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I. ÚVOD, CÍL POSOUZENÍ 

Vyhodnocení vlivů koncepce "Územní plán Hanušovice" na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
soustavy NATURA 2000 bylo zadáno v srpnu 2013. Požadavek vyhodnocení dle § 45i vyplynul 
z koordinovaného stanoviska krajského úřadu Olomouckého kraje k návrhu územního plánu Hanušovice 
ze dne 26.3. 2013 (č.j.: KUOK 30741/2013), které nevyloučilo významný vliv na příznivý stav a celistvost 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti. V konkrétním případě jsou potenciálně dotčeným územím 
soustavy NATURA 2000 evropsky významné lokality CZ0714084 Hadce a bučiny u Raškova, CZ0713726 
Hanušovice - kostel, CZ0712190 Poláchovy stráně, CZ0712196 Výří skály a ptačí oblast CZ0711016 
Králický Sněžník (dále jen EVL a PO).  

Předmětem hodnocení je ÚP Hanušovice, který obsahuje návrhové plochy změn funkčního využití území. 
Vzhledem k tomu, že se jedná se o koncepci ve smyslu ustanovení §10i zákona č.100/2001 Sb., 
o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění, podléhá vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území.  

ÚP Hanušovice navrhuje poměrně značné množství návrhových ploch změn funkčního využití. Hodnocení 
se tak v průběhu zpracování zaměřilo na vyhodnocení návrhových ploch ve vztahu k potenciálně 
dotčeným EVL a jejich předmětům ochrany a PO Králický Sněžník, ve které prakticky celé správní území 
města Hanušovice leží. Zde byl hodnocen aktuální stav biotopů v prostorech návrhových ploch ve vztahu k 
předmětu ochrany - chřástalu polnímu. 

Cílem tohoto hodnocení je tedy zjistit, zda má koncepce významně negativní vliv na předměty ochrany a 
celistvost dotčených evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO).  

Posouzení proběhlo v měsíci září a listopadu 2013. 
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II. ÚDAJE O KONCEPCI, PŘEDMĚT POSOUZENÍ KONCEPCE 

2.1.  Základní údaje 

Název:     Územní plán Hanušovice 

Objednatel:  Město Hanušovice 
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice 
 

Pořizovatel:  Městský úřad Šumperk, Odbor strategického rozvoje, územního 
plánování a investic 
Jesenická 31, 787 01 Šumperk   

 

Zpracovatel    Arch.Design, s.r.o.  
     Sochorova 23, 616 00 Brno   
     Vedoucí projektu: Ing. arch. Anna Kolegarová,ČKA 3792 
 

Hodnocená koncepce - Územní plán Hanušovice odpovídá platnému znění stavebního zákona (zákon č. 
183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 a 501/2006 Sb. V 
souladu s Přílohou 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. návrh sestává z textové části a části grafické. 

Vlastní textová část ÚP Hanušovice, se člení na dvě části, na výrokovou část a odůvodnění. 

Grafická část se pak člení na jednotlivé výkresy: 

1.  Základní členění území 1 : 5 000  

2.1 Hlavní výkres 1 : 5 000  

2.2 Dopravní a technická infrastruktura 1 : 5 000  

3. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000 

2.2.  Obsah a cíle koncepce 

Řešené území je tvořeno katastrálními územími Hanušovice, Hynčice nad Moravou, Potůčník, Vysoké 
Žibřidovice a Žleb. Zastavěné území města je vymezeno k 1. 1. 2013. 

Návrh územního plánu Hanušovice vychází především z platného řešení Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje vydaných v roce 2008, ve znění aktualizace č. 1 z roku 2011, a z původního řešení 
územního plánu Hanušovice z přelomu let 2007 a 2008. 

Posuzovaný ÚP řeší: 

• vymezení zastavěného území (více samostatně vymezených území); 

• v základní koncepci rozvoje obce hlavní zásady koncepce a hlavní cíle ochrany a rozvoje jeho 
hodnot; 

• v urbanistické koncepci zásady plošného a prostorového uspořádání území, koncepci vymezení 
zastavitelných ploch (plochy bydlení, smíšené obytné, rekreace, občanského vybavení, dopravy, 
technické infrastruktury, veřejných prostranství, výroby a skladování), vymezení ploch přestaveb a 
vymezení systému sídelní zeleně; 

• v koncepci veřejné infrastruktury koncepci dopravní infrastruktury (ve všech zastoupených 
složkách a s koridorem územní rezervy pro modernizaci a homogenizaci silnice II/369, koncepci 
technické infrastruktury (zásobování vodou, odkanalizování území, zásobování plynem, 
zásobování elektrickou energií a sítě elektronických komunikací) a odpadové hospodářství; 

• v koncepci uspořádání krajiny její základní zásady, vymezení ploch a stanovení podmínek pro 
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
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ochranu před povodněmi, charakteristiku a zásady využití plochy lokality vhodné pro akumulaci 
povrchových vod, podmínky pro revitalizace vodních toků, rekreační využívání krajiny a obecné 
zásady pro dobývání nerostných surovin; 

• vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek pro jejich využití, včetně 
základních podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu a podmínek k 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu; 

• vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření; 

• vymezení ploch a koridorů územních rezerv; 

• vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie; 

• vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat 
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. 

Stručné shrnutí hlavních cílů územního plánu: 

Hlavní cíle posuzovaného ÚP vycházejí z ustanovení § 18 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a jsou 
včleněny do kapitoly 2. jeho textové části - Základní koncepce rozvoje území města, ochrana a rozvoj jeho 
hodnot. Jmenovány jsou následující zásady koncepce rozvoje města: 

• občanské a kulturní centrum, pracovní příležitosti pro občany města i okolních obcí 

• odvedení zatěžující dopravy mimo město – obchvat, zlepšení dopravní prostupnosti města 

• vymezování zastavitelných ploch s ohledem na kompaktnost zástavby a tím minimalizace záboru 
krajiny 

• podpora cestovního ruchu (rekreace, agroturistika, hipoturistika, lyžařská turistika, cykloturistika) 

• zajištění územních podmínek pro rozvoj a zlepšení standardu bydlení a vybavenosti současných 
obyvatel a uspokojení potřeb případného nárůstu obyvatel, rozvoj služeb a vzdělávacích možností, 
společenského, kulturního a sportovního zázemí 

• rozvoj ekologického zemědělství a zemědělské výroby podhorského charakteru  

• pro zástavbu přednostně využívat plochy brownfields 

• stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného 
rázu (výškové regulace zástavby, maximálního rozsahu zastavitelnosti ploch, podíl zeleně v 
plochách s rozdílným způsobem využití), nová zástavba bude řešena v souladu s měřítkem 
stávající zástavby  

• neumisťování nové zástavby do záplavového území 

• respektovat krajinný ráz 

• v nezastavěném území lze umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pokud jsou ve 
veřejném zájmu, pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof nebo odstraňování jejich důsledků 

• respektovat výhradní ložiska nerostů 

• na území Hanušovic není přípustné umisťování větrných elektráren 

• Obecně jsou definované cíle rozvoje a ochrany a rozvoje hodnot, v následujícím členění: 

• Hlavní principy koncepce rozvoje města (zohlednění návazností na územní plány sousedních obcí, 
respektování nadřazené dokumentace a územně plánovacích podkladů, respektování tras 
nadřazených sítí technické infrastruktury); 

• Ochrana kulturního dědictví, architektonických a urbanistických hodnot (respektování památkově 
chráněných objektů zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek a památných míst, 
respektování lokalit s archeologickými nálezy, ochrana výrazných dominant města); 

• Ochrana kvalitního životního prostředí (respektování krajinných hodnot území, respektování území 
soustavy NATURA 2000 - ptačí oblasti a evropsky významných lokalit, a zvláště chráněných 
území, ochrana území před povodněmi v souladu s koncepcí protipovodňové ochrany a s 
opatřeními vyplývajícími ze Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje, odklon 
průjezdné dopravy západně od železnice do přeložky II/369, s alternativní přeložkou východně od 
centra. 
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Územní plán Hanušovice nově vymezuje návrhové plochy jako plochy zastavitelné, dále pak plochy 
přestaveb. Níže je uveden jejich tabulkový přehled. 

Tab.: Plochy zastavitelné 

Označení Kód využití  Popis využití  K.ú.  Výměra (ha) 

Z001  DS   
dopravní infrastruktura silniční (přeložky 
silnice II/369)   Hanušovice   11,45 

Z002  DS  
dopravní infrastruktura železniční (přeložka 
trati kvůli přeložce silnice II/369)   Hanušovice   0,91 

Z003  DS   
dopravní infrastruktura silniční (přeložka 
silnice II/369 a/nebo parkoviště)   Hanušovice   0,58 

Z011  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Hanušovice   0,44 
Z012  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Hanušovice   0,90 
Z013  PV   veřejné prostranství   Hanušovice   0,08 
Z014  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Hanušovice   0,42 
Z015  PV   veřejné prostranství  Hanušovice   Hanušovice   0,03 
Z016  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Hanušovice   0,43 
Z017  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Hanušovice   0,15 
Z018  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Hanušovice   2,11 
Z019  PV   veřejné prostranství   Hanušovice   0,12 
Z020  OS   občanské vybavení - tělovýchova a sport   Hanušovice   1,00 
Z021  BI   bydlení individuální   Hanušovice   0,46 
Z022  PV   veřejné prostranství   Hanušovice   0,15 
Z023  BI   bydlení individuální   Hanušovice   3,10 
Z024  BI   bydlení individuální   Hanušovice   0,71 
Z025  PV   veřejné prostranství   Hanušovice   0,51 
Z026  SM  , pl. smíšená obytná - městská   Hanušovice   0,63 
Z027  BI   bydlení individuální   Hanušovice   0,34 

Z028  W   
pl. vodohospodářská (hráz protipovodňové 
ochrany)   Hanušovice   0,25 

Z029  PV   veřejné prostranství (lávka)   Hanušovice   0,02 
Z030  PV   veřejné prostranství (lávka)   Hanušovice   0,01 
Z032  PV   veřejné prostranství   Hanušovice   0,01 
Z033  BH   bydlení hromadné   Hanušovice   1,53 
Z035  PV   veřejné prostranství   Hanušovice   0,07 
Z036  BI   bydlení individuální   Hanušovice   0,19 
Z037  BI   bydlení individuální   Hanušovice   0,60 
Z038  BI   bydlení individuální   Hanušovice   0,51 
Z039  PV   veřejné prostranství   Hanušovice   0,40 

Z051  DS   
dopravní infrastruktura silniční (přeložka 
silnice II/369)   Hynčice nad Moravou   0,04 

Z052  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Hynčice nad Moravou   0,57 
Z053  PV   veřejné prostranství   Hynčice nad Moravou 0,10 

Z001  DS   
dopravní infrastruktura silniční (přeložky 
silnice II/369)   Hanušovice   11,45 

Z002  DS   
dopravní infrastruktura železniční (přeložka 
trati kvůli přeložce silnice II/369)   Hanušovice   0,91 

Z003  DS   
dopravní infrastruktura silniční (přeložka 
silnice II/369 a/nebo parkoviště)   Hanušovice   Z0 0,58 

Z011  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Hanušovice   0,44 
Z054  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Hynčice nad Moravou   0,68 
Z055  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Hynčice nad Moravou   0,07 
Z056  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Hynčice nad Moravou   1,45 
Z057  PV   veřejné prostranství   Hynčice nad Moravou   0,13 
Z058  VZ   výroba a skladování - zemědělská výroba   Hynčice nad Moravou   1,25 
Z059  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Hynčice nad Moravou   1,75 
Z060  PV   veřejné prostranství (lávka)  Hynčice nad 

Moravou   
Hynčice nad Moravou   0,01 

Z061  OS   občanské vybavení - tělovýchova a sport   Hynčice nad Moravou   0,35 
Z071  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Vysoké Žibřidovice   0,59 
Z072  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Vysoké Žibřidovice   1,52 
Z073  SV   Z073 SV  pl. smíšená obytná - venkovská  

Vysoké Žibřidovice  0,52 
Vysoké Žibřidovice   0,52 

Z074  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Vysoké Žibřidovice    0,25 
Z075  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Vysoké Žibřidovice   1,30 
Z076  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Vysoké Žibřidovice   0,40 
Z077  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Vysoké Žibřidovice   0,56 
Z078 VZ výroba a skladování - zemědělská výroba Vysoké Žibřidovice   0,20 
Z079 VZ výroba a skladování - zemědělská výroba Vysoké Žibřidovice   0,72 
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Tab.: Plochy zastavitelné (pokračování) 

Označení Kód využití  Popis využití  K.ú.  Výměra (ha) 
Z080  OS   občanské vybavení - tělovýchova a sport 

(lyžařský svah)   
Vysoké Žibřidovice 6,32 

Z081  DS   dopravní infrastruktura silniční (parkoviště)   Vysoké Žibřidovice 0,15 
Z082  PV   veřejné prostranství   Vysoké Žibřidovice 0,01 
Z083  RH   rekreace hromadná   Vysoké Žibřidovice 1,21 
Z084  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Vysoké Žibřidovice 0,48 
Z085  VZ   výroba a skladování - zemědělská výroba   Vysoké Žibřidovice 0,44 
Z086  VZ   výroba a skladování - zemědělská výroba   Vysoké Žibřidovice 0,29 
Z087  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Vysoké Žibřidovice 1,40 
Z088  VZ   výroba a skladování - zemědělská výroba   Vysoké Žibřidovice 0,14 
Z089  RI   rekreace individuální   Vysoké Žibřidovice 0,59 
Z090  RI   rekreace individuální   Vysoké Žibřidovice 0,71 
Z091  PV   veřejné prostranství   Vysoké Žibřidovice 0,34 
Z092  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Z092 SV  pl. smíšená obytná - 

venkovská  Žleb  2,05 
2,05 

Z093  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Žleb    2,46 
Z094  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Žleb   0,74 
Z095  SV   pl. smíšená obytná - venkovská   Žleb   1,60 
Z096  RH   rekreace hromadná   Žleb   0,69 
Z097  DS   dopravní infrastruktura silniční - přeložka 

silnice III/31242   
Žleb   0,76 

Tab.: Plochy přestavby  

Označení Kód využití  Popis využití  K.ú.  Výměra (ha) 
P101  SM   pl. smíšená obytná - městská   Hanušovice   0,80 
P102  OV   občanské vybavení - veřejná vybavenost   Hanušovice   2,07 
P103  PV   veřejné prostranství   Hanušovice   0,28 
P104  VL   výroba a skladování - lehký průmysl   Hanušovice   2,61 
105 OS   občanské vybavení - tělovýchova a sport   Hanušovice   0,81 
P106  PV   veřejné prostranství   Hanušovice   0,07 
P107  OM   občanské vybavení - komerce malá a  Hanušovice   0,18 
P108  OM   občanské vybavení - komerce malá a 

střední   
Hanušovice   0,13 

P109  PV   veřejné prostranství   Hanušovice   0,21 
P110  DS   dopravní infrastruktura silniční   Hanušovice   0,06 
P111  VL   výroba a skladování - lehký průmysl   Hanušovice   0,61 

Tab.: Plochy veřejných prostranství s převahou zeleně 

Označení Kód využití  Popis využití  K.ú.  Výměra (ha) 
Z031 ZV veřejné prostranství s převahou zeleně Hanušovice   0,06 
Z034 ZV veřejné prostranství s převahou zeleně Hanušovice   0,62 

Dále návrh ÚP vymezuje trasy elektrovodu 22 kV v Hanušovicích, Potůčníku, Vys. Žibřidovicích a Žlebu.  

