obce, které by obec propojily s 
lesním komplexem nad Hrabstvím (NUK-026). 

 Navrhujeme posoudit potřebu rozsáhlé návrhové plochy výroby a skladování (Z21) navazující 
na areál, i ve vztahu s požadavky na ochranu krajinného rázu uvedenými ve vyhlášce o zřízení 
parku Moravice. 
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10 Hněvošice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 6 - Hněvošice – Služovice) 
 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, 

převážně venkovský charakter sídel.  
 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 

krajiny s funkcí prvků ÚSES.  
 Zvyšovat rozsah krajinné vegetace nebo vnesení plošek trvalých zemědělských kultur do krajiny 

včetně ovocných porostů, zelené koridory podél polních cest a silnic, realizace ÚSES, stromořadí 
a výsadba alejí kolem polních cest, doplnění krajinné vegetace poblíž rozvodnic. 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 Pro území katastru obce Hněvošice byla v minulosti vypracována studie SOP (Studie 
odtokových poměrů), která řeší erozní a odtokovou problematiku, doporučujeme převzít 
návrhy z této studie: 

 (SOP-001 – V místě kumulace povrchového odtoku před zástavbou je navržena záchytná hráz 
suché retenční nádrže (poldru). Proti zvýšenému zanášení retenčního prostoru erozním 
smyvem je nutné zajistit používání protierozních opatření na okolních zemědělských 
pozemcích. 

 VNL-239 – Nad poldrem je navrženo zpevnění koryta a vytvoření dostatečného pruhu 
doprovodné zeleně (alespoň 10 – 15 m) po obou stranách koryta – revitalizace VT. 

 VNL-240 – Ve stávající údolnici je navrženo zpevnění koryta a vytvoření dostatečného pruhu 
doprovodné zeleně (alespoň 10 – 15 m) po obou stranách koryta – revitalizace VT. 

 Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB_06-7 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení 
ekologické a krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze.  

 Na blocích JV od zástavby s výraznou větvenou ohroženou DSO navrženou k zatravnění (SUt-
019) by měla být aplikována půdoochranná opatření, neboť DSO tvoří zdrojnici vodní nádrže. 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 Doporučuje se zvýšit lesnatost formou remízků zejména v severní a jižní části obce. 
 Navrhujeme vymezit účelové komunikace v severní části obce (možno obnovit účelové 

komunikace ve stávajících parcelách) s doprovodnou zelení, které by byly využitelné k 
rekreaci (vycházky, in-line aj.), NUK-027.  

 Navrhujeme účelovou komunikaci podél lesního komplexu U Cikalova rybníka, která by obec 
propojila s účelovými komunikacemi východně od obce (NUK-007). 

 Doporučujeme prověřit aktuální stav a vymezení dobývacích prostorů a následně provést 
úpravu dat ve spolupráci s OBÚ. Zohlednit při aktualizaci ÚPD. 
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11 Holasovice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 13 - Velké Heraltice) 
 
 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru, zachovat tuto 

atraktivní krajinu pro nenáročné formy rekreace přírodě blízkého charakteru. 
 Chránit a posilovat význam výrazných krajinných os tvořených liniemi vodních toků (Čižina, 

Heraltický potok) vč. doprovodných břehových porostů jakožto prvků prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Zachovat celistvost izolovaných lesních celků.  
 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 

historických hodnot této specifické krajiny.  
 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 

krajiny s funkcí prvků ÚSES. 
 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše uvedených sídlech ve struktuře 

zástavby a ve vizuální scéně. Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských 
sídlech před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou dostavbou a 
vzrostlou zelení (zalesněním). 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 
významné znaky této specifické krajiny.  

 Doplnit liniovou krajinnou zeleň – aleje a stromořadí. 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 Doporučená opatření v rámci KoPÚ  - suchá retenční nádrž (ozn. VPPOP-001) a další (VPL-013, 
VPL-014 a VPL-015) 

 Doporučuje se rozšířit lesní plochy podél vodních toků ve východní a střední části obce.  
 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 

vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 
 Navržen směr propojení polní cestou mezi sídly v rámci obce: Loděnice-Štemplovec (PRO-

019) a dále směry propojení okolních obcí: do Neplachovic-Zadků (PRO-019), Velkých 
Heraltice (PRO-015, PRO-017) a Tábora ve Slezsku (PRO-014). Část propojení Loděnice - Velké 
Heraltice je navrženo na základě výstupu KoPÚ (PRO-016). 
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12 Hrabyně 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 27 - Kyjovice - Budišovice – Hrabyně) 
 
 Omezit plošný rozsah nové zástavby a zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel 

venkovského charakteru.  
 Nové zastavitelné plochy vymezovat v rámci zastavěného území nebo na plochách na toto území 

navazujících.  
 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nové zástavby a zachovat dosavadní, převážně 

venkovský, resp. příměstský charakter sídel 
 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur před 

necitlivou urbanizací a hospodářskou činností. 
 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 

charakteristické znaky, jakož i další přírodní a krajinné hodnoty této specifické krajiny. 
 Chránit siluety kulturních dominant v před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně, 

neumisťovat do jejich blízkosti a do pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a 
vzrostlou zeleň. 

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.  

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 
historických hodnot této specifické krajiny.  

 Vhodně doplnit prvky liniové krajinné vegetace – podél cest, na hřbetech.  
 Rodinnou rekreaci rozvíjet výhradně využíváním objektů původní zástavby. 
 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur před 

necitlivou urbanizací a hospodářskou činností 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 VNL-209 a 210  – ve stávajících údolnicích je navrženo zpevnění zatravněním a doplnění 
doprovodné vegetace. V údolnici je vhodné provést několik příčných hrázek pro zpomalení 
odtoku z území. 

 Pro podporu zasakování vody v krajině je možné vytvořit tůně nebo mokřad. 
 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 

vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 
 Navrženy směry propojení polními cestami do Lhoty u Opavy (PRO-087), Smolkova (PRO-111) 

a Háje ve Slezsku (PRO-090). 
 Navrhujeme pěší/turistickou trasu, která by propojila Památník II. sv. v. v Hrabyni s Mlýnem 

vodníka Slámy ve Lhotě (NT-003). Navrhujeme vymezení nových účelových komunikací v 
návaznosti na sídlo, které by obec propojily s krajinou (NUK-028). 
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13 Hradec nad Moravicí 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 25 – Doubrava a Krajinný okrsek 22 - 
Domoradovice – Lipina) 
 
 Zachovat dosavadní komplex lesů při zachování přirozené druhové skladby. 
 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 

významné znaky této specifické krajiny.  
 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 

historických hodnot. 
 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 

významné znaky této specifické krajiny.  
 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur (zejména 

kultivované parkové krajiny v okolí zámku před necitlivou urbanizací a hospodářskou činností. 
 Chránit siluety kulturních dominant v před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně, 

neumisťovat do jejich blízkosti a do pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a 
vzrostlou zeleň. 

 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nové zástavby a zachovat dosavadní, převážně 
venkovský, resp. příměstský charakter sídel  

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.  

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 
historických hodnot. 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 Návrhy opatření jsou převzaty ze studie proveditelnosti a zobrazeny v hlavním výkrese 
(zejména VPL 026 v k.ú. Žimrovice) 

 Záměry v území představují riziko pro migračně významné území pro velké savce (MVÚ) - je 
zde vymezeno cca 69 ha různých zastavitelných ploch (D dopravní infrastruktura, R rekreace), 
což je největší konflikt s MVÚ v celém ORP Opava. Velmi doporučujeme další zastavitelné 
území vymezovat zásadně mimo dálkové migrační koridory, které probíhají na jihozápadě 
území (viz shapefile DMK) a v MVU stavět co nejméně. 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 Navrženy směry propojení polní cestou mezi sídly v rámci obce: Hradec nad Moravicí - 
Bohučovice (PRO-075) a Domoradovice - Filipovice (PRO-074). Do okolních obcí jsou navrženy 
směry propojení Jakubčovice - Skřipov (PRO-076) a Jakubčovice - Hlubočec (PRO-111). 

 Navrhujeme účelovou komunikaci (nejlépe v místě bývalé účelové komunikace), která by 
propojovala sídlo Benkovice s lesním komplexem pod kótou Strážnice (NUK-008). 

 Respektovat sesuvné území v Kajlovci při rozvojových záměrech, nevymezovat zde nové 
plochy zástavby. Prověřit stav sesuvu na Zámecké ulici a zahrnout do dat ÚAP. 

 Uplatňovat postupnou rekultivaci na vytěžených plochách v lomu v Bohučovicích, preferovat 
procesy přirozená sukcese, vytvoření vodní plochy, zatravňování a zalesnění. 
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14 Chlebičov 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 5 - Chlebičov – Oldřišov) 
 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, 

převážně venkovský charakter sídel.  
 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 

krajiny s funkcí prvků ÚSES.  Zvyšovat rozsah krajinné vegetace nebo vnesení plošek trvalých 
zemědělských kultur do krajiny, zelené koridory podél polních cest a silnic, realizace ÚSES, 
stromořadí a výsadba alejí kolem polních cest, doplnění krajinné vegetace poblíž rozvodnic. 

