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Úvod 

 

Územní plán Dívčí Hrad (dále jen „ÚP Dívčí Hrad“) byl vydán Zastupitelstvem obce Dívčí 

Hrad jako opatření obecné povahy č.j. DH-99/2017, které nabylo účinnosti dne 21.3.2017. 

 

 

a) Vyhodnocení uplatňování Územního plánu Dívčí Hrad včetně vyhodnocení změn 

podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního 

zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na 

udržitelný rozvoj území 

 

1. Vyhodnocení uplatňování ÚP Dívčí Hrad: 

 

Účelem Zprávy je zejména vyhodnotit, jak byly v hodnoceném období (03/2017- 01/2021) od 

nabytí účinnosti ÚP Dívčí Hrad reálně využity pro výstavbu vymezené zastavitelné plochy a 

plochy přestavby.  

 

 

ÚP Dívčí Hrad vymezil tyto zastavitelné plochy a plochy přestavby: 
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Bylo zjištěno, že v hodnoceném čtyřletém období byly na území obce příslušným stavebním 

úřadem povoleny zejména tyto stavby: 

- Prodloužení obecní splaškové kanalizace pro BD č.p. 110 v Dívčím Hradě; 

- Dívčí Hrad NO_BR_2247, obnova NN; 

- Dívčí Hrad, Životice, Chorovský, kNN /IV-12-8014438); 

- Sociální bydlení na Sádku v Dívčím Hradě; 

- Vodovod DN 80 a 9 ks vodovodních přípojek v obci Dívčí Hrad; 

- Chodníky v obci Dívčí Hrad; 

- Čistička odpadních vod pro BD č.p. 100-104 Dívčí Hrad. 

 

Všechny tyto stavby byly povoleny a realizovány v zastavěném území, a to v souladu 

s koncepcí stanovenou ÚP Dívčí Hrad. Pro výstavbu objektu sociálního bydlení byl využit 

volný pozemek rovněž v zastavěném území, tj. bez záboru zemědělské půdy mimo zastavěné 

území, což je ve vztahu k využívání území a utváření sídla pozitivní. 

 

Skutečnost, že vymezené zastavitelné plochy (zejména smíšené obytné) zatím vůbec nebyly 

využity pro výstavbu, svědčí jednak o tom, že v obci je zatím dostatek vhodných ploch uvnitř 

zastavěného území a také o tom, že rozsah vymezených zastavitelných ploch v ÚP Dívčí Hrad 

je pro další rozvoj obce dostatečný a není nutné vymezovat nové zastavitelné plochy změnou 

územního plánu.  

 

Realizace nového využití ploch přestavby je otázkou dlouhodobější a jejich navržené nové 

využití zatím nebylo realizováno.   

 

2. Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byla vydána poslední změna ÚP 

Třemešná (§ 5 odst. 6 stavebního zákona): 

 

Z ustanovení § 5 odst. 6 stavebního zákona vyplývá obcím povinnost soustavně sledovat 

uplatňování územně plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-li 
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ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou 

obce povinny pořídit změnu příslušné ÚPD. 

 

Územní plán Dívčí Hrad je proto nutné prověřit ve vztahu k novým známým skutečnostem, 

novým dokumentacím a podkladům. Novými podklady a skutečnostmi, které se mohou 

vztahovat k řešenému území a mohou vyvolat potřebu pořídit změnu územního plánu, jsou 

zejména tyto:       

 Politika územního rozvoje České republiky, která je nyní platná ve znění 

Aktualizací č. 1, č.2 a č.3 (dále jen PÚR); 

 Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen A-

ZÚR), která nabyla účinnosti dne 21.11.2018 - podle ustanovení §  54 odst. 6 

stavebního zákona je obec povinna bez zbytečného odkladu uvést do souladu územní 

plán s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (pokud se zjistí nesoulad mezi 

těmito ÚPD, je třeba pořídit změnu ÚP); 

 Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Krnov v aktuálním znění – 

poslední úplná aktualizace v r.2020 (dále jen „ÚAP“) – jevy a problémy k řešení 

vyplývající z ÚAP je třeba zohlednit ve změně ÚP; 

 nové poznatky z oborů architektury, urbanismu, územního plánování, ekologie a 

památkové péče (vyplývá z ustanovení § 19 odst. 1 písm. o) stavebního zákona); 

 Územní studie krajiny správního obvodu ORP Krnov (data o této studii byla 

vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 2.9.2019). 