Z nadřazených a jiných koncepcí přebírá plochy a koridory územní rezervy: 

• lokalita akumulace povrchových vod (ZÚR Olomouckého kraje) 

• trasa vodovodního přivaděče Hanušovice - Moravičany (územní studie VP4 Územní rezerva – 
koridor pro vodovodní přivaděč Hanušovice - Moravičany přivádějící pitnou vodu z Ramzovského 
nasunutí až do Litovle) 

• modernizace a homogenizaci silnice II/369 (Územní studie D6 - modernizace a homogenizace 
silnice II/369 v úseku Jindřichov - Bohutín) 

• modernizace a homogenizaci silnice II/369 (variantní řešení požadované v návrhu zadání ÚP) 

2.3.  Stanovení variant koncepce 

Návrh ÚP Hanušovice je řešen invariantně.  
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III. IDENTIFIKACE EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALIT A PTA ČÍCH OBLASTÍ  

3.1.  Charakteristika zájmového ( řešeného) území 

Řešené území vymezuje správní obvod města Hanušovic, tj. k.ú. Hanušovice, Hynčice nad Moravou, 
Potůčník, Vysoké Žibřidovice a Žleb. Město Hanušovice leží v severní až severozápadní části 
Olomouckého kraje, v oblasti Hanušovické vrchoviny. Území dál na sever je pak součástí východního 
úbočí Králického Sněžníku. Území východně je členěno výraznými údolími Branné a Desné a je součástí 
západního okraje Hrubého Jeseníku.  

Z hlediska klimatického leží zájmové území v chladné oblasti CH 7. Počet letních dnů se pohybuje 
v rozmezí 10 - 30, počet mrazových dnů v rozmezí 140 - 160, počet ledových dnů pak 50 - 60. Počet dnů 
s teplotou nad 10 °C se pohybuje okolo 120 - 140. Průměrná teplota v lednu se pohybuje v rozmezí -3  až -
4 ºC, průměrná teplota v dubnu 4 - 6 °C, v červenci 15 až 16 °C a v říjnu 6 - 7° C. Srážkový úhrn ve 
vegetačním období činí 500 - 600 mm, v zimním období pak 350 - 400 mm. Počet dnů se sněhovou 
pokrývkou se pohybuje v rozmezí 100 - 120. 

 Z hlediska biogeografického leží zájmové území v Šumperském bioregionu (1.53), ve fytogeografickém 
obvodu Českomoravském mezofytiku, v jeho severovýchodní části a ve fytogeografickém okrese 73b 
Hanušovická vrchovina. V potenciální přirozené vegetaci zcela dominují bučiny s kyčelnicí devítilistou 
(Dentario enenaphylli-Fagetum) s drobnými ostrůvky bikových bučin (Luzulo-Fagetum)a ojediněle i 
smrkových bučin (Calamagrostis villosae-Fagetum). 

Vlastní město Hanušovice (střední nadmořská výška 410 m n. m.) leží na soutoku řeky Moravy a říčky 
Branné, které protékají výraznými údolími s lesnatými úbočími  o  nadmořské  výšce  500  -  700  m  n.  m.  
Území zde má charakter již členité hornatiny podhorského rázu.  

Místní části, jež jsou součástí správního obvodu města, mají různý charakter. Hynčice nad Moravou leží ve 
vyvýšené poloze v mělkém žlebu V. nad Hanušovicemi přecházející v úbočí Pršné (642 m n. m.) a 
Křížového vrchu (691 m n. m.). Potůčník představuje malé sídlo v údolní poloze bočního lesnatého údolí 
Branné, rozprostírající se v jeho závěrové části, odvodňovaného potokem Potůčník. Území obce má 
bohatě vyvinutou liniovou strukturu rozptýlené zeleně na bývalých naoraných mezích typickou pro původní 
založení lánových lesních vsí v širším regionu Jeseníků a podhůří Králického Sněžníku. Obdobný 
charakter pak mají místní části Žleb a částečně i Vysoké Žibřidovice, které se nachází SZ. od Hanušovic. 
Zdejší území je ale více otevřené a obce leží výše. U těchto drobných sídel položených do mělkých 
terénních depresí protáhlého tvaru podél drobných vodotečí, je typická rozptýlená obytná zástavba. 
V rámci využití je zde silně dominantní mozaika polokulturních až kulturních luk a pastvin podhorského 
charakteru hojně členěných bývalými, dnes silně zarostlými mezemi a četnými remízky a lesními celky 
namnoze s nepůvodní dřevinnou skladbou. V současnosti jsou tyto louky hojně využívány jako pastevní 
areály pro chov skotu, jiné pak jako sečené louky. V lesních porostech v zájmovém území níže (v okolí 
Hanušovic) se částečně zachovaly i porosty s přirozenou druhovou skladbou. 

3.2.  Stručný popis evropsky významných lokalit a pta čích oblastí 

Hodnocené území tvoří správní obvod města Hanušovic. Krajský úřad Olomouckého kraje ve svém 
vyjádření ke koncepci nevyloučil možnost vlivu na EVL Hadce a bučiny u Raškova, EVL Hanušovice - 
kostel, EVL Poláchovy stráně a EVL Výří skály, které v řešeném území leží či do něj zasahují. Celé řešené 
území pak leží v PO Králický Sněžník.  

Tab.: Evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

kód lokality název lokality 

CZ0714084 Hadce a bučiny u Raškova 

CZ0713726 Hanušovice - kostel 

CZ0712190 Poláchovy stráně 

CZ0712196 Výří skály 

CZ0711016 Králický Sněžník 
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EVL Hadce a bu činy u Raškova  
Kód lokality CZ0714084 

Kraj Olomoucký 

Rozloha 816,1028 ha 

Biogeografická oblast Kontinentální 

Kategorie chrán ěného území  přírodní rezervace - část 

Katastrální území:  
Hanušovice, Komňátka, Raškov Dvůr, Raškov Ves, Štědrákova Lhota 

Stanoviště, jež jsou hlavním předmětem ochrany 

Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany 

kód  rostliny 

4066 sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) 

Poloha : 

Rozsáhlý komplex ležící v Králické hornatině na jihozápadních svazích Raškovské boudy a Spáleniště, asi 
1 km SZ od obce Raškov (okr. Šumperk). Lokalita zahrnuje PR Na hadci. 

Ekotop: 
Geologie: Převládajícím podkladem jsou amfibolity a ruly, v okolí Modřínového vrchu se vyskytuje 
serpentinitová čočka Nýznerovského dislokačního pásma. 

Geomorfologie: Území leží na rozhraní Písařovské a Jeřábské vrchoviny, které jsou součástí Hanušovické 
vrchoviny. 

Reliéf: Hrást s vrcholy a hřbety značně modelovanými kryogenními pochody v pleistocénu, rozřezány 
hlubokými údolími. Hadce zde tvoří tři geomorfologicky výrazné struktury, tzv. kozí hřbety. Význačnými 
body oblasti jsou Raškovská bouda (801 m n. m.), Spáleniště (717,5 m n. m.) a Modřínový vrch (625 m n. 
m.). Nadmořská výška lokality se pohybuje mezi 450-625 m n. m. 

Pedologie: Na většině území dominuje kambizem modální, na výstupech hadců jsou vyvinuty skeletovité 
půdy typu hořečnatého rankeru. 

Krajinná charakteristika: Značně členité území, se strmými svahy převážně jihozápadní expozice, s 
hluboce zaříznutými údolími potoků.   

Biota: 
Převážná část lokality je zalesněná. Převládají zde společenstva květnatých bučin podsvazu Eu-Fagenion, 
především asociace Dentario enneaphylli-Fagetum, méně též asociace Festuco altissimae-Fagetum. Ve 
vyšších nadmořských výškách a na ochuzených substrátech se vyskytují acidofilní bučiny svazu Luzulo-
Fagion. V místech výskytu serpentinitů se zachovaly zbytky reliktních borů asociace Dicrano-Pinetum v 
mozaice s vegetací hadcových skalek sv. Asplenietum serpentini. Na výstupy hadců je vázaný výskyt 
kriticky ohroženého hvozdíku kartouzku hadcového (Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons) a bohaté 
populace sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum) a sleziníku hadcového (Asplenium cuneifolium). 

V lemech kolem potoků se vyskytují fragmenty jasanovo-olšových luhů především asociace Arunco 
sylvestris-Alnetum glutinosae či na zamokřených stanovištích v blízkosti pramenů as. Carici remotae-
Fraxinetum. Při úpatí svahů se zachovaly zbytky hercynských dubohabřin asociace Melampyro nemorosi-
Carpinetum. 

Při jihovýchodním okraji komplexu se zachovaly malé fragmenty polokulturních luk. Vyskytují se zde jak 
mezofilní ovsíkové louky sv. Arrhenatherion, tak zbytky pastvin sv. Cynosurion, na bazických substrátech 
se vyskytují fragmenty luk s výskytem teplomilných druhů.  

 

kód stanovišt ě rozloha v lokalit ě (ha) 

6510   Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 
nemoralis) 1,92 

8220   Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1,9775  

9110   Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 165,1176  

9130   Bučiny asociace Asperulo-Fagetum   346,5485  
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Kvalita a význam: 
Hodnotná jsou především unikátní společenstva v oblasti výskytu hadců po obou stranách Raškovského 
potoka. Na lokalitě roste jedna ze tří severomoravských populací evropsky významného druhu sleziníku 
nepravého (Asplenium adulterinum) čítající dohromady cca 500 trsů. Území slouží jako loviště početné 
letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis) z kostela v Raškově i dalším druhům letounů (Chiroptera). 

Zranitelnost: 
Hlavním ohrožením je holosečné hospodaření v lese. Vzniklé paseky jsou osázeny monokulturami smrku, 
v lepším případě buku či javoru klenu. Bohužel podobný osud mají i některé porosty v PR Na hadci, 
především v nižších partiích svahů. Sleziník nepravý je obligátní petrofyt skalních spár (ojediněle i na 
sutích a odvalech) na hadcovém podkladu. Roste na osluněných až stinných stanovištích. V současnosti 
není druh na stanovišti bezprostředně ohrožen.  

Obr.: Vymezení EVL Hadce a bučiny u Raškova  (Zdroj: Národní geoportál INSPIRE) 

   

Management: 
Prořezávkami a probírkami podporovat přirozenou druhovou skladbu ve prospěch buku lesního (Fagus 
sylvatica), javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a jedle bělokoré (Abies alba). Porosty hadcových borů 
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ponechat bez zásahu. V případě potřeby nejnutnější uvolňování přirozeného zmlazení jednotlivým až 
skupinovým výběrem, ponechávat natrvalo výstavky dřevin cílové druhové skladby. Případné úmyslné 
těžby provádět v období vegetačního klidu. Při manipulaci s dřevní hmotou se vyhýbat hadcovým 
výchozům a suti. 

Nutná je ochrana zmlazení dřevin cílové druhové skladby, především jedle. Důsledná ochrana zmlazení je 
potřebná především v exponovaných polohách hadcových borů, kde se přirozená obnova objevuje 
většinou pouze sporadicky. 

Snížením stavů srnčí zvěře omezit škody na zmlazení a na kulturách. 

Louky je nutné kosit optimálně 2x za rok nejlépe s využitím lehké mechanizace. V nejkvalitnějších 
porostech aplikovat tzv. fázový posun sečí s ponecháním nepokosených ploch pro ochranu bezobratlých. 
Frekvenci kosení je nutné zvýšit (3-4x) u ploch s výskytem invazních či ruderálních druhů rostlin. 

Možné st řety zájmu: 
Možné konflikty nejsou známy. 
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EVL Hanušovice - kostel 

Kód lokality CZ0713726 

Kraj Olomoucký 

Rozloha <0,1 ha 

Biogeografická oblast Kontinentální 

Kategorie chrán ěného území  přírodní památka - část 

Katastrální území:  
Hanušovice 

Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany 

kód  živo čichové 

1324 netopýr velký (Myotis myotis) 

Obr.: Vymezení EVL Hanušovice - kostel (Zdroj: Národní geoportál INSPIRE) 
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Poloha : 

Staré Hanušovice jsou součástí obce Hanušovice, která dnes leží na soutoku řeky Branné s Moravou. 
Katolický kostel ve Starých Hanušovicích leží asi 2 km severoseverovýchodně od tohoto soutoku. 

Ekotop: 
Půda kostela ve Starých Hanušovicích.   

Biota: 
Letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis). 

Kvalita a význam: 
Velmi významná letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis). 

Zranitelnost: 
Jiné znečištění nebo lidské aktivity - případná oprava střechy nebo střešních krovů v době přítomnosti letní 
kolonie. Znemožnění přístupu netopýrů do půdního prostoru.  

Management: 
Je velmi nutné provést odstranění trusu z trámů střešní konstrukce a vyčistit celý půdní prostor. Následně 
potom zajistit ochranu (nejlépe nových) trámů pomocí půlených plastových rour a klenby stropu kostela 
pomocí lehké dřevěné konstrukce potažené plastovou fólií. Pravidelné odstraňování trusu. Udržení 
přístupnosti lokality - vletové otvory. 

Možné st řety zájmu: 
Možné konflikty nejsou známy. 
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EVL Poláchovy stráně 

Kód lokality CZ0712190 

Kraj Olomoucký 

Rozloha 6,3796 ha 

Biogeografická oblast Kontinentální 

Kategorie chrán ěného území  přírodní památka - část 

Katastrální území:  
Hanušovice 

Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany 

kód  rostliny 

1902 střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) 

Obr.: Vymezení EVL Poláchovy stráně (Zdroj: Národní geoportál INSPIRE) 
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Poloha : 

Lokalita zahrnuje pastviny a okolní lesy nad zemědělskou usedlostí p. Polácha č.p. 16, na okraji města 
Hanušovice (okr. Šumperk).   

Ekotop: 
Geologie: Podloží je tvořeno šedým krystalickým vápencem, který místy vstupuje na povrch jako skalky. 

Geomorfologie: Celek Hanušovická vrchovina, podcelek Branenská vrchovina. 

Reliéf: Lokalita se nachází po levé straně sevřeného údolí bezejmenného potoka, s rozptýlenou zástavbou 
a mozaikou rozptýlené zeleně, pastvin, luk a navazujícího lesa. Nadmořská výška se pohybuje mezi 450-
550 m n. m. 

Pedologie: Kambizemě dystrické. 

Krajinná charakteristika: Jednotlivé mikropopulace se vyskytují po obvodě svažité pastviny z. expozice, v 
bučině a smrkové monokultuře severně od pastviny a v lemech okolních listnatých remízů a hájů.   

Biota: 
Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) má na lokalitě 3 mikropopulace. 

1. Jádro populace čítající přes 250 trsů se nachází ve smíšeném lese s převahou smrku na severovýchodě 
lokality. 

2. Početná populace roste v lesním lemu listnatého porostu na jihozápadě lokality. Několik trsů se nachází 
i východně od cesty, která prochází tímto lesíkem. 

3. Velmi vitální trsy rostou v lesním lemu háje zvaného Okrouhlík v jihozápadním výběžku lokality. 
Z dalších významných druhů zde rostou orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), okrotice bílá (Cephalanthera 
damasonium), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), jalovec obecný (Juniperus communis) a dříve též 
vstavač osmahlý (Orchis ustulata).  

Kvalita a význam: 
Lokalita s poměrně silnou populací střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus) v rámci ČR. Druh je na 
lokalitě soustředěn do několika izolovaných mikropopulací. 