 Zachovat vizuální význam kulturních dominant historického jádra Opavy v krajinných 
panoramatech, neumisťovat do pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a vzrostlou 
zeleň. 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 VNL-234 –. Ve stávající údolnici je navrženo zpevnění koryta a vytvoření dostatečného pruhu 
doprovodné zeleně (alespoň 10 – 15 m) po obou stranách koryta – revitalizace VT 

 Východně od obce je vhodné aplikovat PEOm na DPB 1501/1, části DPB 0401/3 a 0601/9 a 
zvážit zatravnění ohrožených DSO (SUt-022 až SUt-024), 

 Hlavní opatření na ochranu zástavby musí proběhnout ve vedlejší obci – na DPB 2502/6 
aplikace PEOv, zatravnění údolnic (SUt-020 a SUt-021) a vybudování suchého poldru pod 
jednou z nich (hráz leží na území Chlebičova). 

 Základem pro novou zelenou infrastrukturu mohou být pásy krajinné zeleně podél polních 
cest, včetně těch zorněných. Důležité je napojení na polní cesty v okolních obcích, tj. Velkých 
Hošticích Oldřišově a Kravařích (už mimo ORP Opava). 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 Izolační zeleň: doporučujeme vyčlenit plochy kolem skládky na SV katastru (viz shapefile ESP). 

 Doporučuje se zvýšit lesnatost, kdekoliv je to možné, zejména prostřednictvím remízků nebo 
pásů lesa podél cest 

 Navrhujeme vymezit zaokruhované účelové komunikace v severní části území pro zlepšení 
rekreace v území (možnost vycházek, in-line aj.), NUK-029. 
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15 Chvalíkovice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce – Krajinný okrsek 2 - Otice - Slavkov – Raduň) 
 
 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, 

převážně venkovský, resp. příměstský charakter sídel.  
 Důsledky fragmentace krajiny liniovými stavbami páteřní silniční sítě kompenzovat vhodnými 

opatřeními zajišťujícími průchodnost krajiny (např. nadchody, podchody, migračními přechody 
apod.).  

 Chránit přirozené odtokové poměry údolní nivy Moravice, neumísťovat do ní nové zastavitelné 
plochy.  

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.  Zvyšovat rozsah krajinné vegetace nebo vnesení trvalých kultur do 
krajiny – místní druhy dřevin nebo ovocné stromy, trvalé travní porosty, zelené koridory ze sídel 
do krajiny, hlavně v návaznosti na sídlení funkce území v drobnějším detailu.  

 Zachovat vizuální význam kulturních dominant historického jádra Opavy v krajinných 
panoramatech, neumisťovat do pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a vzrostlou 
zeleň. 

 Zachovat dosavadní strukturu a charakter venkovského osídlení.  
 Chránit a posilovat význam výrazných krajinných os tvořených liniemi vodních toků vč. 

doprovodných břehových porostů jakožto prvků prostorového členění krajiny s funkcí prvků 
ÚSES.  

 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše uvedených sídlech ve struktuře 
zástavby a ve vizuální scéně.  

 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru.  
 Nepřipustit umisťování dalších záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 

charakteristické 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 Byl rovněž vytvořen schematický návrh pro směry, kde je vhodné vymezit nová ESP (viz 
shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. Tento návrh vychází v mnoha částech z 
historických krajinných prvků, které je vhodné obnovit. 

 Doporučuje se zvýšit lesnatost, kdekoliv je to možné, zejména prostřednictvím remízků nebo 
pásů lesa podél cest. 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 Navrženy směry propojení polními cestami do Branky (PRO-071) a Vršovice (PRO-073). 
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16 Jakartovice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 9 - Slezská Harta – Kružberk a Krajinný 
okrsek 10 - Hlavnice – Jakartovice) 
 
 Zachovat dosavadní strukturu venkovského osídlení a zachovat tuto atraktivní krajinu pro 

nenáročné formy rekreace přírodě blízkého charakteru (mimo bezprostřední okolí vodní nádrže 
Kružberk). 

 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur (plužin) v 
plochách kulturního bezlesí před živelnou urbanizací. 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 
významné znaky této specifické krajiny.  

 Při rozvoji rekreační funkce chránit významné znaky a ostatní přírodní hodnoty této specifické 
krajiny.  

 Zachovat liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky 
 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru, zachovat tuto 

atraktivní krajinu pro nenáročné formy rekreace přírodě blízkého charakteru. 
 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 

historických hodnot této specifické krajiny.  
 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 

krajiny s funkcí prvků ÚSES. 
 Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských sídlech před snížením jejich 

vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou dostavbou a vzrostlou zelení (zalesněním). 
 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 

významné znaky této specifické krajiny.  
 Při rozvoji rekreační funkce chránit významné znaky a ostatní přírodní hodnoty této specifické 

krajiny.  
 Zachovat liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur před 

živelnou urbanizací.  
 Doplnit krajinnou zelení – aleje a stromořadí, případně také trvalými zemědělskými kulturami.  

 
Doporučení z karet obcí 
 

 Návrhy opatření navržené ve studii proveditelnosti byly převzaty do územní studie. Jedná se 
projekt „Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Hvozdnice“ 
(2011).  

 Doporučujeme další zastavitelné území vymezovat zásadně mimo dálkové migrační koridory 
(jeden probíhá středem katastru ve směru sever jih, druhý po úplném západě obce, viz 
shapefile DMK). V MVU je zásadní stavět co nejméně (konflikt MVÚ a zastavitelného území je 
znázorněn v shapefile Konflikt_MVU_zastavitelne). 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 V rámci obce navržen směr propojení polními cestami mezi Bohdanovicemi a Hořejšími 
Kunčicemi (PRO-046). V rámci propojení do sídel v okolních obcí jsou navrženy směry 
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Bohdanovice - Leskovec nad Moravicí (PRO-044), Hořejší Kunčice - Bílčice (PRO-045), Deštné - 
Mladecko (PRO-047) a Jakartovice - Mladecko (PRO-048). 

 Navrhujeme cyklotrasu, která by propojila navrženou cyklistickou stezku Jakartovice - Opava 
s cyklotrasou č. 503 v Bohdanovicích (NC-001). 

 Po realizaci přeložky silnice I/46 navrhujeme vymezit účelovou komunikaci v krajině, která by 
obec napojila na účelovou komunikaci vedoucí ke kótě U Lípy a lesnímu komplexu v 
Jakartovicích (NUK-011). 

  Navrhujeme zvážit možnost využití stávajícího brownfieldu (lihovar v Kerharticích, BRWNR-
003) k ubytování či stravování (změna funkčního využití plochy), viz passport brownfieldů. 
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17 Jezdkovice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 15 - Dolní Životice – Litultovice) 
 
 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru, omezit živelný 

nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, převážně venkovský, 
resp. příměstský charakter sídel. 

 Chránit a posilovat význam výrazné krajinné osy tvořené linií vodního toku Hvozdnice vč. 
doprovodných břehových porostů jakožto prvků prostorového členění krajiny s funkcí prvků 
ÚSES. 

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše uvedených sídlech ve struktuře 
zástavby a ve vizuální scéně. Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských 
sídlech před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou dostavbou a 
vzrostlou zelení (zalesněním). 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 
významné znaky této specifické krajiny.  

 Doplnit liniovou krajinnou zeleň – aleje a stromořadí a krajinnou zeleň na horizontech, realizovat 
ÚSES. 

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 
historických hodnot této specifické krajiny. 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 V severní části obce, kde přetrvávají problémy s povrchovým odtokem (JZ-VP3) je 
navrhováno doplnění řešení studie proveditelnosti o záchytný průleh (příp. příkop), který 
bude svádět vody směrem k záměru nového hřbitovu, na hranici katastru bude podél polní 
cesty doplněn návrh svodného příkopu, který přiváděné vody průlehem odvede směrem k 
bezejmennému vodního toku nacházející se pod místní komunikací 

 bezejmenný vodní tok, který protéká středem obce je doporučeno výhledově revitalizovat 
(VNL-001), je nepřípustné uvažovat o záměru obce v budoucnu tok zatrubnit 

 Na zvážení je zatravnění údolnic na jihu, především SUp-217 
 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 

vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 
 Doporučuje se zvýšit lesnatost v jižní části obce, například rozšířením stávajících remízků, 

případně založením nového remízku 
 Navrženy směry propojení polními cestami do Litultovic (PRO-054) a Dolních Životic (PRO-

056). 
 Navrhujeme obnovu zanikající účelové komunikace propojující obec Jezdkovice s lesním 

komplexem ve Stěbořicích. Navrhujeme účelovou komunikaci, která by přerušila rozsáhlý, 
neprostupný blok orné půdy 6803/1 a propojila obec s udržovanou ořešákovou alejí v 
Hlavnici a zelenou turistickou trasou vedoucí do lesního komplexu v Novém Dvoře (NUK-
012). 
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18 Kyjovice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 27 - Kyjovice - Budišovice – Hrabyň) 
 
 Omezit plošný rozsah nové zástavby a zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel 

venkovského charakteru.  
 Nové zastavitelné plochy vymezovat v rámci zastavěného území nebo na plochách na toto území 

navazujících.  
 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nové zástavby a zachovat dosavadní, převážně 

venkovský, resp. příměstský charakter sídel 
 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur před 

necitlivou urbanizací a hospodářskou činností. 
 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 

charakteristické znaky, jakož i další přírodní a krajinné hodnoty této specifické krajiny. 
 Chránit siluety kulturních dominant v před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně, 

neumisťovat do jejich blízkosti a do pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a 
vzrostlou zeleň. 