 

3. Vyhodnocení nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území: 

 

V hodnoceném období se nevyskytly žádné nepředpokládané negativní dopady na udržitelný 

rozvoj území. 

 

 

b) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 

ORP Krnov 

 

Z ÚAP v platném znění vyplývá z rozboru udržitelného rozvoje ORP Krnov následující:  
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Shora uvedené problémy jsou zobrazeny v ÚAP – v problémovém výkresu - takto:  

 
 



   Zpráva o uplatňování ÚP Dívčí Hrad – návrh  k projednání (01/2021) 

Strana 10 (celkem 17) 

Z výše uvedeného vyplývá, že problémy k řešení v územním plánu se týkají především 

vymezení prvků ÚSES (problémy označené jako 14B, 14E a 14F). V současné době se 

aktuálně zpracovávají  plány ÚSES pro správní obvod ORP Krnov (zadavatel Město Krnov) a 

projednává se aktualizace č. 2 ZÚR MS kraje, která rovněž obsahuje úpravy v oblasti 

vymezení prvků ÚSES, je zřejmé, že oba tyto materiály budou po dokončení (vydání) 

podkladem pro změnu ÚP Dívčí Hrad ve věci prvků ÚSES. Do doby jejich pořízení (vydání) 

se pořízení změny ÚP Dívčí Hrad v tomto smyslu jeví jako neúčelné.  

 

Co se týká problému 10A, jedná se skutečně o plochu přestavby v záplavovém území (P1), 

která je ale určena pro umístění ČOV, což je stavba, kterou lze dle vodního zákona 

v záplavovém území Q100 povolit (se souhlasem vodoprávního úřadu). Pořizovatel proto 

usoudil, že se nejedná o problém, který by měl být řešen změnou ÚP. 

 

Obdobně pořizovatel posoudil problémy označené 1A a 1B, které v podstatě pouze 

upozorňují na skutečnost, že zastavitelné plochy pro větrné elektrárny jsou v platném ÚP 

Dívčí Hrad vymezeny na půdách I. nebo II. třídy ochrany – vymezení těchto zastavitelných 

ploch však bylo v ÚP Dívčí Hrad provedeno v ploše vymezené pro tento účel v A-ZÚR a 

v rámci pořízení ÚP Dívčí Hrad bylo řádně projednáno a dohodnuto s orgány ochrany ZPF, 

proto pořizovatel dospěl k závěru, že se ani v tomto případě nejedná o problém, který by měl 

být řešen změnou ÚP Dívčí Hrad. 

 

Problém označený jako 13D popisuje nový záměr soukromého investora na umístění další 

plochy pro větrné elektrárny – jedná se o nový záměr, který však není obsažen v A-ZÚR. Na 

základě projednání se starostou obce byl tento požadavek zapracován do kapitoly j) této 

Zprávy. 

 

Žádné další požadavky z ÚAP ORP Krnov nevyplývají. 

 

 

c) Vyhodnocení souladu Územního plánu Dívčí Hrad s Politikou územního rozvoje ČR 

a Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

 

1. ÚP Dívčí Hrad byl pořízen v souladu s PÚR, ve znění její 1. aktualizace, která byla 

schválena dne 15.4.2015. Dne 2.9.2019 byly schváleny Aktualizace č.2 a č.3 PÚR, které 

však nejsou relevantní k území obce Dívčí Hrad a z PÚR nevyplývají pro řešení ÚP 

žádné nové požadavky. ÚP Dívčí Hrad je tedy v souladu s PÚR, v platném znění.  