Zranitelnost: 
Lokalita je zranitelná postupným náletem dřevin, zejména smrku a osiky, do louky a plošnou těžbou dřeva 
v lesních porostech. Lokalita je dále velmi zranitelná živelným vyrýváním rostlin, zejména v případě 
zveřejnění lokalizace výskytu střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus). Je doloženo, že k tomuto 
jevu v minulosti několikrát došlo.  

Management: 
Lesní populace střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus) podporovat vhodným lesním 
hospodařením. V porostech s převahou smrku ztepilého (Picea abies) postupnou výběrnou těžbou a 
následnou podporou přirozeného zmlazení zvýšit podíl autochtonních dřevin. Všechny zásahy provádět 
mimo vegetační sezónu, pří manipulaci s dřevem se v co největší míře vyhýbat místům s výskytem 
orchidejí. Populace střevíčníků rostoucích v lesních lemech podporovat lokálním prosvětlením stromového 
zápoje okolních porostů, vyřezáváním vyloučit rozšiřování dřevin do těchto lemů. Ohradníky pastvin 
umisťovat tak, aby v době květu a plození střevíčníku bylo vyloučeno přepásání těchto stanovišť. 

Možné st řety zájmu: 
Možné konflikty nejsou známy. 
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EVL Výří skály 

Kód lokality CZ0712196 

Kraj Olomoucký 

Rozloha 3.3080 ha 

Biogeografická oblast Kontinentální 

Kategorie chrán ěného území  přírodní památka - část 

Katastrální území:  
Hanušovice 

Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany 

kód  rostliny 

1902 střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) 

Obr.: Vymezení EVL Výří skály (Zdroj: Národní geoportál INSPIRE) 
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Poloha : 

Dvě lokality ležící 1 km severovýchodně od Hanušovic.   

Ekotop: 
Geologie: Geologické podloží je tvořeno šedým krystalickým vápencem, který místy vystupuje na povrch 
jako skalky. 

Geomorfologie: Celek Hanušovická vrchovina, podcelek Branenská vrchovina. 

Reliéf: Jde o strmé obtížně schůdné svahy s vápencovými skalkami. Expozice jižní, 410 - 500 m n. m. 

Pedologie: Kambizemě dystrické. 

Krajinná charakteristika: Zapojené porosty na jižně orientovaných svazích nad obcí Hanušovice.   

Biota: 
Zapojené porosty ve svazích nad obcí. Jeden z ostrůvků střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus) v 
počtu 16 ks se nachází v okolí vápencových skalek asi 300 m od nejbližších domů. Dále asi 0,5 km 
severně v mladém listnatém porostu při okraji cesty uvnitř bukového lesního porostu (asi L5.3.), místy s 
hustým podrostem bylin a keřů. Z dalších významných druhů zde roste orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), 
okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kruštík širolistý 
(Epipactis helleborine), vstavač mužský (Orchis mascula), hruštička střední (Pyrola media). Druhý ostrůvek 
střevíčníku pantoflíčku v počtu 9 ks roste v řídkém náletu listnatých dřevin s chudým bylinným patrem na 
ploše v minulosti patrně bezlesé.  

Kvalita a význam: 
V rámci ČR lokalita se slabší populací střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus). 

Zranitelnost: 
Lokalita je zranitelná plošnou těžbou dřeva v lesních porostech a dále vyrýpáváním trsů.  

Management: 
Úprava lesních hospodářských plánů ve prospěch těžby dřeva v lesních porostech pouze výběrovým 
způsobem, podpora přirozené obnovy lesních porostů ve prospěch buku lesního (Fagus sylvatica). 
Zveřejnění lokality není žádoucí. 

Možné st řety zájmu: 
Možné konflikty nejsou známy. 
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PO Králický Sn ěžník 
Kód lokality CZ0711016 

Kraj Olomoucký, Pardubický 

Rozloha 30191,6703 ha 

Biogeografická oblast Kontinentální 

Kategorie chrán ěného území  CHKO 

Katastrální území: 

Olomoucký kraj - Branná u Šumperka, Bratrušov, Březenský Dvůr, Březná, Bukovice u Písařova, Dolní 
Bohdíkov, Dolní Boříkovice, Habartice u Jindřichova, Hanušovice, Heroltice u Štítů, Hynčice nad Moravou, 
Hynčice pod Sušinou, Chrastice, Jakubovice u Šumperka, Kopřivná, Křivá Voda, Lužná u Hanušovic, Malá 
Morava, Malé Vrbno, Nové Losiny, Písařov, Pleče, Podlesí-město, Potůčník, Prameny u Žárové, Pusté 
Žibřidovice, Raškov Dvůr, Raškov Ves, Sklené u Malé Moravy, Staré Město pod Králickým Sněžníkem, 
Stříbrnice, Šléglov, Štíty Hamerské, Štíty-město, Valteřice u Výprachtic, Velké Losiny, Vikantice, Vlaské, 
Vojtíškov, Vysoká u Malé Moravy, Vysoké Žibřidovice, Vysoký Potok, Zlatý Potok a Žleb. 

Pardubický kraj - Bílá Voda, Bystřec, Červená Voda, Čenkovice, Červený Potok, Dolní Hedeč, Dolní Lipka, 
Dolní Orlice, Dolní Heřmanice v Čechách, Dolní Morava, Heřmanice u Králík, Horní Heřmanice v Čechách, 
Horní Lipka, Horní Morava, Horní Orlice, Jamné nad Orlicí, Koburk, Králíky, Lichkov, Mladkov, Mlýnice u 
Červené Vody, Mlýnický Dvůr, Moravský Karlov, Orličky, Petrovičky u Mladkova, Prostřední Lipka, 
Rýdrovice, Šanov u Červené Vody, Velká Morava, Výprachtice.   

Druhy, jež jsou hlavním předmětem ochrany 

kód  druh Počet (vol. samci)  

A122 chřástal polní (Crex crex) 150 - 170 

Obr.: Vymezení PO Králický Sněžník (Zdroj: AOPK ČR) 
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Poloha : 
Území se nachází v hraniční oblasti na severní Moravě a rozprostírá se mezi obcemi Staré Město, Branná, 
Bohdíkov, Štíty, Jablonné nad Orlicí, Králíky, Mladkov a Dolní Morava. Navrhované území je dosti členité 
zaujímá j Hanušovickou vrchovinu a východní část Orlických hor; na délku měří 32 km, na šířku 17 km.     

Ekotop: 
Horninové komplexy západosudetské neboli lužické oblasti. Starohorní přeměněné horniny - převážně 
svory, ortoruly a migmatity tvořící orlicko-sněžnické krystalinikum, staroměstské krystalinikum a další 
komplexy. Uplatňují se i žuly až granodiority. Morfologicky různorodé území buduje celek Králického 
Sněžníku a Hanušovické vrchoviny mj. s okrskem Staroměstské kotliny. Na vrcholu Klepého je rozvodí 
oddělující úmoří Baltského, Severního a Černého moře. Velmi pestrý reliéf mj. s vrcholem Klepého 1143,6 
m n. m. prudce klesající do údolí Moravy a do okolí Hanušovic (500 m n. m.). Řada typů půd včetně 
suťových půd, nejvíce se uplatňují kambizemě dystrické a podzoly.     

Biota: 
Ptačí oblast Králický Sněžník zahrnuje stovky hektarů luk, které jsou obhospodařovány extenzivně nebo 
jen nepravidelně. Postupně se v oblasti rozšiřuje místy dokonce intenzivní pastva dobytka. 

Kvalita a význam: 
Extenzivně obhospodařované louky poskytují výborné podmínky pro chřástala polního (Crex crex), jehož 
populace je velice podrobně sledována od roku 1995. Početnost tohoto druhu dosahuje 150-170 volajících 
samců. Postupně se rozšiřující pastva dobytka však začíná chřástaly z řady lokalit vytlačovat. 

Zranitelnost: 
Kosení luk v době hnízdění, rozvoj pastvy skotu. 

Management: 
zodpovědný orgán - Krajské úřady Parubického a Olomouckého kraje 

tradiční lidské činnosti v oblasti: 

- zemědělství 

- myslivost     

Možné st řety zájmu: 
Neuvedeno 

(Zdroj: http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php; upraveno) 
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3.3.  Vztah hodnocené koncepce k managementu lokali t soustavy Natura 2000 v 
hodnoceném území 

Hodnocená koncepce - Územní plán Hanušovice, není  nástrojem  managementu  v území soustavy 
soustavy NATURA 2000, jedná se o nástroj územního plánování a rozvoje města/obce.  
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IV. VLASTNÍ POSOUZENÍ KONCEPCE 

Cílem předkládaného posouzení dle §45i je zjistit zda má koncepce - „Územní plán Hanušovice“ významný 
negativní vliv na celistvost a předměty evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Referenčním cílem 
pro vyhodnocení koncepce je zachování předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 
v příznivém stavu. 

4.1.  Metodika hodnocení vliv ů koncepce na evropsky významné lokality a pta čí 
oblasti 

Za referenční cíl pro účely vyhodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti bylo 
zvoleno zachování příznivého stavu předmětů ochrany EVL/ PO, které tvoří typy přírodních stanovišť, 
evropsky významné druhy rostlin a živočichů a ptačí druhy (doporučení Evropské komise - Kolektiv 2001 a 
Kolektiv 2001a). V úvahu byly brány všechny relevantní vlivy způsobené příslušnými vymezením 
návrhových ploch, resp. potenciálním záměrem, vč. potenciálních vlivů v rámci výstavby a provozu 
takového záměru.  

Hodnocení koncepce bylo provedeno slovně podle následující stupnice významnosti vlivů dle metodického 
doporučení MŽP ČR (MŽP ČR 2007): 
 

Hodnota  Termín  Popis  

-2 
Významně negativní 

vliv 

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i  zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění 
Vylu čuje realizaci koncepce  (resp. koncepci je možné realizovat pouze v ur čených 
případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK).  
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou 
část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah 
do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 
Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat ( resp. vliv lze eliminovat vypuštěním 
problematického dílčího úkolu - záměru či opatření). 

-1 Mírně negativní 
vliv 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv 
Nevylu čuje realizaci koncepce. 
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků 
stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními. 

0 Bez vlivu Koncepce, resp. její dílčí opatření nemají žádný prokazatelný vliv. 

+1 Mírně pozitivní 
vliv 

Mírný  příznivý  vliv  na  stanoviště  či  populaci  druhu;  mírné  zlepšení ekologických  
nároků  stanoviště  nebo  druhu, mírný  příznivý  zásah  do biotopu nebo do přirozeného 
vývoje druhu. 

+2 Významně pozitivní 
vliv 

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do biotopu nebo 
do přirozeného vývoje druhu. 

? Možný negativní vliv 
Může dojít k negativnímu vlivu. Nelze však vyhodnotit jeho významnost.  

- Vliv nelze vyhodnotit 
Z obecného zadání koncepce není možné vyhodnotit vliv. Vyplývá z nedostatečnosti dat 
na straně koncepce, resp. plánovaných úkolů, opatření. Je způsobena obecnou 
povahou dílčího úkolu/opatření. 

Konkrétní indikátory definující významný negativní vliv (viz odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném 
znění, dále pak směrnice o stanovištích 92/43/EEC) lze stanovit na základě analogie s přístupem 
užívaným v ostatních evropských zemích. Za významný negativní vliv je obvykle považována přímá a 
trvalá ztráta části stanoviště druhu či přírodního stanoviště (habitatu), které jsou předmětem ochrany EVL 
či PO. Např. dle Bernotata (2007) a Percivala (2001) je hlavním kriteriem míry významnosti považována 
likvidace minimálně 1% výměry přírodního stanoviště nebo 1% pokles z velikosti populace evropsky 
významného druhu na území EVL nebo ptačího druhu na území ptačí oblasti.  

Identifikace potenciálně dotčených lokalit vychází ze stanoviska krajského úřadu Olomouckého kraje k 
návrhu zadání ÚP Hanušovice ze dne 26.3. 2013 (č.j.: KUOK 30741/2013), které nevyloučilo významný 
vliv na příznivý stav a celistvost evropsky významné lokality a ptačí oblasti, a to na evropsky významné 
lokality CZ0714084 Hadce a bučiny u Raškova, CZ0713726 Hanušovice - kostel, CZ0712190 Poláchovy 
stráně, CZ0712196 Výří skály a ptačí oblast CZ0711016 Králický Sněžník (dále jen EVL a PO).  
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Ve vztahu k těmto potenciálně dotčeným lokalitám soustavy Natura 2000 je nutno tedy uvažovat s 
možností změn celkových ekologických poměrů v území, jež zajišťují příznivý stav předmětů ochrany 
v těchto lokalitách. Jako indikátory významně negativního vlivu na předměty ochrany a celistvost  EVL a 
PO je tedy nutno brát v potaz potenciálně významné změny určujících ekologických podmínek, jež zajišťují 
příznivý stav předmětů ochrany (vhodná struktura biotopu, odpovídající kvalita přírodního prostředí, 
z dalších faktorů pak např. hydrologické poměry apod.). 

Obr.: Poloha potenciálně dotčených EVL a PO v rámci správního obvodu města Hanušovic 
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4.2.  Hodnocení úplnosti podklad ů 
Hodnocení koncepce bylo prováděno po zpracování koncepce (tzv. metodou ex post). Pro účely 
hodnocení byly využity následující podklady: 

• Textová a grafická část ÚP (Územní plán Hanušovice) 

• Národní seznam evropsky významných lokalit, nařízení vlády k ptačím oblastem 

• Informace z internetu - mapový server AOPK, informace z www.nature.cz, informační systém 
EIA/SEA MŽP apod. 

• Informace z nálezové databáze AOPK ČR.  AOPK ČR (2013). Nálezová databáze ochrany 
přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. [cit. 2013-12-16] 

• Terénní průzkum řešeného území 

• Odborné konzultace se specialisty 

Pro provedení tohoto hodnocení byly podklady shledány jako dostatečné.  

4.3.  Identifikace potenciáln ě dotčených lokalit soustavy Natura 2000 

V řešeném území koncepce (správní území města Hanušovice) leží EVL Hanušovice - kostel, EVL 
Poláchovy stráně a EVL Výří skály. Zčásti do území města zasahuje EVL Hadce a bučiny u Raškova. Celé 
správní území města pak leží v PO Králický Sněžník.  

Ve svém stanovisku orgán ochrany přírody ze dne  ze dne 26.3. 2013 (č.j.: KUOK 30741/2013), nevyloučil 
možnost ovlivnění výše uvedených EVL a PO. 

Na základě vymezení EVL a umístění ploch navržených ÚP Hanušovice lze konstatovat, že předmětná 
koncepce  nebude mít vliv na EVL Hanušovice - kostel a EVL Po láchovy strán ě, neboť žádná 
z návrhových ploch či záměrů vymezených ÚP do prostorů těchto EVL nezasahuje. Rovněž lze 
konstatovat, že ani plochy vymezené v jejich blízkosti (návrhové plochy Z017, Z018) nemají z hlediska 
rozsahu a funkčního využití potenciál nep římým zp ůsobem tyto lokality ovlivnit . Vliv  na tyto EVL a 
jejich předměty ochrany tak lze vylou čit . V případě EVL Hadce a bu činy u Raškova  do ní velmi okrajově 
zasahují 4 návrhové plochy (Z031, Z036, Z037, Z039). V případě EVL Výří skály  při jejím severním okraji 
prochází trasa návrhu elektrovodu. Proto budou ob ě EVL dále posuzovány . Prakticky celé správní území 
města leží v PO Králický Sn ěžník , proto bude vliv  na tuto PO a její předměty ochrany dále posuzován .  