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.  

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 
historických hodnot této specifické krajiny.  

 Vhodně doplnit prvky liniové krajinné vegetace – podél cest, na hřbetech.  
 Rodinnou rekreaci rozvíjet výhradně využíváním objektů původní zástavby. 
 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur před 

necitlivou urbanizací a hospodářskou činností. 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 VNL-204 až 207 – Na severu a západě od zástavby byla specifikována místa, kde je navrženo 
provedení záchytných hrázek s retenčním prostorem, kde by bylo možno zachytit, jak erozní 
smyv, tak větší povrchový odtok z nechráněných zemědělských pozemků. 

 Na nejohroženějším bloku 8013 je navržena aplikace PEOv s dvěma lokalitami k zatravnění. 
Podobně jsou k zatravnění navrženy nejohroženější části DPB 7901/2 a 7901/1 

 Navrženy směry propojení polními cestami do Pusté Polomi (PRO-099), Zátiší (PRO-100) a 
Těškovic (PRO-101). 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 
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19 Lhotka u Litultovic 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 20 - Lhotka u Litultovic) 
 
 Krajina s proměnlivými sceneriemi zalesněných údolních svahů. 
 Krajina s drobnou kulturní dominantou kostela ve vizuální scéně 
 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 

významné znaky této specifické krajiny.  
 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 

historických hodnot této specifické krajiny. 
 Zachovat dosavadní strukturu sídla se zástavbou venkovského charakteru.  
 Rodinnou rekreaci rozvíjet výhradně využíváním objektů původní zástavby. 

 
Doporučení z karet obcí 

 Návrhy opatření na zlepšení vodního režimu jsou převzaty ze studie proveditelnosti a 
zobrazeny v hlavním výkrese (VPL-030) 

 Zatravnění je navrženo na DPB 9320/16. 
 Navrhujeme dobudovat a zlepšit stav stávajících komunikací v severozápadní části obce, 

které obce propojují s lesním komplexem (NUK-013). 
 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 

vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 
  Navrhujeme uvést do souladu záměr majitele bývalého objektu Zahrádka s novým 

pořizovaným územním plánem (BRWNR-004).  

 Navrhujeme vymezit přes území obce cyklotrasu v návaznosti na ostatní obce (v oblasti mezi 
Litultovicemi, Kružberkem a Štáblovicemi zcela chybí cyklotrasy v území). 

 



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 
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20 Litultovice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 15 - Dolní Životice – Litultovice) 
 
 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru, omezit živelný 

nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, převážně venkovský, 
resp. příměstský charakter sídel. 

 Chránit a posilovat význam výrazné krajinné osy tvořené linií vodního toku Hvozdnice vč. 
doprovodných břehových porostů jakožto prvků prostorového členění krajiny s funkcí prvků 
ÚSES. 

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše uvedených sídlech ve struktuře 
zástavby a ve vizuální scéně. Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských 
sídlech před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou dostavbou a 
vzrostlou zelení (zalesněním). 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 
významné znaky této specifické krajiny.  

 Doplnit liniovou krajinnou zeleň – aleje a stromořadí a krajinnou zeleň na horizontech, realizovat 
ÚSES. 

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 
historických hodnot této specifické krajiny. 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 Identifikované problémy jsou řešeny studii PBPOP Mikroregionu Hvozdnice a doplňujícím 
posouzením: VPL-027 – problémová lokalita, povrchový odtok, návrh na usměrnění odtoku 
pomocí liniového prvku, ve spodní části svahu územní rezerva pro novou zástavbu, 
doporučujeme navrhnout podmínku realizovatelnosti zástavby až po vyřešení odvedení 
povrchových a splaškových vod, VPL-029 – problémová lokalita, povrchový odtok, návrh na 
úpravu zatrubnění a zkapacitnění navazujícího koryta pod benzinovou stanicí 

 Doporučujeme další zastavitelné území vymezovat zásadně mimo dálkové migrační koridory 
(přesný průběh koridoru je znázorněn viz shapefile DMK). V MVU je zásadní stavět co 
nejméně (konflikt MVÚ a zastavitelného území je znázorněn v shapefile 
Konflikt_MVU_zastavitelne) 

 Doporučuje se zvýšit lesnatost rozšířením pásu lesa v okolí vodních toků nebo založením 
remízků na severu obce a jihu obce, případně na západě obce. 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 Navrženy směry propojení polními cestami do Mladecka (PRO-050), Hlavnice (PRO-052) a 
Jezdkovic (PRO-054). 

 V lokalitě bývalého zemědělského areálu východně od obce je v současnosti zajímavá 
přírodní plocha, navrhujeme zvážit možnost změny funkčního využití plochy z návrhové 
plochy bydlení na plochu veřejné zeleně (park), NPRP-006.  

 Navrhujeme možnost rekreačního využití návrhové přírodní plochy s poldrem pro šetrnou 
formu rekreace (chodníčky, odpočívky), NPRP-005. 



  Územní studie krajiny 
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 Doporučujeme využít rekreační potenciál lokality a najít vhodné využití po ukončení těžby 
(kamenolomu v místní části Luhy) 

 



  Územní studie krajiny 
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21 Mikolajice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 17 - Štáblovice – Uhlířov) 
 
 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru, omezit živelný 

nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, převážně venkovský, 
resp. příměstský charakter sídel. 

 Chránit a posilovat význam výrazné krajinné osy tvořené linií vodního toku Hvozdnice vč. 
doprovodných břehových porostů jakožto prvků prostorového členění krajiny s funkcí prvků 
ÚSES. 

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše uvedených sídlech ve struktuře 
zástavby a ve vizuální scéně. Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských 
sídlech před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou dostavbou a 
vzrostlou zelení (zalesněním). 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 
významné znaky této specifické krajiny.  

 Doplnit liniovou krajinnou zeleň – aleje a stromořadí a krajinnou zeleň na horizontech, realizovat 
ÚSES. 

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 
historických hodnot této specifické krajiny.  

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.   
 

Doporučení z karet obcí 
 

 Doporučujeme respektovat opatření navržené v ploše plocha povodí ve Studii proveditelnosti 
k realizaci PBPPO na území obcí Mikroregionu Hvozdnice (EKOTOXA, 2011) a v projektu 
KoPÚ. 

 Doporučujeme další zastavitelné území vymezovat jen blízko intravilánu mimo MVÚ. 
 Navrženy směry propojení polní cestou do Dolních Životic (PRO-058). 
 Prověřit stav sesuvu v blízkosti silnice ve směru na Štáblovice a případně provést jeho 

stabilizaci. Zahrnout do dat ÚAP. 
 Navrženo propojení polní cestou směrem na Hlavnici (PRO-49). 
 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 

vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 



  Územní studie krajiny 
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22 Mladecko 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 10 - Hlavnice – Jakartovice) 
 
 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru, zachovat tuto 

atraktivní krajinu pro nenáročné formy rekreace přírodě blízkého charakteru. 
 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 

historických hodnot této specifické krajiny.  
 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 

krajiny s funkcí prvků ÚSES. 
 Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských sídlech před snížením jejich 

vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou dostavbou a vzrostlou zelení (zalesněním). 
 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 

významné znaky této specifické krajiny.  
 Při rozvoji rekreační funkce chránit významné znaky a ostatní přírodní hodnoty této specifické 

krajiny.  
 Zachovat liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur před 

živelnou urbanizací.  
 Doplnit krajinnou zelení – aleje a stromořadí, případně také trvalými zemědělskými kulturami.  

 Krajinnou vegetací členit horizonty. 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 Doporučujeme v ploše povodí realizovat PEO opatření a v zástavbě nechat ověřit technický 
stav a kapacitu stávající kanalizace. 