 

2. ÚP Dívčí Hrad byl pořízen v souladu se ZÚR MSK vydanými Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426 jako opatření obecné 

povahy č.j. MSK 210741/2010, které nabylo účinnosti dne 4.2.2011 (dále jen “ZÚR”), 

včetně změn vyplývajících z následných rozsudků NSS. ÚP Dívčí Hrad byl tedy pořízen 

a vydán před účinností A-ZÚR , proto byl nyní vyhodnocen soulad ÚP Dívčí Hrad s A-

ZÚR s tímto výsledkem: 

 

Z kapitoly A. Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, ve 

znění A-ZÚR, vyplývají pro území obce Dívčí Hrad následující nové podmínky: 

V rámci územního rozvoje sídel: 

- preferovat efektivní využívání zastavěného území před vymezováním nových ploch 

v krajině – v ÚP Dívčí Hrad je respektováno, pro bydlení (smíšenou obytnou funkci) 

jsou vymezeny plochy Z1, Z2, Z3 a Z4, které se nacházejí buď v proluce v zastavěném 
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území (Z3) nebo přirozeně navazují na zastavěné území (Z1, Z2, Z4), jak je zřejmé níže 

z výřezu Hlavního výkresu; dále je vymezena plocha pro zahrádkovou osadu Z21- 

rovněž v návaznosti na zastavěné území:  

 
 

- nové rozvojové plochy nevymezovat v lokalitách, kde by jejich zastavění vedlo ke 

srůstání sídel – podmínka je respektována, ÚP Dívčí Hrad nevymezuje žádné takové 

plochy; 

 

- nové plochy pro obytnou zástavbu vymezovat v dostatečném odstupu od koridorů 

vymezených pro umístění nových úseků dálnic, silnic I.třídy a železnic – podmínka je 

splněna – viz výše vymezení ploch pro bydlení a smíšených obytných v ÚP Dívčí Hrad; 

 

- preferovat lokality mimo stanovená záplavová území – podmínka je splněna, ÚP Dívčí 

Hrad nevymezuje žádné zastavitelné plochy v záplavovém území; 

 

- podporovat rozvoj systémů odvádění a čištění povrchových vod včetně vytváření 

podmínek pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na 

strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativu k umělé akumulaci vod –

podmínka je splněna, ÚP stanovuje koncepci odkanalizování takto (výřez z textové 

části ÚP):  
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- vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy a 

cyklodopravy) v návaznosti na ostatní systémy kraje; podpora rozvoje systému pěších 

a cyklistických tras s vazbou na přilehlé území ČR a Polska – podmínka je splněna, 

ÚP Dívčí Hrad podporuje realizaci cyklistických tras a tras pro pěší turistiku v krajině; 

 

- ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot směřující k udržení a zachování 

nejvýraznějších jevů a znaků, které vystihují jedinečnost a nezaměnitelnost charakteru 

území – podmínka je v ÚP Dívčí Hrad splněna – stanovením obecných podmínek pro 

využívání zastavěného i nezastavěného území i stanovením konkrétních podmínek 

prostorového uspořádání zástavby v jednotlivých plochách.  

 

Platný ÚP Třemešná je v souladu s kapitolou A. A-ZÚR.  

 

Z kapitoly B. Rozvojové oblasti a rozvojové osy, ve znění A-ZÚR,  nevyplývá pro území obce 

Dívčí Hrad žádný relevantní požadavek – obec se nenachází v žádné rozvojové oblasti ani 

rozvojové ose. 

 

Z kapitoly C. Specifické oblasti, ve znění A-ZÚR, a ze zařazení obce Třemešná do specifické 

oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník vyplývají tyto nové požadavky na vytvoření 

podmínek pro: 

- rozvoj obytné a rekreační funkce vždy odpovídající veřejné infrastruktuře – požadavek 

je respektován – funkce bydlení je dle ÚP Dívčí Hrad naplňována především 

efektivním využitím zastavěného území a nové zastavitelné plochy jsou vymezeny 

v návaznosti na stávající veřejnou infrastrukturu, pro rekreaci se uvažuje pouze 

s využitím ploch v zastavěném území; 

- rozšiřování a umisťování nových sportovních a rekreačních zařízení při zohlednění 

jejich dopravní dostupnosti – požadavek je respektován, v ÚP Dívčí Hrad jsou 

stabilizovány stávající plochy pro sport a rekreaci (stávající plochy v zastavěném 