4.4.  Výskyt p ředmětů ochrany v dot čeném území 

EVL Hadce a bu činy u Raškova 

6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)  

V prostorech, kam velmi okrajově rozvojové plochy zasahují, se předmět ochrany nevyskytuje. 

8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 

V prostorech, kam velmi okrajově rozvojové plochy zasahují, se předmět ochrany nevyskytuje. 

9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 

V prostorech, kam velmi okrajově rozvojové plochy zasahují, se předmět ochrany nevyskytuje. 

9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum   

Velmi okrajově do habitatu zasahuje návrhová plocha Z031 (ZV - veřejné prostranství s převažující zelení). 

4066 sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) 

Druh je obligátně vázán na skalní biotopy. V prostorech, kam velmi okrajově rozvojové plochy zasahují, se 
předmět ochrany nevyskytuje. 

EVL Vý ří skály  

1902 střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) 

Dle nálezové databáze AOPK v prostoru kontaktu osy návrhu trasy elektrovodu není výskyt předmětu 
ochrany doložen. 
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PO Králický Sn ěžník  

A122 chřástal polní (Crex crex) 

Velikostí a celkovým habitem se jedná o druh o něco menší jak koroptev. 

Hnízdním biotopem chřástala polního jsou především vlhčí louky a pastviny a travobylinná lada. Výjimečně 
zahnízdí i v polích, v kulturách jetele apod. Druh se vyskytuje od nížin až do vyšších poloh. Od druhé pol. 
20 století, vlivem intenzifikace v zemědělství doprovázené likvidací maloplošných struktur v krajině 
(scelování pozemků), rozoráváním luk a pastvin a odvodňováním pozemků, z nížin prakticky vymizel. Po 
roce 1990 se však s celkovými změnami v zemědělství a s útlumem tlaku intenzivního hospodaření 
v krajině druh opět vrací na mnohé své dříve opuštěné lokality, takže početní stav mírně narostl. Těžištěm 
jeho výskytu v  jsou však stále podhorské polohy od 400 do 800 m n.m. V současnosti žije na území ČR 
cca 1500 - 1700 párů chřástala polního. 

Druh preferuje luční stanoviště s přítomností mokřin, pramenišť a drobných krajinných struktur (typicky 
rozptýlená zeleň či drobné remízky na kamenných snosech, vrbové křoviny apod.). Pokud jsou přilehlé 
louky pokoseny, představuje takové území pro chřástala vhodné refugium. Vlastní struktura luk v době 
hnízdění je rovněž podstatná. Výška porostů by neměla být nižší než 20 cm a porosty by neměly být příliš 
husté se zhoršenou prostupností.  

Druh je tažný, z afrických zimovišť k nám přilétá v dubnu až květnu a pobývá u nás do srpna až října. 
Hnízdní období probíhá od 2. poloviny května až do 2. pol. srpna. Chřástal polní patří mezi tzv. sukcesivně 
polygamní druhy. Samci obsazují teritoria a hlasitým voláním lákají samice. Párové vazby jsou pouze 
krátkodobé (v průměru 7-10 dnů), a samec po první snůšce vajec samičku opouští a láká jiné samice 
v lokalitě, příp. lokalitu zcela opouští a zalétá jinam i na velké vzdálenosti, kde zakládá nová teritoria. 
Samice běžně hnízdí 2x ročně, na vejcích sedí a o mláďata pečují. Samice mláďata z prvního hnízdění 
opouštějí, když je jim cca 12 dnů, a poté vytvářejí pár s dalším samcem a snášejí druhou snůšku.  

Největší ohrožení druhu představuje nevhodný management obhospodařování luk jako je plošné 
mechanizované kosení od kraje do středu pozemku. Vhodné je tedy kosení od středu po okraj, anebo kosit 
pouze část porostů s ponecháním nepokosených ploch jako refugií k úkrytu, neboť chřástal se bojí 
přecházet přes čerstvě pokosené plochy. Také je to pro chřástala nevhodný termín kosení, kde při obvyklé 
senoseči připadající na konec května a červen se mláďata ještě nevylíhla, příp. jsou natolik malá, že ještě 
nejsou schopna opouštět hnízdo. Z dalších negativních faktorů je to pak pastva hovězího dobytka na 
lokalitách v době hnízdění, při které dochází k jejich rychlému opouštění. Skot plochy udupává, čímž 
likviduje ochranné garé a navíc se hojně zdržuje či koncentruje v prostorech pramenišť a ve vlhkých 
partiích luk, které představují pro chřástala preferované biotopy.  

Chřástal nepatří k druhům, které by byly jinak citlivé na rušení v blízkosti lidských sídel. Druh se poměrně 
často vyskytuje i v jejich blízkosti, pokud to stanovištní podmínky v území umožňují. 

Výskyt chřástala polního v hodnoceném území 

Prakticky celé řešené území (správní obvod města Hanušovice) leží v PO Králický Sněžník. V rámci PO 
existují tzv. jádrové lokality výskytu, tedy území, jež představují těžiště výskytu chřástala polního v PO. 
Tyto lokality se nacházejí v katastrálních územích obcí Hynčice nad Moravou, Křivá Voda, Kopřivná, 
Podlesí-město, Staré Město pod Králickým Sněžníkem, Šléglov, Vikantice, Vojtíškov, Vysoká u Malé 
Moravy, Zlatý Potok a Žleb. Územní plán Hanušovice tedy svými některými částmi do jádrových území 
výskytu chřástala částečně zasahuje (k.ú. Hynčice nad  Moravou a k.ú. Žleb). 

Na základě údajů z nálezové databáze ochrany přírody dat AOPK ČR je v rámci území pokrývající k.ú. 
Hanušovice, Hynčice nad Moravou, Potůčník, Vysoké Žibřidovice a Žleb s přesahem do blízkého okolí 
potvrzeno103 záznamů výskytu předmětu ochrany v letech 2005 - 2012, přičemž nejvíce záznamů o jeho 
přítomnosti se koncentruje do prostorů v k.ú. Žleb a k.ú. Hynčice nad Moravou. 

V rámci k.ú. Hanušovice byl výskyt chřástala potvrzen pouze ve  staré, venkovské části Hanušovic, 
severně od města a to na loukách pod Hanušovickým a Šumným vrchem a na JV. svazích nad obcí - 6 
záznamů v letech 2006 a 2008 (Hampl, Chaloupek). 

V rámci k.ú. Hynčice nad Moravou byl výskyt chřástala potvrzen na mnoha místech, v prostoru 
jihovýchodně od obce, na loukách pod Pršnou a Křížových vrchem - 20 záznamů v letech 2006, 2008, 
2010 a 2012 (Hampl, Chaloupek). 
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Obr.: Zaznamenané výskyty chřástala polního v rámci řešeného území města Hanušovic. Zdroj: (c) AOPK ČR, Nálezová databáze 
ochrany přírody. 
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V rámci k.ú. Potůčník byl výskyt chřástala potvrzen pouze v prostoru jihozápadně od obce, při k.ú. Hynčice 
nad Moravou na svažité louce - 1 záznam v roce 2010 (Chaloupek). 

V rámci k.ú. Vysoké Žibřidovice byl výskyt chřástala potvrzen na mnoha místech, v prostoru 
severozápadně a západně od obce, v rámci komplexu luk členěných disperzí zarostlých mezí a drobných 
remízků - 15 záznamů v letech 2005 a 2009 (Chaloupek). To nepřímo koreluje s předpokladem, že 
chřástal se na loukách přiléhajících od východu k obci pravděpodobně již nevyskytuje. 

V rámci k.ú. Žleb byl zaznamenán výskyt chřástala ve značné koncentraci na mnoha místech v území, 
zejména v prostoru západně až jihozápadně od obce, v rámci rozsáhlého a souvislého komplexu luk, dále 
na  loukách  a pastvinách na západních a jihozápadních svazích pod Křížovým kopcem, ale i v blízkosti 
obytné zástavby, dále pak v západním okraji k.ú., nad údolím Zeleného potoka - 61 záznamů v letech 
2005, 2007 a 2009 (Chaloupek). 

Z polohy zjištěných výskytů chřástala lze vyvodit následující. V prostorech s vysokou koncentrací 
zaznamenaných výskytů se jedná převážně o louky, které nejsou pravidelně koseny popř. jsou ponechány 
po určitou dobu ladem. Např. v území v k.ú. Žleb byly rozsáhlé komplexy luk západně od obce, odkud 
pochází největší množství záznamů výskytu chřástala z předchozích let, v době terénního průzkumu v září 
2013 nepokoseny. Chřástal může obývat takto ponechané louky i po více let, prakticky až do stavu, kdy se 
v rámci sukcesní serie začnou prosazovat nálety dřevin. Dále lze konstatovat, že ve většině případů se 
lokality výskytů nacházejí v určitém odstupu od sídel, pouze v k.ú. Žleb jsou zaznamenány výskyty i blíže 
k zástavbě obce. Zjevná je pak absence výskytů v prostorech, kde v současnosti probíhá pastevní chov 
dobytka v ohradnících, ačkoli jinak mnohé prostory představují pro chřástala potenciálně příhodný biotop. 
Pokud by zde ustala pastva, chřástal se do těchto míst může vrátit v poměrně krátkém časovém odstupu.  

4.5.  Vyhodnocení vliv ů realizace koncepce a jejich významnost na lokality  
soustavy Natura 2000 

Na základě výše provedené identifikace potenciálně dotčených lokalit soustavy Natura 2000 se 
vyhodnocení zaměřilo na možný vliv návrhových ploch ÚP na EVL Hadce a bu činy u Raškova, EVL Vý ří 
skály a PO Králický Sn ěžník  a jejich předměty ochrany.   

Vlastní hodnocení vlivů bylo provedeno v tabelární podobě (viz strana 27 - 35). Rozvojové plochy, které 
nějakým způsobem do EVL a PO zasahují (u kterých v rámci tohoto hodnocení nebyla zcela vyloučena 
možnost potenciálního vlivu na předmětné EVL a PO), jsou podrobněji popsány níže v textu. Protože 
řešené území ÚP Hanušovice prakticky celé leží v PO Králický Sněžník, jedná se ve velké většině případů 
o rozvojové plochy, hodnocené ve vztahu k předmětu ochrany PO - chřástalu polnímu (Crex crex), a to ty 
plochy, které leží či zasahují do biotopů potenciálně využitelných předmětem ochrany.  

EVL Hadce a bu činy u Raškova 

Plocha Z031 

k.ú. Hanušovice, výměra 0,06 ha 
současný stav:  plocha smíšená nezastavěného území (H) 
navrhovaný stav: veřejné prostranství s převahou zeleně (ZV) 

Rozvojová plocha se nachází v jižní části města na jižní části města, na pravobřežním svahu údolí Moravy 
nad areálem hanušovického pivovaru a je vymezena v severním okraji EVL. Pozemek tvoří okraj lesa. Dle 
mapování biotopů plocha zasahuje do biotopu L5.1 (habitat 9310), který je v rámci EVL předmětem 
ochrany. Vliv  je možno vyhodnotit jako nulový až potenciáln ě mírn ě negativní (0 až -1). Využití 
návrhové plochy však předpokládá funkci veřejné zeleně.  

Plocha Z036 

k.ú. Hanušovice, výměra 0,19 ha 
současný stav:  plocha smíšená nezastavěného území (H) 
navrhovaný stav: bydlení individuální (BI) 

Rozvojová plocha se nachází v jižní části města, na pravobřežním svahu údolí Moravy. Velmi okrajově 
zasahuje do EVL (okrajové překrytí plochy s hranicí EVL se spíše jeví jako nesoulad ve vymezení hranic). 
Pozemek navazuje na novostavbu rodinného domku a tvoří drobná travnatá enkláva obklopená dřevinnými 
porosty. Dle mapování biotopů se v rámci návrhové plochy nevyskytují žádné přírodní biotopy. Z tohoto 
důvodu je možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný až nulový (0). 
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Plocha Z037 

k.ú. Hanušovice, výměra 0,60 ha 
současný stav:  plocha smíšená nezastavěného území (H) 
navrhovaný stav: bydlení individuální (BI) 

Rozvojová plocha se nachází v jižní části města, na pravobřežním svahu údolí Moravy. Velmi okrajově 
zasahuje do EVL (okrajové překrytí plochy s hranicí EVL se spíše jeví jako nesoulad ve vymezení hranic). 
Pozemek tvoří travnatá plocha rozčleněná řadou silně zarostlých meziček. Dle mapování biotopů se 
v rámci návrhové plochy nevyskytují žádné přírodní biotopy. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit 
jako zanedbatelný až nulový (0). 

Plocha Z039 

k.ú. Hanušovice, výměra 0,40 ha 
současný stav:  bydlení hromadné (BH) 
navrhovaný stav: veřejné prostranství (PV) 

Rozvojová plocha se nachází v jižní části města, na pravobřežním svahu údolí Moravy. Velmi okrajově 
zasahuje v severní části do EVL. Pozemek tvoří travnatá plocha rozčleněná řadou silně zarostlých 
meziček. Severní část, jež zasahuje do EVL tvoří travnatá plocha před rodinnými domky a příjezdová 
komunikace. Dle mapování biotopů se v rámci návrhové plochy nevyskytují žádné přírodní biotopy. 
Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný až nulový (0). 

Obr.: Okrajový zásah plochy Z031 do EVL Hadce a bučiny u Raškova s výskytem předmětu ochrany - biotop L3.1 (9130) 
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Obr.: Okrajové zásahy ploch Z036, Z037 a Z039  do EVL Hadce a bučiny u Raškova  

 

EVL Vý ří skály 

Návrh elektrovodu 

k.ú. Hanušovice 

Trasa elektrovodu 22 kV je navržena ve střední části k.ú. Hanušovice po prudším svahu svažujícím se na 
západ k obytné zástavbě na levém břehu Hanušovického potoka. Navržený elektrovod se napojuje na 
stávající vedení nad údolím, procházející od S. na J. po temeni masivu Branské. Trasa velmi okrajově 
zasahuje severní cíp EVL (spíše se dotýká její hranice). Území kontaktu tvoří travnatá plocha, okraj 
dřevinných porostů v rámci EVL a severně pak okraj remízku. Dle mapování biotopů jsou v prostoru 
kontaktu a v rámci EVL vymapovány přírodní biotopy L5.1 a L4. Dle nálezové databáze AOPK v prostoru 
kontaktu osy návrhu trasy elektrovodu není výskyt předmětu ochrany - střevíčníku pantoflíčku doložen. Lze 
uvažovat pouze o možnosti okrajového zásahu do EVL  z důvodu kácení dřevin v rámci vymezení 
ochranného pásma elektrovodu. Z tohoto pohledu je možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný až 
nulový (0). 
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Obr.: Okrajový dotyk návrhu elektrovodu 22 kV s EVL Výří skály  

 

PO Králický Sn ěžník 

Plocha Z011 

k.ú. Hanušovice, výměra 0,44 ha 
současný stav:  plocha zemědělská (A) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Plocha změny v severní části k.ú. Hanušovice se nachází v pravobřežní části Hanušovického potoka, 
v mírně vyvýšené poloze plochého hřbítku nad mělkou depresí potoka. Celý hřbet tvoří rozsáhlý oplocený 
pastevní areál přiléhající k zemědělským budovám. Trvalý travní porost je sušší, druhově chudší, 
využívaný jako pastvina. Dle nálezové databáze AOPK je nejbližší zaznamenaný výskyt chřástala polního 
(2008) vzdálen cca 600 m. Vzhledem k tomu, že pozemek je již dlouhodoběji využíván jako pastvina pro 
dobytek, nejeví se pro chřástala v současnosti jako vhodný biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv 
vyhodnotit jako zanedbatelný až nulový (0).  