 Návrh VUP-003  - vymezená lokalita pro vodní nádrž 
 Ve východní severní části území jsou bloky vhodné k doplnění výsadeb proti větrné erozi. 
 Doporučujeme respektovat výskyt poddolovaných území při rozvojových plánech v daných 

lokalitách (Mladecký dvůr). 
 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 

vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 Navrhujeme znovu dle skutečnosti vymezit plochy lesní v návaznosti na areál (Mladecký 
dvůr). Vzhledem k blízkosti ochranného pásma II. stupně navrhujeme v areálu vyloučit 
možnost skladování látek toxických životnímu prostředí a věnovat zvýšenou pozornost kvalitě 
odtoku vod z areálu 
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23 Mokré Lazce 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 31 - Černý les) 
 
 Zamezit zalesnění údolí, zachovat stávající ráz krajiny a zpřístupnit ji návrhem turistických a 

cykloturistických tras a stezek.   
 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 

charakteristické znaky, jakož i další přírodní a krajinné hodnoty. 
 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 

historických hodnot této specifické krajiny. 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 Navrženy směry propojení polními cestami do Štítiny (PRO-082), Nových Sedlic (PRO-084) a 
Lhoty u Opavy (PRO-085). 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 Navrhujeme vymezit další účelové komunikace v krajině s doprovodnou zelení, které by byly 
využitelné k rekreaci (vycházky, in-line aj.), NUK-030, NUK-031, NUK-032. 

 



  Územní studie krajiny 
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24 Neplachovice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 14 - Vlaštovičky – Stěbořice) 
 
 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru, omezit živelný 

nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, převážně venkovský, 
resp. příměstský charakter sídel. 

 Chránit a posilovat význam výrazných krajinných os tvořených liniemi vodních toků (Čižina, 
Heraltický potok) vč. doprovodných břehových porostů jakožto prvků prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše uvedených sídlech ve struktuře 
zástavby a ve vizuální scéně. Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských 
sídlech před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou dostavbou a 
vzrostlou zelení (zalesněním). 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 
významné znaky této specifické krajiny.  

 Doplnit liniovou krajinnou zeleň – aleje a stromořadí.  
 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 

krajiny s funkcí prvků ÚSES.  Zvyšovat rozsah krajinné vegetace nebo vnesení trvalých kultur do 
krajiny – místní druhy dřevin nebo ovocné stromy, trvalé travní porosty, zelené koridory ze sídel 
do krajiny, hlavně v návaznosti na sídlení funkce území v drobnějším detailu.  

 Zachovat vizuální význam kulturních dominant historického jádra Opavy v krajinných 
panoramatech, neumisťovat do pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a vzrostlou 
zeleň. 

 
Doporučení z karet obcí 
 

 V údolnici, která přivádí vody k zástavbě, byla dodatečně v platném územním plánu 
vymezena lokalita pro návrh suché retenční nádrže (VUP-002). 

 Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB_011-13 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení 
ekologické a krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze. 

 Doporučuje se zvýšit lesnatost, kde to bude možné formou remízků nebo podél cest a 
vodních toků. 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 Navrženy směry propojení polními cestami do Štemplovce (PRO-019, PRO-020) a Vlaštoviček 
(PRO-028). 
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25 Nové Sedlice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 1 - Opava – Komárov) 
 
 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, 

převážně venkovský, resp. příměstský charakter sídel (vztahuje se na území situované mimo 
plánované obchvaty Opavy a Komárova).  

 Důsledky fragmentace krajiny liniovými stavbami páteřní silniční sítě kompenzovat vhodnými 
opatřeními zajišťujícími průchodnost krajiny (např. nadchody, podchody, migračními přechody 
apod.).  

 Chránit a posilovat význam meandrujícího toku Opavy s doprovodem břehových porostů jako 
výrazné krajinné osy. Zajistit ochranu přírodních a estetických hodnot soustředěných v tomto 
území v rozsahu vymezení přírodně a krajinářsky cenného území nivy řeky Opavy.  

 Chránit přirozené odtokové poměry údolních niv Opavy a Moravice, neumísťovat do nich nové 
zastavitelné plochy.  

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.  Zvyšovat rozsah krajinné vegetace nebo vnesení trvalých kultur do 
krajiny – místní druhy dřevin nebo ovocné stromy, trvalé travní porosty, zelené koridory ze sídel 
do krajiny, hlavně v návaznosti na sídlení funkce území v drobnějším detailu.  

 Zachovat vizuální význam kulturních dominant historického jádra Opavy v krajinných 
panoramatech, neumisťovat do jejich blízkosti a do pohledových os dálkových pohledů výškové 
objekty a vzrostlou zeleň 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 VNL-256 – V trase stávajícího koryta Sedlinky je navržena revitalizace koryta a vytvoření 
dostatečného pruhu doprovodné zeleně (alespoň 10 – 15 m) po obou stranách koryta, 
případně přeložka dále od zástavby. 

 Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB_017 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení 
ekologické a krajinotvorné hodnoty, případně větrné eroze. 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 Doporučuje se zvýšit lesnatost zejména na západě a severozápadě obce formou remízků 
Navrženo propojení intravilánu s vodní nádrží Sedlinka (PRO-083). 
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26 Oldřišov 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 5 - Chlebičov – Oldřišov) 
 
 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, 

převážně venkovský charakter sídel.  
 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 

krajiny s funkcí prvků ÚSES.  Zvyšovat rozsah krajinné vegetace nebo vnesení plošek trvalých 
zemědělských kultur do krajiny, zelené koridory podél polních cest a silnic, realizace ÚSES, 
stromořadí a výsadba alejí kolem polních cest, doplnění krajinné vegetace poblíž rozvodnic. 

 Zachovat vizuální význam kulturních dominant historického jádra Opavy v krajinných 
panoramatech, neumisťovat do pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a vzrostlou 
zeleň. 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 Pro území katastru obce Oldřišov byla v minulosti vypracována studie SOP (Studie 
odtokových poměrů), která řeší erozní a odtokovou problematiku, doporučujeme převzít 
návrhy z této studie 

 Výrazné nestabilizované DSO (SUt-036 až SUt-040) jsou navrženy k zatravnění. Na DSO poblíž 
skládky je navržena suchá nádrž (čeká se na KoPÚ) 

 Zásadní je doplnit lesy (optimálně např. ve spolupráci se sousedními obcemi) a biotopy pro 
zadržování vody, které by zlepšovaly mikroklima krajiny (tj. zajistily přirozenou klimatizaci 
krajiny) a zvyšovaly množství zadržené vody. 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 Navrhujeme propojit obec s rezervací Rozumice (Polsko) účelovými komunikacemi, např. po 
administrativní hranici obce.  

 Navrhujeme vymezit novou plochu smíšenou nezastavěného území v návaznosti na obec, 
která by plnila funkci lesoparku. 
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27 Opava 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 1 - Opava – Komárov) 
 
 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, 

převážně venkovský, resp. příměstský charakter sídel (vztahuje se na území situované mimo 
plánované obchvaty Opavy a Komárova).  

 Důsledky fragmentace krajiny liniovými stavbami páteřní silniční sítě kompenzovat vhodnými 
opatřeními zajišťujícími průchodnost krajiny (např. nadchody, podchody, migračními přechody 
apod.).  

 Chránit a posilovat význam meandrujícího toku Opavy s doprovodem břehových porostů jako 
výrazné krajinné osy. Zajistit ochranu přírodních a estetických hodnot soustředěných v tomto 
území v rozsahu vymezení přírodně a krajinářsky cenného území nivy řeky Opavy.  

 Chránit přirozené odtokové poměry údolních niv Opavy a Moravice, neumísťovat do nich nové 
zastavitelné plochy.  

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.  Zvyšovat rozsah krajinné vegetace nebo vnesení trvalých kultur do 
krajiny – místní druhy dřevin nebo ovocné stromy, trvalé travní porosty, zelené koridory ze sídel 
do krajiny, hlavně v návaznosti na sídlení funkce území v drobnějším detailu.  

 Zachovat vizuální význam kulturních dominant historického jádra Opavy v krajinných 
panoramatech, neumisťovat do jejich blízkosti a do pohledových os dálkových pohledů výškové 
objekty a vzrostlou zeleň. 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 Doporučujeme převzít návrhy zpracované pro území města Opavy  -  Studie proveditelnosti 
PBPOP na území města Opavy 

 Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB_017, 019 022-24 prvky zeleně, tak, aby došlo ke 
zvýšení ekologické a krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze. 

 Doporučujeme převzít návrhy ze studie Zelené hradby 
 Navrhujeme vymezit novou účelovou komunikaci pro pěší a cyklisty mezi Opavou a Raduní 

(lze navázat na krajinnou studii Czernik a kol., 2015), NUK-016. Navrhujeme do posuzování 
variant obchvatu Komárova zahrnout také vliv na zajímavou kulturní památku Kylešovice - 
Hradisko, slovanské hradisko, které se řadí ke klíčovým slovanským lokalitám na moravsko-
slezském pomezí v 10. – 11. Století (NPRP-009). 

 Prověřit vymezení a aktuálnost dat u dobývacího prostoru v Malých Hošticích a upravit v 
datech ÚAP. 