území – RI, OV) – viz výřez z Hlavního výkresu:   
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- rozvoj integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a cyklodopravu – 

požadavek je v ÚP Dívčí Hrad  zohledněn mimo jiné i vymezením ploch přestavby pro 

realizaci komunikace a parkoviště osobních automobilů u zámku a pro realizaci 

přístupové komunikace k zahrádkám (plochy přestavby P2, P3, P4 a Z18) -  viz výřezy 

z Hlavního výkresu: 

 
 

 
 

- rozvoj turistických a pěších tras, zejména nadregionálního a mezinárodního významu 

– požadavek je splněn, ÚP Dívčí Hrad sice nevymezuje konkrétní koridory pro pěší a 

cyklistické trasy, ale v podmínkách pro využití ploch umožňuje realizaci těchto tras; 

 

- koordinované zajištění protipovodňové ochrany území včetně vymezování ploch pro 

protipovodňová opatření – požadavek je splněn, ÚP Dívčí Hrad umožňuje ve všech 

vymezených plochách kromě jiného i realizaci protipovodňových opatření. 

 

ÚP Dívčí Hrad je v souladu s kapitolou C. A-ZÚR. 

 

 

Z kapitoly D. Plochy a koridory nadmístního významu včetně ploch a koridorů veřejné 

infrastruktury, ÚSE a územních rezerv, ve znění A-ZÚR vyplývá pro území obce Dívčí 

Hrad následující relevantní požadavek:  

Podkapitola D.II.5 Obnovitelné zdroje energie – obce Dívčí Hrad se týká bod 65g. EZv7 – 

Dívčí Hrad, kde byl stanoven úkol vymezit v ÚP obce plochy pro umístění jednotlivých 

stožárů větrných elektráren (v rámci plochy vymezené k tomuto účelu v A-ZÚR) – požadavek 

je splněn, protože v ÚP Dívčí Hrad, v k.ú. Sádek u Dívčího Hradu, jsou vymezeny dvě 

zastavitelné plochy (označené shodně Z7) pro umístění dvou větrných elektráren, včetně 

koridoru pro přístupové komunikace a pro vyvedení elektrického výkonu z elektráren; 

zastavitelné plochy Z7 jsou situovány v ploše vymezené v A-ZÚR pro tento účel. Vymezení 

zastavitelných ploch Z7 pro VE v ÚP Dívčí Hrad  je zřejmé níže z výřezu Hlavního výkresu: 
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ÚP Dívčí Hrad je v souladu s kapitolou D. A-ZÚR. 

 

 

A-ZÚR obsahuje nové pojetí koncepce řešené krajiny – v kapitole  E. Upřesnění územních 

podmínek koncepce ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území a F. 

Stanovení cílových kvalit krajin včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo 

dosažení. Bylo prověřeno, že z kapitoly E. nevyplývají pro řešení krajiny v ÚP Dívčí Hrad 

žádné nové požadavky. Podle kapitoly F. je na území obce Dívčí Hrad  vymezena specifická 

krajina C-01 Osoblaha a část obce se nachází v přechodovém pásmu do krajiny A-03 

Jindřichov – Město Albrechtice (PPM 7). Vymezení krajin je zřejmé níže z výřezu výkresu 

A.3 z A-ZÚR: 
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Z podmínek pro zachování a dosažení cílových kvalit specifické krajiny C-01 jsou pro území 

obce Dívčí Hrad relevantní zejména tyto: 

- Zachovat celistvost izolovaných lesních celků – podmínka je v ÚP Dívčí Hrad 

respektována,  

- Chránit pohledové siluety svahů východního okraje Hynčické hornatiny a kulturních 

dominant (hrad a zámek Dívčí Hrad) před snížením jejich vizuálního významu 

v krajinné scéně v důsledku nekoordinované zástavby – podmínka je splněna, zámek je 

v ÚP Dívčí Hrad respektován jako významná kulturní dominanta a pro ochranu jeho 

vizuálního významu jsou okolní pozemky vedeny v plochách lesních (NL), které nejsou 

určeny k zastavění, jak je zřejmé níže z výřezu Hlavního výkresu: 