Plocha Z012 

k.ú. Hanušovice, výměra 0,90 ha 
současný stav:  plocha smíšená nezastavěného území (H) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Plocha změny v severní části k.ú. Hanušovice se nachází v pravobřežní části Hanušovického potoka, 
v mírně vyvýšené poloze plochého hřbítku nad mělkou depresí potoka. Zčásti plocha zasahuje na jihu do 
malého remízku. Celý hřbet tvoří rozsáhlý oplocený pastevní areál přiléhající k zemědělským budovám. 
Trvalý travní porost je sušší, druhově chudší, využívaný jako pastvina. Dle nálezové databáze AOPK je 
nejbližší zaznamenaný výskyt chřástala polního (2008) vzdálen cca 400 m. Vzhledem k tomu, že pozemek 
je již dlouhodoběji využíván jako pastvina pro dobytek, nejeví se pro chřástala v současnosti jako vhodný 
biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný až nulový (0).  
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Plocha Z014 

k.ú. Hanušovice, výměra 0,42 ha 
současný stav:  plocha smíšená nezastavěného území (H) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Plocha změny v severní části k.ú. Hanušovice se nachází v levobřežní části Hanušovického potoka, na 
mírném svahu v blízkosti obytné zástavby (chalupa) při silnici. Pozemek je v současnosti využíván jako 
sušší, druhově chudší louka. K louce od severu přiléhá mez zarostlá vzrůstnými dřevinnými porosty, od 
západu pak silnice. Dle nálezové databáze AOPK je nejbližší zaznamenaný výskyt chřástala polního 
(2008) vzdálen cca 530 m jihozápadně. Pozemek je již dlouhodoběji využíván jako louka a je pravidelně 
sečen. Dle mapování biotopů ji tvoří biotop T1.1. Leží v přímém sousedství se silnicí a nejeví se pro 
chřástala jako vhodný biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný až nulový 
(0). 

Plocha Z016 

k.ú. Hanušovice, výměra 0,43 ha 
současný stav:  plocha smíšená nezastavěného území (H) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Plocha změny v severní části k.ú. Hanušovice se nachází v levobřežní části Hanušovického potoka, na 
prudším svahu v blízkosti obytné zástavby (chalupy). Pozemek je v současnosti využíván jako záhumenek 
tvořený, druhově chudší ruderalizovanou loukou a políčkem. Louku od jihu vymezuje lesní remíz. Uvnitř 
louky se nachází skupinka stromů. Dle nálezové databáze AOPK je nejbližší zaznamenaný výskyt 
chřástala polního (2008) vzdálen cca 325 m. Pozemek je již dlouhodoběji využíván jako záhumenek a je 
pravidelně sečen. Nejeví se pro chřástala jako vhodný biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit 
jako zanedbatelný až nulový (0).  

Plocha Z017 

k.ú. Hanušovice, výměra 0,15 ha 
současný stav:  plocha smíšená nezastavěného území (H) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Plocha změny v severní části k.ú. Hanušovice se nachází v pravobřežní části Hanušovického potoka, na 
prudším svahu v blízkosti kostela nad silnicí. Pozemek je v současnosti využíván jako louka a část 
zasahuje do remízku a skupiny dřevin. Louka je sušší a druhově chudší. Dle nálezové databáze AOPK je 
nejbližší zaznamenaný výskyt chřástala polního (2008) vzdálen cca 240 m. Pozemek je již dlouhodoběji 
využíván jako louka a je pravidelně sečen. Dle mapování biotopů jej z větší části tvoří biotop T1.1. 
Vzhledem k poloze u silnice a suššímu charakteru se však nejeví pro chřástala jako vhodný biotop. 
Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný až nulový (0). 

Plocha Z018 

k.ú. Hanušovice, výměra 2,11 ha 
současný stav:  plocha zemědělská (A) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Plošně rozsáhlejší plocha změny ve střední části k.ú. Hanušovice se nachází v levobřežní části 
Hanušovického potoka, ve více zaříznuté a sevřené části údolí, na prudším svahu svažujícím se na západ 
k obytné zástavbě. Pozemek je v současnosti využíván jako louka rozčleněná bývalými úvozovými 
cestami, dnes bohatě lemovanými rozptýlenou dřevinnou zelení. Louka je sušší a druhově je poměrně 
bohatá. Dle mapování biotopů ji z větší části tvoří biotop T1.1. Krajinářsky se jedná o esteticky hodnotnou 
polohu. Dle nálezové databáze AOPK je nejbližší zaznamenaný výskyt chřástala polního (2008) vzdálen 
cca 670 m. Pozemek je již dlouhodoběji obhodpodařovaný travní porost a je pravidelně udržován. Má 
charakter travního porostu střídavě využívaného jako extenzivní louka a pastvina nízké vzrůstnosti a 
subxerofilního ladění. Nejeví se tedy pro chřástala jako vhodný biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv 
vyhodnotit jako zanedbatelný až nulový (0). 
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Obr.: Výskyty chřástala polního v k.ú. Hanušovice a návrhové plochy ÚP. Zdroj: (c) AOPK ČR, Nálezová databáze ochrany přírody. 

 

Plocha Z052 

k.ú. Hynčice nad Moravou, výměra 0,57 ha 
současný stav:  plocha smíšená nezastavěného území (H) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Plocha změny se nachází v Hynčicích na prudkém, jižně orientovaném svahu nad obcí ve vyvýšené 
poloze. Část plochy tvoří zarůstající travobylinné lado, část pak zarůstající sad. Plocha od severu přiléhá k 
rozsáhlejšímu pastevního reálu, zabírající odlesněný hřbet kopce. Dle mapování biotopů zde nejsou 
vymapovány přírodní biotopy. Dle nálezové databáze AOPK je nejbližší zaznamenaný výskyt chřástala 
polního (2006) vzdálen cca 650 m. Pozemek se nejeví jako pro chřástala vhodný biotop. Od severu navíc 
přiléhá k rozsáhlému pastevnímu areálu. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný 
až nulový (0). 

Plocha Z054 

k.ú. Hynčice nad Moravou, výměra 0,68 ha 
současný stav:  plocha smíšená nezastavěného území (H) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Plocha změny se nachází v Hynčicích na prudkém, jižně orientovaném svahu nad obcí ve vyvýšené 
poloze. Plochu tvoří sad s maloplošným uspořádáním pozemků. Plochu od severu a západu vymezuje 
svahový les charakteru dubohabřiny se starou úvozovou cestou na kopec. Lesík severně od návrhové 
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plochy tvoří dle mapování biotopů biotop L3.1. přírodní biotopy. Dle nálezové databáze AOPK je nejbližší 
zaznamenaný výskyt chřástala polního (2008) vzdálen cca 660 m. Pozemek se nejeví jako pro chřástala 
vhodný biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný až nulový (0). 

Obr.: Výskyty chřástala polního v k.ú. Hynčice a návrhové  plochy ÚP. Zdroj: (c) AOPK ČR, Nálezová databáze ochrany přírody. 

 

Plocha Z056 

k.ú. Hynčice nad Moravou, výměra 1,45 ha 
současný stav:  plocha lesní (L) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Rozsáhlejší plocha změny se nachází v Hynčicích, na severně orientovaném prudkém svahu ve vyvýšené 
poloze. Plochu tvoří silně zarostlá strž charakteru dubohabřiny a od západu silně zarůstající travobylinné 
lado s rozsáhlými porostlinami rozptýlené zeleně. Prostor strže dle mapování biotopů tvoří přírodní biotop 
L3.1., zbytky zarůstající louky pak jako T1.1. Dle nálezové databáze AOPK je nejbližší zaznamenaný 
výskyt chřástala polního (2008) vzdálen cca 530 m. Pozemek se vzhledem k silnému zarůstání dřevinnou 
složkou nejeví jako pro chřástala vhodný biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako 
zanedbatelný až nulový (0). 
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Plocha Z058 

k.ú. Hynčice nad Moravou, výměra 1,25 ha 
současný stav:  plocha zemědělská (A) 
navrhovaný stav: výroba a skladování - zemědělská výroba  (VZ) 

Rozsáhlejší plocha změny se nachází v Hynčicích, východně od obce u zemědělského areálu v kotlovité 
terénní depresi tvořící prameniště. Plocha je součástí pastevního areálu chovu koní s oplůtky. Součástí 
plochy jsou i skupinky krajinné zeleně. Travní porosty jsou druhově průměrné, zčásti mají i ruderalizovaný 
charakter s vnosem nitrofilních zástupců. Pomístně jsou porosty vlhké až zamokřené. Dle mapování 
biotopů jsou na větší část pastviny vymapovány přírodní biotopy T1.3. a T1.6. Dle nálezové databáze 
AOPK je nejbližší zaznamenaný výskyt chřástala polního (2006) vzdálen cca 290 m. Celý prostor je 
v současnosti na vysokému stupni degradace vlivem dlouhodobého intenzivního pastevního využívání, a 
nejeví se pro něj v současnosti jako vhodný biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako 
zanedbatelný až nulový (0). 

Plocha Z059 

k.ú. Hynčice nad Moravou, výměra 1,75 ha 
současný stav:  plocha smíšená nezastavěného území (H) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Rozsáhlejší plocha změny se nachází v Hynčicích, východně od obce u zemědělského areálu při 
okraji kotlovité terénní deprese tvořící prameniště. Plocha je součástí pastevního areálu s chovem koní 
s oplůtky. Součástí plochy jsou dále hospodářské budovy a k nim přiléhající pozemky charakteru silně 
ruderalizovaných travobylinných lad s velkým vnosem nitrofilní vegetace, dále pak výběh pro koně apod. 
Travní porosty ve východní části plochy jsou druhově chudé, zčásti mají ruderalizovaný charakter 
s vnosem nitrofilních zástupců. Dle mapování biotopů nejsou v tomto prostoru vymapovány přírodní 
biotopy. Dle nálezové databáze AOPK je nejbližší zaznamenaný výskyt chřástala polního (2006) vzdálen 
cca 125 m.  Navzdory rel. menšímu odstupu od místa, kde byl v minulosti zaznamenán jeho výskyt, nejeví 
se pro něj toto území jako vhodný biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný 
až nulový (0). 

Plocha Z071 

k.ú. Vysoké Žibřidovice, výměra 0,59 ha 
současný stav:  plocha smíšená nezastavěného území (H) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Plocha změny se nachází v severním okraji Vysokých Žibřidovic, v mělkém úpadu místního potoka. Jedná 
se o prostor v místech zaniklé usedlosti. Plochu tvoří rozsáhlá vysokobylinná, místy silně zamokřená lada 
podél potoka v pokročilejší fázi sukcesní série. Místy jsou plochy silně ruderalizované. Hojné jsou nálety 
vrbových křovin i vzrůstnější porosty vrby křehké (Salix fragilis). Dle mapování biotopů nejsou v tomto 
prostoru vymapovány přírodní biotopy. Dle nálezové databáze AOPK je nejbližší zaznamenaný výskyt 
chřástala polního (2005) vzdálen cca 550 m. Pozemek se navíc vzhledem k silnému zarůstání dřevinami 
v současnosti nejeví jako pro chřástala vhodný biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako 
zanedbatelný až nulový (0). 

Plocha Z072 

k.ú. Vysoké Žibřidovice, výměra 1,52 ha 
současný stav:  plocha zemědělská (A) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Rozsáhlejší plocha změny se nachází v severním okraji Vysokých Žibřidovic, v mírně vyvýšené poloze nad 
obcí. Plocha je součástí oploceného pastevního areálu. Travní porosty jsou druhově průměrné, zčásti mají 
i ruderalizovaný charakter s vnosem nitrofilních zástupců. Plocha je členěna liniemi zarůstajících mezí a 
drobnými remízky. Na některých místech vystupuje podloží v podobě drobných skalek. Dle mapování 
biotopů nejsou v tomto prostoru vymapovány přírodní biotopy. Dle nálezové databáze AOPK je nejbližší 
zaznamenaný výskyt chřástala polního (2005) vzdálen cca 490 m. Vzhledem k tomu, že pozemek je již 
dlouhodoběji využíván jako pastvina pro dobytek, nejeví se pro chřástala v současnosti jako vhodný 
biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný až nulový (0). 
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Obr.: Výskyty chřástala polního v k.ú. Vysoké Žibřidovice a návrhové plochy ÚP. Zdroj: (c) AOPK ČR, Nálezová databáze ochrany 
přírody. 

 
Obr.: Výskyty chřástala polního v k.ú. Vysoké Žibřidovice a návrhové plochy ÚP. Zdroj: (c) AOPK ČR, Nálezová databáze ochrany 
přírody. 
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Plocha Z073 

k.ú. Vysoké Žibřidovice, výměra 0,52 ha 
současný stav:  plocha zemědělská (A) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Plocha změny se nachází v severní části Vysokých Žibřidovic. Plocha je součástí rozsáhlejšího komplexu 
sečených luk. Travní porosty jsou druhově bohatší, při okraji přiléhajícímu k terénní depresi s drobnou 
vodotečí jsou přítomny i zamokřené plošky se zastoupením typických zástupců vlhkomilných pcháčových 
luk. Dle mapování biotopů nejsou v tomto prostoru vymapovány přírodní biotopy. Dle nálezové databáze 
AOPK je nejbližší zaznamenaný výskyt chřástala polního (2005) vzdálen cca 720 m. Vlhčí partie louky se 
jeví jako potenciálně vhodný biotop pro chřástala (přítomnost mokřin, výškově optimální porosty). V měsíci 
září 2013 zde probíhala mechanizovaná seč. Je tedy otázkou vhodnost užívaného managementu, neboť 
porosty dál na východ představují spíše intenzivněji obhospodařovaný typ lučních porostů. Druh toto 
území zřejmě v současnosti nevyhledává. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný 
až nulový (0).  

Plocha Z074 

k.ú. Vysoké Žibřidovice, výměra 0,25 ha 
současný stav:  plocha zemědělská (A) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Plocha změny se nachází ve střední části Vysokých Žibřidovic. Plocha je součástí rozsáhlejšího komplexu 
sečených luk. Travní porosty jsou druhově průměrné. Dle mapování biotopů nejsou v tomto prostoru 
vymapovány přírodní biotopy. Dle nálezové databáze AOPK jsou nejbližší zaznamenané výskyty chřástala 
polního (2005, 2009) vzdáleny cca 970 m. Louka se nejeví jako potenciálně vhodný biotop pro chřástala. V 
měsíci září 2013 zde probíhala mechanizovaná seč. Je tedy otázkou vhodnost užívaného managementu, 
neboť porosty dál na východ představují spíše intenzivněji obhospodařovaný typ lučních porostů. Druh toto 
území zřejmě v současnosti nevyhledává. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný 
až nulový (0). 

Plocha Z075 

k.ú. Vysoké Žibřidovice, výměra 1,30 ha 
současný stav:  plocha smíšená nezastavěného území (H) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Rozsáhlejší plocha změny se nachází ve střední části Vysokých Žibřidovic a leží v mírné terénní depresi 
s drobnou občasnou vodotečí. V rámci travních porostů převažuje mozaika místy i zamokřených 
travobylinných lad s chrasticí rákosovitou. Při obvodu plochy jsou přítomny i menší segmenty pravidelněji 
sečené ručně. Dle mapování biotopů nejsou v tomto prostoru vymapovány přírodní biotopy. Dle nálezové 
databáze AOPK je nejbližší zaznamenaný výskyt chřástala polního (2009) vzdálen cca 870 m. Vlhčí partie 
louky, přítomnost keřových formací a celkově maloplošný způsob obhospodařování se jeví jako 
potenciálně pozitivní faktory z hlediska vhodnosti biotopu pro chřástala. Rozsáhlý komplex luk přiléhající 
od východu však s ohledem na plošně prováděnou mechanizovanou seč představuje spíše biotop pro 
chřástaly nevhodný. Druh toto území zřejmě v současnosti nevyhledává. Z tohoto důvodu je možno vliv 
vyhodnotit jako zanedbatelný až nulový (0). 