 



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 

 

 

38 

28 Otice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 17 - Štáblovice – Uhlířov a Krajinný okrsek 2 
- Otice - Slavkov – Raduň) 
 
 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru, omezit živelný 

nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, převážně venkovský, 
resp. příměstský charakter sídel. 

 Chránit a posilovat význam výrazné krajinné osy tvořené linií vodního toku Hvozdnice vč. 
doprovodných břehových porostů jakožto prvků prostorového členění krajiny s funkcí prvků 
ÚSES. 

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše uvedených sídlech ve struktuře 
zástavby a ve vizuální scéně. Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských 
sídlech před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou dostavbou a 
vzrostlou zelení (zalesněním). 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 
významné znaky této specifické krajiny.  

 Doplnit liniovou krajinnou zeleň – aleje a stromořadí a krajinnou zeleň na horizontech, realizovat 
ÚSES. 

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 
historických hodnot této specifické krajiny.  

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.   

 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, 
převážně venkovský, resp. příměstský charakter sídel.  

 Důsledky fragmentace krajiny liniovými stavbami páteřní silniční sítě kompenzovat vhodnými 
opatřeními zajišťujícími průchodnost krajiny (např. nadchody, podchody, migračními přechody 
apod.).  

 Chránit přirozené odtokové poměry údolní nivy Moravice, neumísťovat do ní nové zastavitelné 
plochy.  

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.  Zvyšovat rozsah krajinné vegetace nebo vnesení trvalých kultur do 
krajiny – místní druhy dřevin nebo ovocné stromy, trvalé travní porosty, zelené koridory ze sídel 
do krajiny, hlavně v návaznosti na sídlení funkce území v drobnějším detailu.  

 Zachovat vizuální význam kulturních dominant historického jádra Opavy v krajinných 
panoramatech, neumisťovat do pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a vzrostlou 
zeleň. 

 Zachovat dosavadní strukturu a charakter venkovského osídlení.  
 Chránit a posilovat význam výrazných krajinných os tvořených liniemi vodních toků vč. 

doprovodných břehových porostů jakožto prvků prostorového členění krajiny s funkcí prvků 
ÚSES.  

 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše uvedených sídlech ve struktuře 
zástavby a ve vizuální scéně.  

 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru.  
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Doporučení z karet obcí 
 Území katastru obce Otice bylo součástí řešení projektu „Studie přírodě blízkých 

protipovodňových opatření v Mikroregionu Hvozdnice“ (2011), které řeší erozní a odtokovou 
problematiku – doporučujeme převzít. 

 Problém s ohrožením zástavby (problém SV-VP4) je řešen návrhy a doporučením v k.ú. 
Slavkov. 

 Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB_025 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení 
ekologické a krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze. 

 Polní cesty: pásy podél polních cest a historické polní cesty lze využít jako základ pro novou 
zelenou infrastrukturu. Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro 
směry, kde je vhodné vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v 
krajině. 

 Doporučuje se rozšít stávající lesíky a doplnit pásy lesa podél vodních toků, případně polních 
cest, zejména na jihu obce. 

 Navrženy směry propojení polními cestami směr Otice-Rybníčky (PRO-069), do Uhlířova 
(PRO-066, PRO-068), Branky (PRO-070) a Opavy (PRO-033, PRO-034). 

 Navrhujeme ve východní a severní části území v návaznosti na zástavbu vymezit plochy 
smíšené nezastavěného území využitelné pro rekreaci (lesopark s odpočívkami, dětská hřiště, 
zaokruhované účelové komunikace s doprovodnou zelení aj.), NPRP-010. 
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29 Pustá Polom 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 28 - Pustá Polom – Hlubočec) 
 
 Omezit plošný rozsah nové zástavby a zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel 

venkovského charakteru.  
 Nové zastavitelné plochy vymezovat v rámci zastavěného území nebo na plochách na toto území 

navazujících.  
 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nové zástavby a zachovat dosavadní, převážně 

venkovský charakter sídel. 
 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur před 

necitlivou urbanizací a hospodářskou činností. 
 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 

charakteristické znaky, jakož i další přírodní a krajinné hodnoty této specifické krajiny. 
 Chránit siluety kulturních dominant v před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně, 

neumisťovat do jejich blízkosti a do pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a 
vzrostlou zeleň. 

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.  

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 
historických hodnot. Vhodně doplnit prvky liniové krajinné zeleně od sídel až k okrajům lesů. 

 Rodinnou rekreaci rozvíjet výhradně využíváním objektů původní zástavby. 
 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur před 

necitlivou urbanizací a hospodářskou činností 
 

Doporučení z karet obcí 
 VNL-255  – Pod stávající malou vodní nádrží na západním okraji zástavby je doporučeno 

provést odtrubnění koryta odtoku z této MVN a jeho revitalizaci. 
 VNL-232 – Pod vybudovanou suchou retenční nádrží, v ploché údolnici podél VT Sezina byla 

vymezena lokalita pro realizaci soustavy menších vodních nádrží či mokřadů. 
 Návrh zatravnění nejohroženějších ploch (DPB 1702/3, /7, /9, části 9805/6, 9902/11, 1801/1; 

TTP-007 až TTP-012). 
 DSO na DPB 1702/2 a 9701/14 jsou určené k zatravnění (SUt-049, SUt-050) 
 Záměry v území představují riziko pro migračně významné území pro velké savce (MVÚ) - je 

zde vymezeno cca 12,4 ha různých zastavitelných ploch. Velmi doporučujeme další 
zastavitelné území vymezovat zásadně mimo dálkové migrační koridory (přesný průběh 
koridoru je znázorněn viz shapefile DMK). V MVU je zásadní stavět co nejméně (konflikt MVÚ 
a zastavitelného území je znázorněn v shapefile Konflikt_MVU_zastavitelne) 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 Navrženy směry propojení polními cestami do Hlubočce (PRO-097), Opavy-Podvihova (PRO-
096), Budišovic (PRO-094) a Kyjovice (PRO-099). 

 Navrhujeme účelovou komunikaci, která by propojila severozápadní část obce s lesním 
komplexem na severu obce (nejlépe v podobě obnovy účelové komunikace v parcele č. 
968/83), NUK-017.  
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 Navrhujeme stabilizovat a již nepřipouštět novou výstavbu objektů k rekreaci či bydlení v 
zachovalé nivě řeky Setiny. 

 Stávající využití areálu (BRWN-012) je v rozporu s ÚP obce, bydlení je dle ÚP připuštěno 
pouze správcům či majitelům „zařízení“. Vzhledem ke stávajícímu využívání areálu 
navrhujeme zvážit, zda stávající funkční plochu v ÚP zachovat. 
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30 Raduň 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 24 - Podvihovský vrch a Krajinný okrsek 2 - 
Otice - Slavkov – Raduň) 
 
 Zachovat dosavadní komplex lesů při zachování přirozené druhové skladby. 
 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 

významné znaky této specifické krajiny.  
 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 

historických hodnot. 
 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, 

převážně venkovský, resp. příměstský charakter sídel.  
 Důsledky fragmentace krajiny liniovými stavbami páteřní silniční sítě kompenzovat vhodnými 

opatřeními zajišťujícími průchodnost krajiny (např. nadchody, podchody, migračními přechody 
apod.).  

 Chránit přirozené odtokové poměry údolní nivy Moravice, neumísťovat do ní nové zastavitelné 
plochy.  

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.  Zvyšovat rozsah krajinné vegetace nebo vnesení trvalých kultur do 
krajiny – místní druhy dřevin nebo ovocné stromy, trvalé travní porosty, zelené koridory ze sídel 
do krajiny, hlavně v návaznosti na sídlení funkce území v drobnějším detailu.  

 Zachovat vizuální význam kulturních dominant historického jádra Opavy v krajinných 
panoramatech, neumisťovat do pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a vzrostlou 
zeleň. 

 Zachovat dosavadní strukturu a charakter venkovského osídlení.  
 Chránit a posilovat význam výrazných krajinných os tvořených liniemi vodních toků vč. 

doprovodných břehových porostů jakožto prvků prostorového členění krajiny s funkcí prvků 
ÚSES.  

 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše uvedených sídlech ve struktuře 
zástavby a ve vizuální scéně.  

 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru. 
 

Doporučení z karet obcí 
 V severní části katastru je navrženo provést odtrubnění a revitalizace odvodňovacích prvků. 

Opatření VVK-249 a 250 je převzato z podkladu Voda v krajině, stejně jako návrh nové malé 
vodní nádrže – opatření VVK 223, které je navrženo na linii VVK-249. 

 Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB_026 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení 
ekologické a krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze. 

 Na plochých málo členěných blocích v severní části je doporučeno aplikovat opatření 
biotechnická – travnaté pásy, (travnaté) polní cesty, průlehy, větrolamy (BT-027, BT-028). 