 
 

Z podmínek pro zachování a dosažení cílových kvalit specifické krajiny A-03 jsou pro území 

obce Dívčí Hrad relevantní zejména tyto: 

- Zachovat pohledový obraz  a celistvost lesních komplexů východního okraje Hynčické 

hornatiny a přírodních dominant Kobyla a Hraničník, ležících v sousední krajině C-01 

- podmínka je v ÚP Dívčí Hrad respektována,  

- Chránit a posilovat vizuální a funkční působení liniových, solitérních a skupinových 

vegetačních prvků historických krajinných struktur před necitlivými urbanizačními 

zásahy - podmínka je v ÚP Dívčí Hrad respektována.  

 

ÚP Třemešná je v souladu s kapitolami E. a F. A-ZÚR. 

 

 

Z kapitoly G. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, ve znění A-ZÚR, je 

pro území obce Dívčí Hrad relevantní vymezené veřejně prospěšné opatření ozn. 105 - 

regionální biocentrum Bor-Bouře v k.ú. Sádek u Dívčího hradu a Životice u Dívčího Hradu, 

dále také veřejně prospěšné opatření ozn. 192 regionální biocentrum Osoblažský les – obě 

tato VPO jsou zapracována do ÚP Dívčí Hrad – viz výřez z Výkresu veřejně prospěšných 

staveb, opatření a asanací a výřez z Hlavního výkresu: 
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A-ZÚR vymezuje také regionální biokoridory, které byly rovněž převzaty jako VPO do ÚP 

Dívčí Hrad – jedná se o RBK ozn. jako VPO 502 , 503 a 504, které jsou v ÚP Dívčí Hrad 

zapracovány.   

 

ÚP Třemešná je v souladu s kapitolou G. A-ZÚR. 

 

 

d) Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 

stavebního zákona 

 

Jak vyplývá z kapitoly a), odst. 1. této Zprávy, nabídka zastavitelných ploch zřejmě převyšuje 

současnou poptávku a v obci je zatím dostatek ploch pro výstavbu uvnitř zastavěného území, 

kde jsou také dostupné sítě technického vybavení.  

 

Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch nebyla v hodnoceném období prokázána.  
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e) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny 

 

Nestanovují se. 

 

f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na 

udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv 

na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 

 

Nestanovují se. 

 

 

g) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 

zpracování variant vyžadováno 

 

Nestanovují se. 

 

 

h) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod 

písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci 

územního plánu 

 

Ze skutečností uvedených výše v kapitolách a) až d) nevyplynula potřeba změny koncepce.  

 

 

i) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 

udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu 

zjištěny 

 

V hodnoceném období nebyly zjištěny žádné negativní dopady na udržitelný rozvoj území - 

jak vyplývá rovněž z kapitoly a). Z tohoto důvodu se nestanovují žádné požadavky na 

eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území. 

 

 

j) Návrhy na aktualizaci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

 

V hodnoceném období byl zaznamenán nový záměr na vymezení plochy pro větrné elektrárny 

– mimo plochu k tomu určenou v A-ZÚR. Protože Obec Dívčí Hrad tento záměr podporuje, 

stanovuje se požadavek na řešení záležitosti nadmístního významu, která není řešena v ZÚR 

MSK, v platném znění – návrh na aktualizaci ZÚR MSK, spočívající ve vymezení nové 

plochy pro větrné elektrárny v k.ú. Sádek u Dívčího Hradu (nebo rozšíření dosavadní 

vymezené plochy pro tento účel).  

 

 

 

 

Datum vyhotovení zprávy:           01/2021 

Vyhotovil:    Ing. Iveta Laštůvková, MÚ Krnov – OVŽP, odd. ÚÚP 


	obsah_zpet
	uvod
	kapitola_a
	kapitola_b
	kapitola_c
	kapitola_d
	kapitola_e
	kapitola_g
	kapitola_h
	kapitola_i
	kapitola_j

		2021-01-26T10:39:02+0100