Plocha Z076 

k.ú. Vysoké Žibřidovice, výměra 0,40 ha 
současný stav:  plocha smíšená nezastavěného území (H) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Plocha změny se nachází v jižní části Vysokých Žibřidovic a leží na prudším jihovýchodním. svahu. Od jihu 
je plocha vymezena silnicí, od severu pak remízkem. Pozemek je v současnosti využíván jako louka. 
Trvalý travní porost mí pestřejší druhovou skladbu, porosty ve svažitější části jsou k sušší, východní část 
přiléhající k drobné vodoteči je vlhčí.  Dle mapování biotopů nejsou v tomto prostoru vymapovány přírodní 
biotopy. Dle nálezové databáze AOPK je nejbližší zaznamenaný výskyt chřástala polního (2009) vzdálen 
cca 570 m. Pozemek se nejeví jako pro chřástala vhodný biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv 
vyhodnotit jako zanedbatelný až nulový (0).   
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Plocha Z077 

k.ú. Vysoké Žibřidovice, výměra 0,56 ha 
současný stav:  plocha zemědělská (A) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Plocha změny se nachází v jižní části Vysokých Žibřidovic a leží na mírném jihovýchodním svahu. Od 
severu je plocha vymezena silnicí, pak remízkem. Pozemek je v současnosti využíván jako udržovaná, 
pravidelně sečená louka. Trvalý travní porost má chudší druhovou skladbu. Dle mapování biotopů nejsou v 
tomto prostoru vymapovány přírodní biotopy. Dle nálezové databáze AOPK je nejbližší zaznamenaný 
výskyt chřástala polního (2009) vzdálen cca 570 m. Pozemek se nejeví jako pro chřástala vhodný biotop. 
Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný až nulový (0). 

Plocha Z078 

k.ú. Vysoké Žibřidovice, výměra 0,56 ha 
současný stav:  plocha zemědělská (A) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Plocha změny se nachází v jižní části Vysokých Žibřidovic a leží na mírném jihovýchodním svahu. Od 
severu je plocha vymezena silnicí. Pozemek je v současnosti využíván jako udržovaná, pravidelně sečená 
louka. Trvalý travní porost má chudší druhovou skladbu. Dle mapování biotopů nejsou v tomto prostoru 
vymapovány přírodní biotopy. Dle nálezové databáze AOPK je nejbližší zaznamenaný výskyt chřástala 
polního (2009) vzdálen cca 570 m. Pozemek se nejeví jako pro chřástala vhodný biotop. Z tohoto důvodu 
je možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný až nulový (0). 

Plocha Z079 

k.ú. Vysoké Žibřidovice, výměra 0,72 ha 
současný stav:  plocha zemědělská (A) 
navrhovaný stav: výroba a skladování - zemědělská výroba  (VZ) 

Plocha změny se nachází v jižní části k.ú., v otevřené krajině, ve vyvýšené poloze. Pozemek je součástí 
rozsáhlého pastevního areálu s oplůtky. V současnosti je tedy využíván jako pastvina. Struktura porostů je 
pastvou silně ovlivněna. Dle mapování biotopů nejsou v tomto prostoru vymapovány přírodní biotopy. Dle 
nálezové databáze AOPK je nejbližší zaznamenaný výskyt chřástala polního (2009) vzdálen cca 750 m. 
Vzhledem k tomu, že pozemek je již dlouhodoběji využíván jako pastvina pro dobytek, nejeví se pro 
chřástala v současnosti jako vhodný biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako 
zanedbatelný až nulový (0). 

Plocha Z080 

k.ú. Vysoké Žibřidovice, výměra 6,32 ha 
současný stav:  plocha zemědělská (A) 
navrhovaný stav: občanské vybavení - tělovýchova a sport (lyžařský svah) (OS) 

Značně rozsáhlá plocha změny se nachází jižně od obce, v otevřené krajině a je vymezena na 
severovýchodním svahu Křížového kopce. Pozemek je součástí rozsáhlého pastevního areálu s oplůtky. 
Pastviny jsou bohatě členěny četnými liniovými strukturami mezí, které jsou zarostlé dřevinnou vegetací a 
vytváří tak pestrou maloplošnou mozaiku rozptýlené krajinné zeleně. V současnosti jsou travní porosty 
tedy využívány jako pastviny a jejich struktura je pastvou a sešlapem skotu silně ovlivněna (výležiště, 
zřetelně vyšlapané pěšinky apod.). Dle mapování biotopů je v horní části svahu vymapován přírodní biotop 
T1.1. Dle nálezové databáze AOPK je nejbližší zaznamenaný výskyt chřástala polního (2009) vzdálen cca 
200 m. V rámci plochy se vyskytují drobné enklávy, které by potenciálně mohly být pro chřástala 
využitelné. Pozemek a celé rozsáhlé území v okolí plochy je však již dlouhodoběji využíváno jako pastvina 
pro dobytek, a v současnosti tak pro chřástala nepředstavuje vhodný biotop. S ohledem na současné silné 
ovlivnění porostů vlivem pastvy, je možno i přes značný rozsah záboru vliv vyhodnotit jako 
zanedbatelný až nulový (0).  Za příznivého managementu sjezdovky v letním období, je potenciálně 
možné aby byla chřástalem opětovně využívána.  
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Plocha Z081 

k.ú. Vysoké Žibřidovice, výměra 0,15 ha 
současný stav:  plocha zemědělská (A) 
navrhovaný stav: dopravní infrastruktura silniční (parkoviště) 
Plocha změny se nachází jižně, v blízkosti obce, v mělkém údolí. Pozemek tvoří okraj louky a břehové 
porosty při okraji rozsáhlého pastevního areálu. Plocha přiléhá k stávající zpevněné cestě. Dle mapování 
biotopů nejsou v tomto prostoru vymapovány přírodní biotopy. Dle nálezové databáze AOPK je nejbližší 
zaznamenaný výskyt chřástala polního (2009) vzdálen cca 470 m. Prostor bývá využíván jako plocha pro 
dočasné uložení posečené píce v plastových pytlech a rozsáhlé území v okolí plochy je již dlouhodoběji 
využíváno jako pastvina pro dobytek, a pro chřástala nepředstavuje vhodný biotop. Z těchto důvodu je 
možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný až nulový (0).  

Plocha Z083 

k.ú. Vysoké Žibřidovice, výměra 1,21 ha 
současný stav:  plocha smíšená nezastavěného území (H) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Rozsáhlejší plocha změny se nachází v jihozápadní části obce, a je vymezena v dolní části 
severovýchodním svahu Křížového kopce nad potokem a silnicí. Pozemek leží při okraji rozsáhlého 
pastevního areálu s oplůtky na poměrně prudkém svahu. Plocha částečně zasahuje do okraje porostů nad 
zaříznutým údolíčkem potoka a do mezí a remízků na svahu. Zčásti přiléhá k silnici. Západní část 
v blízkosti usedlosti pak tvoří travobylinné lado vlhčího charakteru. V současnosti jsou travní porosty tedy 
využívány jako pastviny a jejich struktura je pastvou a sešlapem skotu silně ovlivněna. Dle mapování 
biotopů jsou břehové porosty podél potoka vymapovány jako přírodní biotop L2.2B. Dle nálezové databáze 
AOPK je nejbližší zaznamenaný výskyt chřástala polního (2009) vzdálen cca 300 m. Pozemek a celé 
rozsáhlé území v okolí plochy je již dlouhodoběji využíváno jako pastvina pro dobytek, a v současnosti tak 
pro chřástala nepředstavuje vhodný biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný 
až nulový (0).   

Plocha Z084 

k.ú. Vysoké Žibřidovice, výměra 0,48 ha 
současný stav:  plocha zemědělská (A) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Rozsáhlejší plocha změny se nachází v jihozápadní části obce, a je vymezena v dolní části 
severovýchodním svahu Křížového kopce nad potokem a silnicí. Pozemek leží při okraji rozsáhlého 
pastevního areálu s oplůtky na poměrně prudkém svahu. Zčásti přiléhá k silnici. V současnosti jsou travní 
porosty využívány jako pastvina a jejich struktura je pastvou a sešlapem skotu silně ovlivněna. Dle 
mapování biotopů zde nejsou vymapovány přírodní biotopy. Dle nálezové databáze AOPK je nejbližší 
zaznamenaný výskyt chřástala polního (2009) vzdálen cca 220 m. Pozemek a celé rozsáhlé území v okolí 
plochy je již dlouhodoběji využíváno jako pastvina pro dobytek, a v současnosti tak pro chřástala 
nepředstavuje vhodný biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný až nulový 
(0). 

Plocha Z085 

k.ú. Vysoké Žibřidovice, výměra 0,44 ha 
současný stav:  plocha smíšená nezastavěného území (H) 
navrhovaný stav: výroba a skladování - zemědělská výroba (VZ) 

Plocha změny se nachází jižně od obce, v otevřené krajině a je vymezena na ssv. svahu Křížového kopce. 
Pozemek je součástí rozsáhlého pastevního areálu s oplůtky. Plocha je vymezena zarostlými mezemi. Na 
pozemku stojí dva lehké zemědělské objekty. Vedle pastevního využití, jež  ovlivňuje strukturu porostů, je 
prostor silně narušen sešlapem skotu a vyhrnováním chlévského hnoje. Dle mapování biotopů zde nejsou 
vymapovány přírodní biotopy. Dle nálezové databáze AOPK je nejbližší zaznamenaný výskyt chřástala 
polního (2009) vzdálen cca 200 m. Navzdory relativně menšímu odstupu od místa, kde byl v minulosti 
zaznamenán jeho výskyt je pozemek silně ovlivněn pastevním využíváním, umístěním zemědělských 
objektů a pro chřástala nepředstavuje vhodný biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako 
zanedbatelný až nulový (0).   
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Plocha Z086 

k.ú. Vysoké Žibřidovice, výměra 0,29 ha 
současný stav:  plocha zemědělská (A) 
navrhovaný stav: výroba a skladování - zemědělská výroba  (VZ) 

Plocha změny se nachází v západní části obce na severně orientovaném svahu. Pozemek leží 
v záhumenní poloze. Od jihu na něj navazuje rozsáhlý pastevní areálu s oplůtky. Plocha je od východu 
vymezena linií dřevin. Pozemek je zatravněný, charakteru udržované sušší louky či spíše trávníku 
navazujícího na zahradu za usedlostmi. Dle mapování biotopů zde nejsou vymapovány přírodní biotopy. 
Dle nálezové databáze AOPK je nejbližší zaznamenaný výskyt chřástala polního (2009) vzdálen cca 160 
m. Navzdory relativně menšímu odstupu od místa, kde byl v minulosti zaznamenán jeho výskyt, je 
pozemek silně ovlivněn lidskou činností (plocha má spíše charakter pravidelně udržovaného trávníku) a 
pro chřástala nepředstavuje vhodný biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný 
až nulový (0). 

Plocha Z087 

k.ú. Vysoké Žibřidovice, výměra 1,40 ha 
současný stav:  plocha zemědělská (A) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Rozsáhlejší plocha změny se nachází v západní části obce na severně orientovaném svahu. Pozemek leží 
v záhumenní poloze obklopený od západu i východu rozptýlenou obytnou zástavbou. Od jihu na něj 
navazuje rozsáhlý pastevní areálu s oplůtky. Pozemek je zatravněný, ohrazený a slouží jako pastvina pro 
chov koní. Travní porost je pastvou silně ovlivněn a je druhově chudý. Dle mapování biotopů zde nejsou 
vymapovány přírodní biotopy. Dle nálezové databáze AOPK je nejbližší zaznamenaný výskyt chřástala 
polního (2009) vzdálen cca 50 m. Navzdory malému odstupu od místa, kde byl v minulosti zaznamenán 
jeho výskyt, je pozemek silně ovlivněn lidskou činností a jako oplocená pastvina pro koně nepředstavuje 
pro chřástala vhodný biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný až nulový (0). 

Plocha Z088 

k.ú. Vysoké Žibřidovice, výměra 0,14 ha 
současný stav:  plocha smíšená nezastavěného území (H) 
navrhovaný stav: výroba a skladování - zemědělská výroba  (VZ) 

Plocha změny se nachází v západní části obce v mělké depresi nivy místního potoka. Pozemek přiléhá 
k místní komunikaci z větší části jej tvoří uměle vytvořená odstavná plocha pro zemědělskou techniku a 
zarůstající pás travobylinných lad v nivě s porosty vrb. Dle mapování biotopů jsou břehové porosty podél 
potoka vymapovány jako přírodní biotop L2.2B. Dle nálezové databáze AOPK je nejbližší zaznamenaný 
výskyt chřástala polního (2009) vzdálen cca 280 m. Pozemek je silně ovlivněn lidskou činností a 
nepředstavuje pro chřástala vhodný biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný 
až nulový (0). 

Plocha Z089 

k.ú. Vysoké Žibřidovice, výměra 0,59 ha 
současný stav:  plocha smíšená nezastavěného území (H) 
navrhovaný stav: rekreace individuální (RI) 

Plocha změny se nachází při západním okraji obce při okraji kotlovité sníženiny s prameništi místního 
potoka. Pozemek tvoří polokulturní sušší až mírně vlhká louka s linií dřevinné zeleně na východě a 
s remízkem na západě pozemku. Od severu pozemek přiléhá k terénní hraně vymezující vlastní dno 
deprese s travobylinnými lady místy mokřadního charakteru, doplněné vrbovými křovinami. Dle mapování 
biotopů zde nejsou vymapovány přírodní biotopy. Dle nálezové databáze AOPK bylo severozápadně a 
jihozápadně zaznamenáno 5 výskytů chřástala polního (vše v roce 2009), z nichž nejbližší zaznamenaný 
je vzdálen cca 120 m. Širší prostor sníženiny s loukami s drobnými prameništi tak s vysokou 
pravděpodobností představuje vhodný biotop pro chřástala (vlhčí partie, blízká prameniště, rozptýlená 
zeleň s vrbami apod.). Vlastní pozemek leží sice mimo vlastní prameniště avšak v kontextu výše 
uvedeného představuje pro chřástala potenciálně vhodný biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv 
vyhodnotit jako nulový až potenciáln ě mírn ě negativní (0 až -1).  
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Plocha Z090 

k.ú. Vysoké Žibřidovice, výměra 0,71 ha 
současný stav:  plocha zemědělská (A) 
navrhovaný stav: rekreace individuální  (RI) 

Plocha změny se nachází při Z. okraji obce na středně prudkém severně orientovaném svahu. Při 
okraji kotlovité sníženiny. Pozemek tvoří druhově poměrně bohatá, polokulturní sušší, pravidelně sečená a 
dle charakteru porostů zřejmě i občas přepásaná louka. Pozemek od západu i východu vymezují linie 
rozptýlené krajinné zeleně. Plocha od severu navazuje na plochu změny Z089. Dle mapování biotopů zde 
nejsou vymapovány přírodní biotopy. Dle nálezové databáze AOPK bylo severozápadně a jihozápadně 
zaznamenáno 5 výskytů chřástala polního (vše v roce 2009), z nichž nejbližší 2 zaznamenané jsou 
vzdáleny cca 200 m. Území západně od obce (prostor sníženiny s loukami s drobnými prameništi) 
s vysokou pravděpodobností představuje vhodný biotop pro chřástala (vlhčí partie, blízká prameniště, 
rozptýlená zeleň s vrbami, remízky a liniové struktury krajinné zeleně). Vlastní pozemek leží v kontaktu 
s tímto prostorem, nicméně svým sušším charakterem zřejmě nepředstavuje pro chřástala potenciálně 
vhodný biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný až nulový (0) . 