 Navrženy směry propojení polními cestami směr Opava (PRO-077) a do Komárova (PRO-078). 
 Navrhujeme vymezit novou účelovou komunikaci pro pěší a cyklisty mezi Opavou a Raduní 

(lze navázat na krajinnou studii Czernik a kol., 2015), NUK-016. 
 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 

vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 
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31 Skřipov 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 18 - Ptačí vrch a Krajinný okrsek 26 – 
Skřípov) 
 
 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 

významné znaky této specifické krajiny.  
 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 

historických hodnot této specifické krajiny. 
 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru.  
 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 

charakteristické znaky, jakož i další přírodní a krajinné hodnoty této specifické krajiny. 
 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur před 

necitlivou urbanizací a hospodářskou činností. 
 Chránit siluety kulturních dominant v před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně, 

neumisťovat do jejich blízkosti a do pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a 
vzrostlou zeleň. 

 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nové zástavby a zachovat dosavadní, převážně 
venkovský, resp. příměstský charakter sídel 

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.  

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 
historických hodnot.  

 Vhodně doplnit prvky liniové krajinné vegetace – podél cest, na hřbetech.  
 Rodinnou rekreaci rozvíjet výhradně využíváním objektů původní zástavby. 
 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur 

před necitlivou urbanizací a hospodářskou činností. 
 

Doporučení z karet obcí 
 Na údolnici východně od Skřipova, mezi komunikací na Hrabství a vodní nádrží Ešik, je 

navrženo provést zatravnění této údolnice s případným vytvořením kaskády nízkých 
přehrážek a doplnění doprovodné zeleně. Toto opatření (VNL 210) omezí distribuci erozního 
smyvu směrem k nádrži. Za přehrážkami by se mohly vytvořit menší tůně. 

 Dalším návrhovým opatřením je revitalizace HOZ na východním okraji Skřipova (VNL-201) a 
revitalizace horního úseku koryta Setiny (VNL-202) v úseku mezi VN Úvěrák a hranicí katastru 
Skřipova. 

 Na DPB 3103/4 a DPB 5001/1 jsou navržena zatravnění na neohroženějších částech nad 
lesem (TTP-013, TTP-014). 

 V migračně významném území pro velké savce je vymezeno asi 330 m2 zastavitelných ploch. 
Doporučujeme další zastavitelné území vymezovat jen blízko intravilánu mimo MVÚ. 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 Navrženy směry propojení polními cestami v rámci obce (PRO-103, PRO-104, PRO-105, PRO-
109). Do okolních obcí pak návrhy směrem do Hlubočce (PRO-108), Jakubčovic (PRO-106), 
Staré Vsi (PRO-107) a Výškovic (PRO-110). 
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 Navrhujeme zpřístupnit stávající lesní komplex pro turisty formou turistických tras a cyklotras 
(NCT-002).  

 Navrhujeme prodloužit navrhovanou pěší stezku k plánovanému hřbitovu až k lesnímu 
komplexu severně od obce. 
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32 Slavkov 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 14 - Vlaštovičky – Stěbořice a Krajinný 
okrsek 2 - Otice - Slavkov – Raduň) 
 
 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru, omezit živelný 

nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, převážně venkovský, 
resp. příměstský charakter sídel. 

 Chránit a posilovat význam výrazných krajinných os tvořených liniemi vodních toků (Čižina, 
Heraltický potok) vč. doprovodných břehových porostů jakožto prvků prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše uvedených sídlech ve struktuře 
zástavby a ve vizuální scéně. Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských 
sídlech před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou dostavbou a 
vzrostlou zelení (zalesněním). 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 
významné znaky této specifické krajiny.  

 Doplnit liniovou krajinnou zeleň – aleje a stromořadí.  
 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 

krajiny s funkcí prvků ÚSES.  Zvyšovat rozsah krajinné vegetace nebo vnesení trvalých kultur do 
krajiny – místní druhy dřevin nebo ovocné stromy, trvalé travní porosty, zelené koridory ze sídel 
do krajiny, hlavně v návaznosti na sídlení funkce území v drobnějším detailu.  

 Zachovat vizuální význam kulturních dominant historického jádra Opavy v krajinných 
panoramatech, neumisťovat do pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a vzrostlou 
zeleň. 

 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, 
převážně venkovský, resp. příměstský charakter sídel.  

 Důsledky fragmentace krajiny liniovými stavbami páteřní silniční sítě kompenzovat vhodnými 
opatřeními zajišťujícími průchodnost krajiny (např. nadchody, podchody, migračními přechody 
apod.).  

 Chránit přirozené odtokové poměry údolní nivy Moravice, neumísťovat do ní nové zastavitelné 
plochy.  

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.  Zvyšovat rozsah krajinné vegetace nebo vnesení trvalých kultur do 
krajiny – místní druhy dřevin nebo ovocné stromy, trvalé travní porosty, zelené koridory ze sídel 
do krajiny, hlavně v návaznosti na sídlení funkce území v drobnějším detailu.  

 Zachovat vizuální význam kulturních dominant historického jádra Opavy v krajinných 
panoramatech, neumisťovat do pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a vzrostlou 
zeleň. 

 Zachovat dosavadní strukturu a charakter venkovského osídlení.  
 Chránit a posilovat význam výrazných krajinných os tvořených liniemi vodních toků vč. 

doprovodných břehových porostů jakožto prvků prostorového členění krajiny s funkcí prvků 
ÚSES.  
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 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše uvedených sídlech ve struktuře 
zástavby a ve vizuální scéně.  

 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru.  
 

 
Doporučení z karet obcí 

 Pro území katastru obce Slavkov byly v minulosti vypracovány dva projekty, které řeší erozní 
a odtokovou problematiku. Jedná se projekty „Studie přírodě blízkých protipovodňových 
opatření v Mikroregionu Hvozdnice“ (2011) a „Posouzení odtokových poměrů a návrh 
investičního záměru v obci Slavkov“ (2017). Doporučujeme převzít tyto návrhy do ÚP, 
zejména (VPL-008 – problémová lokalita, vznik povrchového odtoku, návrh řešení v 
investičním záměru, VPL-009 – problémová lokalita, vznik povrchového odtoku, návrh řešení 
v investičním záměru, záchytný příkop a úprava propustku, VPL-005 – část zdrojového povodí 
závěrového profilu nacházející se níže u rybníku „Pod Kovalem“, VPL-007 – vymezené 
zdrojové povodí problémové lokality SV-VP4, Problémové místo SV-VP1 a SV-VP3, 
Problémové místo SV-VP6). 

 Dále je doporučeno řešit v obci stav a kapacitu kanalizace, do které jsou v současné době na 
mnoha místech svedeny povrchové odtoky z pozemků nacházející se kolem zástavby obce. 

 Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB_029 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení 
ekologické a krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze. 

 S malými úpravami jsou převzaty plošné protierozní návrhy ze Studie proveditelnosti a 
odtokové studie, bloky, na nichž je ve Studii umístěno některé z biotechnických opatření 
(polní cesta, průleh, mez, příkop, interakční prvek, biokoridor, větrolam), byly označeny jako 
bloky vhodné pro realizaci biotechnického opatření (BT-x). 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 Navrženy směry propojení polními cestami do Hertic a Dolních Životic (PRO-059) a Opavy 
(PRO-061). 

 Navrhujeme účelovou komunikaci (či obnovu v původní trase), která by obec propojila s 
lesním komplexem u Štáblovického Mlýna (NUK-020).  

 Navrhujeme vymezit novou plochu krajinné zeleně v severní části území v návaznosti na sídlo, 
která by plnila funkci rekreační zeleně (park), NPRP-011. 
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33 Služovice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 6 - Hněvošice – Služovice) 
 
 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, 

převážně venkovský charakter sídel.  
 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 

krajiny s funkcí prvků ÚSES.  
 Zvyšovat rozsah krajinné vegetace nebo vnesení plošek trvalých zemědělských kultur do krajiny 

včetně ovocných porostů, zelené koridory podél polních cest a silnic, realizace ÚSES, stromořadí 
a výsadba alejí kolem polních cest, doplnění krajinné vegetace poblíž rozvodnic. 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 VPL-227 – Střet navrhované zástavby na severním okraji obce je nutno řešit návrhem 
záchytného retenčního prostoru nad zástavbou (Služovice)  

 VNL-235 a 236 – Ve stávajících údolnicích je navržena revitalizace koryta a vytvoření 
dostatečného pruhu doprovodné zeleně (alespoň 10 – 15 m) po obou stranách koryta 
(Služovice). 

 VNL-237 a 238 – Ve stávajících údolnicích je navržena revitalizace koryta a vytvoření 
dostatečného pruhu doprovodné zeleně (alespoň 10 – 15 m) po obou stranách koryta. 

 Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB_030 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení 
ekologické a krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze.  

 Vzhledem k množství erozně ohrožených ploch a DSO je na větší části bloků s ornou půdou 
navržena aplikace PEOm, nad zástavbou pak přísnějšího PEOv. Sedm identifikovaných DSO je 
výrazných a měly by být stabilizovány zatravněním či jiným účinným opatřením (SUt-055 až 
SUt-061). 

 Doporučené výsadby proti větrné erozi zasahují od severu z Hněvošic na DPB 8202/9 a 
7202/1. 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 Navržen směr propojení polními cestami mezi Služovicemi a Vrbkou (PRO-036) a dále ve 
směru Chlebičov a Štěpánkovice (PRO-037). 
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34 Sosonová 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 11 - Malé Heraltice – Košetice) 
 
 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru. Zachovat tuto 

atraktivní krajinu pro nenáročné formy rekreace přírodě blízkého charakteru. 
 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 

historických hodnot této specifické krajiny.  
 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 

krajiny s funkcí prvků ÚSES. 
 Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských sídlech před snížením jejich 

vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou dostavbou a vzrostlou zelení (zalesněním). 
 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 

významné znaky této specifické krajiny.  
 Při rozvoji rekreační funkce chránit významné znaky a ostatní přírodní hodnoty této specifické 

krajiny.  
 Zachovat liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur před 

živelnou urbanizací.  
 Doplnit liniovou krajinnou zeleň – aleje a stromořadí. 

 
Doporučení z karet obcí 

 Pro území obce Sosnová byla v minulosti zpracována studie PBPPO Mikroregionu Opavsko-
severozápad, doporučuje převzít do ÚP tyto návrhy. 

 Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB_031 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení 
ekologické a krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze. 

 Byla navržena tři lokální zatravnění (TTP-016 až TTP-018) 
 Navrženy směry propojení polními cestami do Lichnova (PRO-001), Malých Heraltic (PRO-

002) a Brumovic (PRO-003). 
 Navrhujeme zrealizovat turistickou trasu či naučnou stezku, která by vedla lesním komplexem 

s PR Hořina a PP Hůrky (NT-001). 
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35 Stěbořice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 14 - Vlaštovičky – Stěbořice) 
 
 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru, omezit živelný 

nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, převážně venkovský, 
resp. příměstský charakter sídel. 

 Chránit a posilovat význam výrazných krajinných os tvořených liniemi vodních toků (Čižina, 
Heraltický potok) vč. doprovodných břehových porostů jakožto prvků prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše uvedených sídlech ve struktuře 
zástavby a ve vizuální scéně. Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských 
sídlech před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou dostavbou a 
vzrostlou zelení (zalesněním). 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 
významné znaky této specifické krajiny.  

 Doplnit liniovou krajinnou zeleň – aleje a stromořadí.  
 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 

krajiny s funkcí prvků ÚSES.  Zvyšovat rozsah krajinné vegetace nebo vnesení trvalých kultur do 
krajiny – místní druhy dřevin nebo ovocné stromy, trvalé travní porosty, zelené koridory ze sídel 
do krajiny, hlavně v návaznosti na sídlení funkce území v drobnějším detailu.  

 Zachovat vizuální význam kulturních dominant historického jádra Opavy v krajinných 
panoramatech, neumisťovat do pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a vzrostlou 
zeleň. 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 Doporučujeme trvalé rozčlenění bloku VB_032 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení 
ekologické a krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze. 

 Doporučujeme respektovat návrhy Studie proveditelnosti PBPPO na území obcí Mikroregionu 
Opavsko-severozápad. 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 Navrženo propojení polní cestou v rámci obce ve směru Stěbořice - Jamnice (PRO-023). 
Propojení se sídly v okolních obcích jsou navrženy směry do Neplachovic (PRO-021), Jarkovic 
(PRO-022), Milostovic (PRO-024), Dolních Životic (PRO-025, PRO-027). 

 Navrhujeme obnovu zanikající účelové komunikace propojující obec Jezdkovice s lesním 
komplexem ve Stěbořicích (UUK-007). 

 Navrhujeme posoudit potřebu návrhové plochy výroby a skladování (V-Z1) navazující na 
stávající brownfield, která výrazně zasahuje do volné krajiny. 
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36 Štáblovice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 17 - Štáblovice – Uhlířov a Krajinný okrsek 
22 - Domoradovice – Lipina) 
 
 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru, omezit živelný 

nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, převážně venkovský, 
resp. příměstský charakter sídel. 

 Chránit a posilovat význam výrazné krajinné osy tvořené linií vodního toku Hvozdnice vč. 
doprovodných břehových porostů jakožto prvků prostorového členění krajiny s funkcí prvků 
ÚSES. 

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše uvedených sídlech ve struktuře 
zástavby a ve vizuální scéně. Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských 
sídlech před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou dostavbou a 
vzrostlou zelení (zalesněním). 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 
významné znaky této specifické krajiny.  

 Doplnit liniovou krajinnou zeleň – aleje a stromořadí a krajinnou zeleň na horizontech, realizovat 
ÚSES. 

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 
historických hodnot této specifické krajiny.  

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.   

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 
významné znaky této specifické krajiny.  

 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur (zejména 
kultivované parkové krajiny v okolí zámku před necitlivou urbanizací a hospodářskou činností. 

 Chránit siluety kulturních dominant v před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně, 
neumisťovat do jejich blízkosti a do pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a 
vzrostlou zeleň. 

 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nové zástavby a zachovat dosavadní, převážně 
venkovský, resp. příměstský charakter sídel  

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.  

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 
historických hodnot. 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 Území katastru obce Štáblovice bylo součástí řešení projektu „Studie přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v Mikroregionu Hvozdnice“, doporučujeme respektovat navržená 
opatření v této studii. 

 V úseku Uhlířovského potoka je potřeba rozšířit ochrannou zónu krajinné zeleně. 
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 Doporučujeme vymezovat další zastavitelné území jen blízko intravilánu mimo MVÚ. 
 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 

vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 
 Navrhujeme cyklotrasu, která by vedla přes sídlo Lipinu (NC-002). 
  Navrhujeme účelovou komunikaci podél Hvozdnice revitalizovanou nivou, viz Dolní Životice 

(NUK-006). 
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37 Štítina 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 4 – Háj) 
 
 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, 

převážně venkovský, resp. příměstský charakter sídel.  
 Důsledky fragmentace krajiny liniovými stavbami páteřní silniční sítě kompenzovat vhodnými 

opatřeními zajišťujícími průchodnost krajiny (např. nadchody, podchody, migračními přechody 
apod.).  

 Chránit a posilovat význam meandrujícího toku Opavy s doprovodem břehových porostů jako 
výrazné krajinné osy. Zajistit ochranu přírodních a estetických hodnot soustředěných v tomto 
území v rozsahu vymezení přírodně a krajinářsky cenného území nivy řeky Opavy.  

 Chránit přirozené odtokové poměry údolních nivy Opavy, neumísťovat do ní nové zastavitelné 
plochy.  

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.  Zvyšovat rozsah krajinné vegetace nebo vnesení trvalých kultur do 
krajiny – místní druhy dřevin nebo ovocné stromy, trvalé travní porosty, zelené koridory ze sídel 
do krajiny, hlavně v návaznosti na sídlení funkce území v drobnějším detailu.  

 Omezit plošný rozsah nové zástavby a zachovat dosavadní venkovskou strukturu osídlení. 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 Doporučuje se zvýšit lesnatost tam, kde to bude možné z hlediska vlastnických vztahů, 
zejména podél ostatních vodních toků. 

 Navrženo propojení polní cestou ve směru do Komárova (PRO-080), Kravař (PRO-081) a 
Mokrých Lazců (PRO-082). 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 Navrhujeme zatraktivnit nivu řeky Opavy k rekreačním účelům - navrhujeme vymezit 
zaokruhované účelové komunikace s doprovodnou zelení (NPRP-012, NUK-013), plochy 
krajinné zeleně resp. plochy rekreace přírodního charakteru s přípustnými činnostmi, které 
nebudou snižovat ekologickou funkci niv (NPRP-013). 
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38 Těškovice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 29 – Těškovice a Krajinný okrsek 30 - Údolí 
Setiny) 
 
 Omezit plošný rozsah nové zástavby a zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel 

venkovského charakteru.  
 Nové zastavitelné plochy vymezovat v rámci zastavěného území nebo na plochách na toto území 

navazujících.  
 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nové zástavby a zachovat dosavadní, převážně 

venkovský charakter sídla. 
 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur před 

necitlivou urbanizací a hospodářskou činností. 
 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 

charakteristické znaky, jakož i další přírodní a krajinné hodnoty této specifické krajiny. 
 Chránit siluetu kulturní dominanty v před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně, 

neumisťovat do jejich blízkosti a do pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a 
vzrostlou zeleň. 

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.  

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 
historických hodnot. Vhodně doplnit prvky liniové krajinné zeleně od sídla až k okrajům lesů. 