Plocha Z091 

k.ú. Vysoké Žibřidovice, výměra 0,34 ha 
současný stav:  plocha zemědělská (A) 
navrhovaný stav: veřejné prostranství (PV) 

Plocha změny se nachází při Z. okraji obce na středně prudkém severně orientovaném svahu. Jedná se o 
plochu komunikace, která má zajistit přístup k rekreačním objektům navržených v rámci ploch Z089 a 
Z090. Plochu tvoří s linie  bohatých dřevinných porostů krajinné zeleně, které obklopují druhově poměrně 
bohaté polokulturní sušší louky. Dle mapování biotopů zde nejsou vymapovány přírodní biotopy. Dle 
nálezové databáze AOPK bylo severozápadně a severozápadně zaznamenáno 5 výskytů chřástala 
polního (vše v roce 2009), z nichž nejbližší 2 zaznamenané jsou vzdáleny cca 180 m. Území západně od 
obce (prostor sníženiny s loukami s drobnými prameništi) s vysokou pravděpodobností představuje vhodný 
biotop pro chřástala (vlhčí partie, blízká prameniště, rozptýlená zeleň s vrbami, remízky a liniové struktury 
krajinné zeleně). Vlastní pozemek leží v kontaktu s tímto prostorem, nicméně svým charakterem 
nepředstavuje pro chřástala potenciálně vhodný biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako 
zanedbatelný až nulový (0).  

Plocha Z092 

k.ú. Žleb, výměra 2,05 ha 
současný stav:  plocha smíšená nezastavěného území (H) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Rozsáhlá plocha změny se nachází při S. okraji obce na mírném severozápadně orientovaném svahu. 
Pozemek tvoří rozsáhlé louky v rámci oploceného areálu (střídání pastevního využití a lukaření). Travní 
porost charakteru polokulturní až kulturní, spíše vlhčí louky je druhově průměrný. Od západu 
pozemek hraničí se silnicí. Od severovýchodu a východu na něj navazuje rozsáhlý komplex luk a pastvin. 
Dle mapování biotopů zde nejsou vymapovány přírodní biotopy. Dle nálezové databáze AOPK byly v okolí 
zaznamenáno 5 výskytů chřástala polního (vše v roce 2009), přičemž 3 velmi blízké, byly lokalizovány SV, 
ve vzdálenosti cca 40 m. Porosty mají spíše charakter kulturních luk relativně stanovištně homogenního 
povahy. Z vícenásobně zjištěného výskytu předmětu ochrany ve značné blízkosti však nelze zcela vyloučit 
možnost využívání zdejších luk jako potenciálně vhodného biotopu pro chřástala. Z tohoto důvodu je 
možno (i s ohledem na značnou výměru plochy) vliv vyhodnotit jako potenciáln ě mírn ě negativní (-1).  

Plocha Z093 

k.ú. Žleb, výměra 2,46 ha 
současný stav:  plocha smíšená nezastavěného území (H) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Rozsáhlá plocha změny se nachází při S. okraji obce a pokrývá mělkou terénní depresi, která na 
S přechází pramenné území místního toku. V jižní části se již vyskytuje rozptýlená obytná zástavba. 
Pozemek tvoří rozsáhlé louky doplněné v ose deprese podél vodoteče rozptýlenou zelení (vč.vrbových 
křovin). V jižní části plocha přiléhá k rybníčku. Pozemek sousedí od východu se silnicí lemovanou linií 
dřevin. V době terénního průzkumu v září 2013 nebyly porosty posečeny a měly charakter vysoce 
zapojených travobylinných lad. Louky přiléhající od severu pokoseny již byly. Dle mapování biotopů zde 
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nejsou vymapovány přírodní biotopy. Dle nálezové databáze AOPK bylo v přilehlém okolí zaznamenáno 9 
výskytů chřástala polního (2007, 2009), přičemž 3 velmi blízké, byly lokalizovány západně, ve vzdálenosti 
cca 40 a 45 m. 1 výskyt pak byl lokalizován rovněž západně,  v těsné blízkosti severozápadní hranice 
vymezené návrhové plochy, cca 10 m. Jižně, cca 40 m západně od rybníčku, byl zaznamenán další 
výskyt. Porosty mají charakter střídavě kosených stelivových luk a z vícenásobného výskytu předmětu 
ochrany v bezprostřední blízkosti, lze s vysokou pravděpodobností předpokládat možnost využívání 
zdejších luk jako biotopu vhodného pro chřástala. Z tohoto důvodu je možno (i s ohledem na značnou 
výměru plochy) vliv vyhodnotit jako potenciáln ě mírn ě negativní (-1). 

Obr.: Výskyty chřástala polního v k.ú. Žleb a návrhové plochy. Zdroj: (c) AOPK ČR, Nálezová databáze ochrany přírody. 

 
Obr.: Výskyty chřástala polního v k.ú. Žleb a návrhové plochy. Zdroj: (c) AOPK ČR, Nálezová databáze ochrany přírody. 
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Plocha Z094 

k.ú. Žleb, výměra 0,74 ha 
současný stav:  bydlení venkovské (BV) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Plocha změny se nachází v obci při jejím západním okraji. Tvoří ji volná travnatá enkláva jihozápadně od 
usedlosti. Jihozápadní hranici vymezuje drobná občasná vodoteč, jihovýchodní pak místní komunikace. 
Pozemek tvoří polokulturní louka v době terénního průzkumu v září 2013 nepokosená, charakteru 
zapojených travobylinných lad. Západně se rozkládají plošně velmi rozsáhlé komplexy luk, které v době 
terénního průzkumu v září 2013 nebyly posečeny. Dle mapování biotopů zde nejsou vymapovány přírodní 
biotopy. Dle nálezové databáze AOPK bylo v přilehlém území západně od obce zaznamenáno značné 
množství výskytů chřástala polního (2005, 2007, 2009), přičemž jeden blízký, byl lokalizován západně ve 
vzdálenosti cca 60 m, druhý pak severovýchodně, cca ve vzdálenosti 55 m. Porosty mají charakter 
nepravidelně kosených luk a z vícenásobně zjištěného, blízkého výskytu předmětu ochrany, lze s vysokou 
pravděpodobností předpokládat možnost využívání zdejších luk jako biotopu vhodného pro chřástala (JZ 
okraj plochy tvoří vlhčí porosty podél lokální vodoteče). S ohledem na menší výměru plochy Vliv je možno 
vyhodnotit jako potenciáln ě mírn ě negativní (-1).  

Plocha Z095 

k.ú. Žleb, výměra 1,60 ha 
současný stav:  plocha smíšená nezastavěného území (H) 
navrhovaný stav: plocha smíšená obytná venkovská (SV) 

Plocha změny se nachází v jižní části obce ve volné enklávě mezi rozptýlenou zástavbou a vymezuje ji 
sbíhající se vidlice dvou místních komunikací. Pozemek tvoří polokulturní, zčásti ruderalizovaná louka. Dle 
mapování biotopů zde nejsou vymapovány přírodní biotopy. Dle nálezové databáze AOPK bylo v přilehlém 
území západně od obce zaznamenáno značné množství výskytů chřástala polního (2005, 2007, 2009), 
přičemž jeden byl lokalizován severně za silnicí ve vzdálenosti cca 65 m a dva další byly lokalizovány jižně 
od plochy, ve vzdálenosti cca 130 m. Porosty mají charakter střídavě kosených luk a ze zjištěného výskytu 
předmětu ochrany v blízkém okolí, lze předpokládat vysokou pravděpodobnost možného využívání 
zdejších luk jako biotopu vhodného pro chřástala. Z tohoto důvodu je možno (i s ohledem na výměru 
plochy) vliv vyhodnotit jako potenciáln ě mírn ě negativní (-1).  

Plocha Z096 

k.ú. Žleb, výměra 0,69 ha 
současný stav:  plocha zemědělská (A) 
navrhovaný stav: rekreace hromadná (RH) 

Plocha změny se nachází v jižní části obce ve volné enklávě mezi rozptýlenou zástavbou a vymezuje ji od 
západu místní komunikace. S plochou východně sousedí okraj nivy místního toku s bohatě vyvinutými 
břehovými porosty. Jižně se vyskytují porostliny rozptýlené krajinné zeleně zarůstající ruinu bývalé 
usedlosti. Pozemek tvoří polokulturní, zčásti ruderalizovaná louka. Dle mapování biotopů zde nejsou 
vymapovány přírodní biotopy. Dle nálezové databáze AOPK byly přímo v dotčeném prostoru návrhové 
plochy zaznamenány 2 výskyty chřástala polního (oba z roku 2009), Porosty mají charakter střídavě 
kosených vlhčích luk se zastoupením rozptýlené zeleně. Jedná se o plochu s potvrzenými výskyty 
předmětu ochrany přímo v dotčeném prostoru v nedávné minulosti. Je zde tedy důvodný předpoklad 
využívání zdejších luk chřástalem jako vhodného biotopu. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako 
mírn ě negativní (-1). 

Plocha VW253 

k.ú. Potůčník, výměra 0,37 ha 
současný stav:  plocha lesní (L) 
navrhovaný stav: plocha vodní (W) 

Plocha změny se nachází jihozápadně od obce v mělkém převážně lesnatém údolíčku, v nivě místního 
potoka. Pozemek tvoří les, podél vodoteče jsou vyvinuty břehové dřevinné porosty, malou část pak okraj 
nivy charakteru vysokobylinných lad. Dle mapování biotopů zde nejsou vymapovány přírodní biotopy. Dle 
nálezové databáze AOPK je nejbližší zaznamenaný výskyt chřástala polního (2010) vzdálen cca 150 m 
(v rámci k.ú. Potůčník  ojedinělý). Přes relativně bližší lokalizaci výskytu lze konstatovat, že lesnatá niva 
toku a přilehlé lesní porosty, nepředstavují pro chřástala vhodný biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv 
vyhodnotit jako nulový (0). 
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Plocha VW271 

k.ú. Vysoké Žibřidovice, výměra 0,23 ha 
současný stav:  plocha smíšená nezastavěného území (H) 
navrhovaný stav: plocha vodní (W) 

Plocha změny se nachází ve střední části části obce ve volné krajině v prostoru úpadu místního toku. Tvoří 
ji 2 segmenty, které nezasahují do lokální vodoteče břehovými doprovodnými porosty. Pozemky tvoří místy 
vlhčí, druhově pestřejší polokulturní louka. Dle mapování biotopů zde nejsou vymapovány přírodní biotopy. 
Dle nálezové databáze AOPK je nejbližší zaznamenaný výskyt chřástala polního (2009) vzdálen cca 750 
m. Porosty mají charakter pravidelně kosených luk se zastoupením rozptýlené zeleně. Vlhčí partie louky 
přiléhající k vodoteči s dostatkem rozptýlené zeleně se jeví jako potenciálně vhodný biotop pro chřástala. 
Vzhledem k absenci výskytů v blízkém i širším okolí, však pozemek nebude zřejmě představovat pro 
chřástala atraktivní biotop. Z tohoto důvodu je možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný až nulový (0). 

Plocha VW272 

k.ú. Vysoké Žibřidovice, výměra 0,23 ha 
současný stav:  plocha smíšená nezastavěného území (H) 
navrhovaný stav: plocha vodní (W) 

Plocha změny se nachází v záaodní části obce v mělké depresi nivy místního potoka. Pozemek tvoří 
pravidelně kosený travní, porost v nivě a bohaté porosty doprovodné břehové vegetace s porosty vrb. Dle 
mapování biotopů je část břehových porosty podél potoka vymapována jako přírodní biotop L2.2B. Dle 
nálezové databáze AOPK je nejbližší zaznamenaný výskyt chřástala polního (2009) vzdálen cca 280 m. 
Louka se jeví jako pravidelně kosený a udržovaný porost přiléhající k silnici. Vzhledem k absenci výskytů 
v blízkém i širším okolí, pozemek nebude zřejmě představovat pro chřástala atraktivní biotop. Z tohoto 
důvodu je možno vliv vyhodnotit jako zanedbatelný až nulový (0). 
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Tab. 1: Vyhodnocení návrhu zastavitelných ploch vymezených v ÚP Hanušovice: 
Kód v ÚP Funkční využití Dotčená EVL/PO Vliv Komentář k vlivu 