 Rodinnou rekreaci rozvíjet výhradně využíváním objektů původní zástavby. 
 Chránit liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur před 

necitlivou urbanizací a hospodářskou činností 
 Zamezit zalesnění dna údolí, zachovat stávající ráz údolní krajiny.   
 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 

charakteristické znaky, jakož i další přírodní a krajinné hodnoty této specifické krajiny. 
 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 

historických hodnot této specifické krajiny. 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 Navrženo propojení směrem na Bítov (PRO-114). 
 Pro ochranu krajinného rázu navrhujeme doplnění izolační zeleně podél stávající 

(brownfieldu - (BRWN-018).) a navazující návrhové plochy. 

 



  Územní studie krajiny 
SO ORP Opava 

 

 

55 

39 Uhlířov 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 17 - Štáblovice – Uhlířov) 
 
 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru, omezit živelný 

nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, převážně venkovský, 
resp. příměstský charakter sídel. 

 Chránit a posilovat význam výrazné krajinné osy tvořené linií vodního toku Hvozdnice vč. 
doprovodných břehových porostů jakožto prvků prostorového členění krajiny s funkcí prvků 
ÚSES. 

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše uvedených sídlech ve struktuře 
zástavby a ve vizuální scéně. Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských 
sídlech před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou dostavbou a 
vzrostlou zelení (zalesněním). 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 
významné znaky této specifické krajiny.  

 Doplnit liniovou krajinnou zeleň – aleje a stromořadí a krajinnou zeleň na horizontech, realizovat 
ÚSES. 

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 
historických hodnot této specifické krajiny.  

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.   
 

Doporučení z karet obcí 
 Území katastru obce Uhlířov bylo součástí řešení projektu „Studie přírodě blízkých 

protipovodňových opatření v Mikroregionu Hvozdnice“ (2011), které řeší erozní a odtokovou 
problematiku, doporučujeme respektovat navržená opatření. 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 Navržena propojení polní cestou ve směrech do Slavkova (PRO-065), Otic (PRO-066) a Branky 
u Opavy (PRO-067). 

 Navrhujeme údržbu a částečné dobudování účelové komunikace, která obec propojuje s obcí 
Branka u Opavy (UUK-009). 
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40 Velké Heraltice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 13 - Velké Heraltice a Krajinný okrsek 11 - 
Malé Heraltice – Košetice) 
 
 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru, zachovat tuto 

atraktivní krajinu pro nenáročné formy rekreace přírodě blízkého charakteru. 
 Chránit a posilovat význam výrazných krajinných os tvořených liniemi vodních toků (Čižina, 

Heraltický potok) vč. doprovodných břehových porostů jakožto prvků prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Zachovat celistvost izolovaných lesních celků.  
 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 

historických hodnot této specifické krajiny.  
 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 

krajiny s funkcí prvků ÚSES. 
 Chránit pohledový obraz kulturně historických dominant ve výše uvedených sídlech ve struktuře 

zástavby a ve vizuální scéně. Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských 
sídlech před snížením jejich vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou dostavbou a 
vzrostlou zelení (zalesněním). 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 
významné znaky této specifické krajiny 

 Zachovat dosavadní strukturu osídlení s převahou sídel venkovského charakteru. Zachovat tuto 
atraktivní krajinu pro nenáročné formy rekreace přírodě blízkého charakteru. 

 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 
historických hodnot této specifické krajiny.  

 Obnova a funkční posílení prvků nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES. 

 Chránit siluety kulturních dominant v uvedených venkovských sídlech před snížením jejich 
vizuálního významu v krajinné scéně nevhodnou dostavbou a vzrostlou zelení (zalesněním). 

 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 
významné znaky této specifické krajiny.  

 Při rozvoji rekreační funkce chránit významné znaky a ostatní přírodní hodnoty této specifické 
krajiny.  

 Zachovat liniové, solitérní a skupinové vegetační prvky historických krajinných struktur před 
živelnou urbanizací.  

 Doplnit liniovou krajinnou zeleň – aleje a stromořadí. 
 

Doporučení z karet obcí 
 Eroze a odtok byly podrobně řešeny ve Studii proveditelnosti k realizaci PBPPO na území obcí 

Mikroregionu Opavsko-severozápad (Ekotoxa, 2011) a předtím v Návrhu strukturálního 
řešení protierozních a protipovodňových opatření v povodí horní Opavy (EKOTOXA, Šindlar, 
T-Mapy, 2008) – doporučujeme respektovat navržená opatření. 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 
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 Navržena propojení polními cestami mezi sídly Velké Heraltice, Malé Heraltice, Košetice, 
Tábor a Sádek (PRO-008, PRO-009, PRO-010, PRO-011, PRO-012, PRO-013) a propojení do 
Brumovic (PRO-006). 

 Navrhujeme zrealizovat turistickou trasu či naučnou stezku, která by vedla podél zachovalé 
řeky Hořiny a lesními komplexy s PR Hořina a PP Hůrky (NT-001). 

  Navrhujeme účelovou komunikaci, která by Velké Heraltice propojila s lesním komplexem 
severozápadně od obce (NUK-021).  

 Navrhujeme systém okružních účelových komunikací s doprovodnou zelení (NUK-034) a 
okružní systém k lokalitě Skalka v Malých Heralticích (NUK-035).  

 Navrhujeme účelovou komunikaci, která by Malé Heraltice propojila s lesním komplexem 
západně od sídla (NUK-022).  

 Navrhujeme okružní systém účelových komunikací s doprovodnou zelení okolo sídla Košetice 
(NUK-036). 
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41 Velké Hoštice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 3 - Velké Hoštice) 
 
 Omezit živelný nárůst plošného rozsahu nových zastavitelných ploch a zachovat dosavadní, 

převážně venkovský, resp. příměstský charakter sídla.  
 Důsledky fragmentace krajiny liniovými stavbami páteřní silniční sítě kompenzovat vhodnými 

opatřeními zajišťujícími průchodnost krajiny (např. nadchody, podchody, migračními přechody 
apod.).  

 Obnovit a funkčně posílit prvky nelesní rozptýlené zeleně jako struktur prostorového členění 
krajiny s funkcí prvků ÚSES.  Zvyšovat rozsah krajinné vegetace nebo vnesení trvalých kultur do 
krajiny – místní druhy dřevin nebo ovocné stromy, trvalé travní porosty, zelené koridory ze sídel 
do krajiny, hlavně v návaznosti na sídlení funkce území v drobnějším detailu.  

 Zachovat vizuální význam kulturních dominant historického jádra Opavy v krajinných 
panoramatech, neumisťovat do pohledových os dálkových pohledů výškové objekty a vzrostlou 
zeleň. 
 

Doporučení z karet obcí 
 

 VPL-233 – Realizace plánované zástavby je podmíněna návrhem retenčního prvku - poldru, 
případně návrhu jiného řešení k ochraně plánované zástavby, nebo alespoň odborného 
posouzení velikosti extravilánového povrchového přítoku na plánovanou zástavbu. 

 VNL-229 až 231 –. Ve stávajících údolnicích a korytech toků je navržena stabilizace koryta a 
vytvoření dostatečného pruhu doprovodné zeleně (alespoň 10 – 15 m) po obou stranách 
koryta – revitalizace VT. 

 Doporučujeme trvalé rozčlenění bloků VB_033-4 prvky zeleně, tak, aby došlo ke zvýšení 
ekologické a krajinotvorné hodnoty a ke snížení větrné eroze. 

 Navrženo je též doplnění výsadeb proti větrné erozi na rozsáhlých blocích v severní části obce 
(především DPB 1701/11, DPB 2702/3). 

 Doporučujeme zohlednit do ÚP vytvořený schematický návrh pro směry, kde je vhodné 
vymezit nová ESP (viz shapefile ESP) pro posílení větší biodiverzity v krajině. 

 Doporučuje se zvýšit lesnatost na severu obce nejlépe doplněním další remízků nebo 
rozšířením stávajících remízků. 

 Navržena propojení polními cestami ve směru Chlebičova (PRO-039) a Kravař (PRO-040). 
 Navrhujeme účelové komunikace s doprovodnou zelení v severní části území v návaznosti na 

sídlo, které by plnily také funkci rekreační, navrhujeme propojení obce se zelenou turistickou 
trasou a přírodní památkou Odkryv v Kravařích (NUK-023). 
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42 Vršovice 

Doporučení z krajinných okrsků (vybráno z okrsku/okrsků zaujímající více než 
50% území obce - Krajinný okrsek 24 - Podvihovský vrch) 
 
 Zachovat dosavadní komplex lesů při zachování přirozené druhové skladby. 
 Nepřipustit umisťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují 

významné znaky této specifické krajiny.  
 Při rozvoji rekreační funkce zajistit ochranu významných znaků a ostatních přírodních a kulturně 

historických hodnot. 
 

Doporučení z karet obcí 
 Navrženo propojení polními cestou ve směru do Chvalíkovic (PRO-073). 

 

 

 