Z001 DS - dopravní infrastruktura (přeložka II/369) - 0 Vliv vyloučen 
Z001 DS - dopravní infrastruktura (přeložka II/369) PO Králický Sněžník 0 Úsek leží v PO, v urbanizovaném území města Hanušovic. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z001 DS - dopravní infrastruktura (přeložka II/369) PO Králický Sněžník 0 Úsek leží v PO v urbanizovaném území města Hanušovic. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z001 DS - dopravní infrastruktura (přeložka II/369) PO Králický Sněžník 0 Úsek leží v PO v urbanizovaném území města Hanušovic. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z001 DS - dopravní infrastruktura (přeložka II/369) PO Králický Sněžník 0 Úsek leží v PO v urbanizovaném území města Hanušovic. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z001 DS - dopravní infrastruktura (přeložka II/369) PO Králický Sněžník 0 Úsek se zčásti dotýká hranice PO v údolí Branné. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z001 DS - dopravní infrastruktura (přeložka II/369) - 0 Vliv vyloučen 
Z001 DS - dopravní infrastruktura (přeložka II/369) PO Králický Sněžník 0 Úsek se zčásti dotýká hranice PO v údolí Branné. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z001 DS - dopravní infrastruktura (přeložka II/369) PO Králický Sněžník 0 Úsek leží mimo PO v údolí Branné. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z002 DZ- dopravní infrastruktura (přeložka železnice) PO Králický Sněžník 0 Úsek leží v PO na okraji města Hanušovic. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z003 DS - dopravní. infr. (přeložka II/369, parkoviště) - 0 Vliv vyloučen 
Z011 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník 0  Plocha leží v PO - pastvina v rámci oploceného areálu při okraji zástavby. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z012 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník 0  Plocha leží v PO - pastvina v rámci oploceného areálu při okraji zástavby. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z013 PV - veřejné prostranství PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO v prostoru obce. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z014 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník 0  Plocha leží v PO v prostoru obce. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z015 PV - veřejné prostranství PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO v urbanizovaném území. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z016 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník 0  Plocha leží v PO - polokulturní louka. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z017 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník 0  Plocha leží v PO - část tvoří polokulturní louka  - biotop T1.1, část pak les. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z018 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník 0  Plocha leží v PO - polokulturní louka - biotop T1.1. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z019 PV - veřejné prostranství PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO v urbanizovaném území města Hanušovic. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z020 OS - občanské vybavení (tv. a sport) PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO v urbanizovaném území města Hanušovic. Polokulturní louka mezi železnicí a silnicí II/369. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z021 BI - bydlení individuální PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO na okraji zástavby města Hanušovic - polokulturní louka na svahu nad silnicí II/369. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z022 PV - veřejné prostranství PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO na okraji města Hanušovic - polokulturní louka na svahu nad silnicí II/369. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z023 BI - bydlení individuální PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO na okraji města Hanušovic - polokulturní louka a les  na svahu. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z024 BI - bydlení individuální PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO při okraji zástavby města Hanušovic - polokulturní louka s rozptýlenou zelení na svahu. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z025 PV - veřejné prostranství PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO při okraji zástavby města Hanušovic. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z026 SM  - plocha smíšená obytná - městská PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO při okraji zástavby města Hanušovic - park. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z027 BI - bydlení individuální PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO v urbanizovaném území města Hanušovic - park. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z028 W - pl. vodohospodářská (protipovodňová. hráz) PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO v urbanizovaném území města Hanušovic - park. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z029 PV - veřejné prostranství (lávka) PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO v urbanizovaném území města Hanušovic - řeka Morava. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z030 PV - veřejné prostranství (lávka) PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO v urbanizovaném území města Hanušovic - řeka Morava. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z031 ZV - veřejné prostranství (zeleň) EVL Hadce a bučiny u Raškova 0 až -1 Plocha velmi okrajově zasahuje okraji EVL s výskytem předmětu ochrany - 9130. Nulový až potenciálně mírně negativní vliv. 
Z032 PV - veřejné prostranství PO Králický Sněžník 0 Plocha leží při hranici PO v urbanizovaném území města Hanušovic. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z033 BH - bydlení hromadné - 0 Vliv vyloučen 
Z034 ZV - veřejné prostranství s převahou zeleně - 0 Vliv vyloučen 
Z035 PV - veřejné prostranství - 0 Vliv vyloučen 
Z036 BI - bydlení individuální EVL Hadce a bučiny u Raškova 0 Velmi okrajový zásah do EVL mimo prostor s výskytem předmětu ochrany (zřejmě nesoulad vymezených hranic). Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z037 BI - bydlení individuální EVL Hadce a bučiny u Raškova 0 Velmi okrajový zásah do EVL mimo prostor s výskytem předmětu ochrany (zřejmě nesoulad vymezených hranic). Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z038 BI - bydlení individuální - 0 Vliv vyloučen 
Z039 PV - veřejné prostranství EVL Hadce a bučiny u Raškova 0 Velmi okrajový zásah do EVL mimo prostor s výskytem předmětu ochrany (zřejmě nesoulad vymezených hranic). Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z051 DS - dopravní infrastruktura (přeložka II/369) PO Králický Sněžník 0 Úsek leží v  PO v údolí Branné - zasahuje do vodního toku. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z052 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO - zarostlý sad a pastvina v rámci oploceného areálu při okraji zástavby. Zanedbatelný až nulový vliv. 
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Tab. 1: Vyhodnocení návrhu zastavitelných ploch vymezených v ÚP Hanušovice (pokračování): 
Kód v ÚP Funkční využití Dotčená EVL/PO Vliv Komentář k vlivu 

Z053 PV - veřejné prostranství PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO - travnatá cesta uvnitř obytné zástavby. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z054 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO - oplocený sad a pastvina při okraji obytné zástavby na prudkém svahu. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z055 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO -  travnatý pás při silnici uvnitř obytné zástavby. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z056 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO -  lesík se strží a zarůstající louka na prudkém svahu při okraji obytné zástavby. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z057 PV - veřejné prostranství PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO -  využívá průsek elektrovodu 22 kV při okraji obytné zástavby. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z058 VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO -  kulturní, zčásti ruderalizovaná louka. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z059 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO -  záhumenky a kulturní, zčásti ruderalizovaná louka. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z060 PV - veřejné prostranství (lávka) PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO v urbanizovaném území města Hanušovic - řeka Morava. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z061 OS - občanské vybavení (tělovýchova, sport) PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO v urbanizovaném území města Hanušovic. Travnaté ladu u fotbalového hřiště. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z071 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník 0  Plocha leží v PO - ruderalizované lado s dřevinnými porosty v  nivě potoka (bývalý mlýn). Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z072 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník 0  Plocha leží v PO - oplocená pastvina při okraji zástavby - biotop T1.3. Zanedbatelný až nulový vliv.. 
Z073 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník 0  Plocha leží v PO - polokulturní vlhčí louka. Potenciálně vhodný biotop pro chřástala. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z074 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník 0  Plocha leží v PO - kulturní louka. Potenciálně málo významný až nulový vliv. 
Z075 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník 0  Plocha leží v  PO - ruderální lada a vlhčích louky podél vodoteče. Potenciálně vhodný biotop pro chřástala. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z076 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník 0  Plocha leží v  PO - sušší polokulturní louka na prudším svahu. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z077 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník 0  Plocha leží v PO - kulturní louka. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z078 VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO - kulturní louka. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z079 VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO - pastvina v rámci oploceného pastevního areálu. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z080 OS - občanské vybavení (tv. a sport) - sjezdovka PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO - pastviny v rámci oploceného pastevního areálu. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z081 DS - dopravní infrastruktura (parkoviště) PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO - travnatá plocha u silnice, dřevinné porosty u potoka.  Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z082 PV - veřejné prostranství PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO -  okraj lesíku nad strží s potokem. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
Z083 RH - rekreace hromadná PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO - polokulturní louka na svahu. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z084 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO - polokulturní louka na svahu. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z085 VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO - pastvina v rámci oploceného pastevního areálu s objekty. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z086 VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba PO Králický Sněžník 0  Plocha leží v PO - polokulturní louka a udržovaná trávník v dolní části svahu. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z087 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník 0  Plocha leží v PO - oplocená pastvina (chov koní) při okraji zástavby. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z088 VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba PO Králický Sněžník 0  Plocha leží v PO - travnaté lado, břehové porosty podél toku - biotop L2.2B. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z089 RI - rekreace individuální PO Králický Sněžník 0 až -1 Plocha leží v PO - kulturní vlhčí louka nad prameništěm, remízek. Potenciální biotop chřástala. Nulový až potenciálně mírně negativní vliv. 
Z090 RI - rekreace individuální PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO - polokulturní  louka na svahu. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z091 PV - veřejné prostranství PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO - mez s dřevinnými porosty, remízek. Zanedbatelný až nulový vliv. 
Z092 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník -1 Plocha leží v PO - polokulturní louka a pastvina v rámci oploceného areálu. Potenciální biotop chřástala. Potenciálně mírně negativní vliv. 
Z093 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník -1 Plocha leží v PO - vlhčí polokulturní louky, v jižní části lada podél vodoteče. Potenciální biotop chřástala. Potenciálně mírně negativní vliv. 
Z094 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník -1 Plocha leží v PO - louka/travobylinné lado. Potenciální biotop chřástala. Potenciálně mírně negativní vliv 
Z095 SV - plocha smíšená obytná - venkovská PO Králický Sněžník -1 Plocha leží v PO - louka/travobylinné lado. Potenciální biotop chřástala. Potenciálně mírně negativní vliv. 
Z096 RH - rekreace hromadná PO Králický Sněžník -1 Plocha leží v PO - louka/travobylinné lado. Biotop chřástala (v dotčené ploše zaznamenán výskyt). Mírně negativní vliv. 
Z097 DS - dopravní infrastruktura (přeložka III/31242) PO Králický Sněžník 0  Plocha leží v PO - lesní porost - biotop L5.4. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
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Tab. 2: Vyhodnocení ploch přestavby vymezených v ÚP Hanušovice: 
Kód v ÚP Funkční využití Dotčená EVL/PO Vliv Komentář k vlivu 

P101 SM - plocha smíšená obytná - městská PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO v urbanizovaném území města Hanušovic - bývalý areál Moravolenu. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
P102 OV - občanské vybavení - veřejná vybavenost PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO v urbanizovaném území města Hanušovic - bývalý areál Moravolenu. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
P103 PV - veřejné prostranství PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO v urbanizovaném území města Hanušovic - bývalý areál Moravolenu. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
P104 VL - výroba a skladování - lehký průmysl PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO v urbanizovaném území města Hanušovic - bývalý areál Moravolenu. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
P105 OS - občanské vybavení (tělovýchova, sport) PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO v urbanizovaném území města Hanušovic. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
P106 PV - veřejné prostranství - 0 Vliv vyloučen 
P107 OM - občanské vybavení - komerce malá a střední PO Králický Sněžník 0  Plocha leží v PO v urbanizovaném území města Hanušovic. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
P108 OM - občanské vybavení - komerce malá a střední PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO v urbanizovaném území města Hanušovic. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
P109 PV - veřejné prostranství PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO v urbanizovaném území města Hanušovic. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
P110 DS - dopravní infrastruktura silniční PO Králický Sněžník 0  Plocha leží v PO v urbanizovaném území města Hanušovic. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
P111 VL - výroba a skladování - lehký průmysl EVL Hadce a bučiny u Raškova 0 Plocha leží v těsné blízkosti hranice EVL. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 

Tab. 3: Vyhodnocení ploch veřejně prospěšných staveb vymezených v ÚP Hanušovice: 
Kód v ÚP Funkční využití Dotčená EVL/PO Vliv Komentář k vlivu 

VW253 W - vodní plocha PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO - vlhčí louka, vodoteč s doprovodnými dřevinnými porosty, les. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
VW271 W - vodní plocha PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO - vlhčí louka, vodoteč s doprovodnými dřevinnými porosty. Potenciálně vhodný biotop pro chřástala. Zanedbatelný až nulový vliv. 
VW272 W - vodní plocha PO Králický Sněžník 0 Plocha leží v PO - vlhčí louka, vodoteč s doprovodnými dřevinnými porosty. Zanedbatelný až nulový vliv. 

Tab. 4: Vyhodnocení liniových návrhů změn vymezených v ÚP Hanušovice: 
Kód v ÚP Funkční využití Dotčená EVL/PO Vliv Komentář k vlivu 

- Návrh elektrovodu 22 kV v Hanušovicích 
EVL Výří skály, PO Králický 
Sněžník 

0  
Trasa leží v PO. Velmi okrajově zasahuje do EVL (prakticky se jen dotýká její hranice). V rámci průchodu v PO přechází přes polokulturní louku . 
Zanedbatelný až nulový vliv. 

- Přeložka vedení elektrovodu 22 kV v Potůčníku PO Králický Sněžník 0 Trasa leží v PO, kde prochází přes polokulturní louku. Zanedbatelný až nulový vliv. 
- Návrh elektrovodu 22 kV v Hanušovicích PO Králický Sněžník 0 Trasa leží v PO v zastavěném území města. Vliv je možno hodnotit jako nulový. 
- Návrh elektrovodu 22 kV ve Vys. Žibřidovicích PO Králický Sněžník 0 Trasa leží v PO, kde prochází přes polokulturní louku. Zanedbatelný až nulový vliv. 
- Návrh elektrovodu 22 kV ve Vys. Žibřidovicích PO Králický Sněžník 0 Trasa leží v PO, kde prochází přes oplocený areál pastvin. Zanedbatelný až nulový vliv. 
- Návrh elektrovodu 22 kV ve Žlebu PO Králický Sněžník 0 Trasa leží v PO, kde prochází přes pastviny, louky a  meze. Zanedbatelný až nulový vliv. 
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4.6.  Shrnutí vyhodnocení vliv ů 

Z provedeného vyhodnocení potenciálních střetů návrhových ploch a dalších záměrů vyplývá následující: 

EVL Hanušovice - kostel, EVL Poláchovy strán ě 

Vliv  na EVL Hanušovice - kostel a EVL Poláchovy stráně byl vyhodnocen jako nulový (0), neboť žádná 
z návrhových ploch či záměrů vymezených ÚP do prostorů těchto EVL nezasahuje. Rovněž lze 
konstatovat, že ani plochy vymezené v jejich blízkosti (návrhové plochy Z017, Z018) nemají z hlediska 
rozsahu a funkčního využití potenciál nepřímým způsobem tyto EVL ovlivnit. 

EVL Hadce a bu činy u Raškova 
U EVL Hadce a bučiny u Raškova lze konstatovat, že některé z návrhových plochy do EVL velmi okrajově 
zasahují. U ploch Z036, Z037, Z039 byl vliv  vyhodnocen jako  zanedbatelný až nulový (0), neboť 
zasahují do prostorů, v nichž se předměty ochrany nevyskytují. U plochy Z031 dochází k okrajovému 
zásahu do prostoru s výskytem přírodního stanoviště L5.1 (habitat 9310). U této plochy byl vliv 
vyhodnocen jako nulový až potenciáln ě mírn ě negativní (0 až -1).   

EVL Vý ří skály 

V případě EVL Výří skály  byl vliv vyhodnocen  jako zanedbatelný až nulový (0). Kontakt trasy 
elektrovodu s EVL je velmi okrajový a dle nálezové databáze AOPK není v prostoru dotyku s trasou 
doložen výskyt předmětu ochrany - střevíčníku pantoflíčku. Lze pouze uvažovat o možnosti velmi 
okrajového zásahu do EVL  z důvodu kácení dřevin v rámci vymezení ochranného pásma elektrovodu. 

PO Králický Sn ěžník 

V 91 případech byl potenciální vliv vylou čen (0), vyhodnocen jako nulový  nebo jako zanedbatelný, 
kterýžto ve vyhodnocení zcela převažuje. 

V jednom případě vliv  osciluje mezi nulovým až potenciáln ě mírn ě negativní vlivem  (0 až -1). Jedná 
se o návrhovou plochu Z089 ve venkovské lokalitě ve Vysokých Žibřidovicích. Návrhová plocha zasahuje 
do prostorů, který se na základě dostupných informací a poznatků z terénu jeví jako potenciálně vhodný 
biotop pro chřástala polního. 

U 3 návrhových ploch byl vliv vyhodnocen  jako potenciáln ě mírn ě negativní  (-1). Jedná se o návrhové 
plochy Z092, Z093, Z094 a Z095 soustředěné do venkovské lokality v k.ú. Žleb, jež zasahují do prostorů 
potenciálně vhodných jako biotop chřástala polního. V rámci k.ú. Žleb byla zaznamenána vysoká hustota a 
četnost výskytů, z nichž některé byly lokalizovány ve velmi blízkých odstupech od těchto ploch, což 
výrazně zvyšuje vysokou pravděpodobnosti, že chřástal tyto plochy může reálně využívat.  

V případě rozvojové plochy Z096 pak byl výskyt předmětu ochrany potvrzen přímo v jejím prostoru a vliv  
tak byl vyhodnocen jako mírn ě negativní  (-1). 

Výskyt chřástala polního v hodnoceném území je však značně závislý na způsobu obhospodařování 
lučních porostů. To dobře koresponduje s údaji z nálezové databáze AOPK. Např. výskyt chřástala v k.ú. 
Vysoké Žibřidovice je vázán do prostorů západně a severozápadně od obce, kde jsou travní porosty 
častěji využívány jako louky a kde hraje svoji roli i vhodnější celková struktura krajinné mozaiky s četnými 
liniemi zarůstajících mezí, rozptýlené zeleně, přítomnosti pramenišť apod. Ve východní a jihovýchodní 
části k.ú. výskyty zjevně chybí, zde převažuje pastevní chov skotu, a u luk východně od zástavby obce pak 
intenzivní luční hospodářství s mechanizovanou sečí. Z toho lze usoudit, že se chřástal v této části území 
aktuálně zřejmě nevyskytuje. Poněkud odlišná je situace v k.ú. Žleb, kde je v  území výskyt chřástala 
rovnoměrněji rozložen a navíc jsou výskyty relativně hojné i v porostech v blízkosti obytné zástavby. 
Zejména však v západní části, kde bylo zaznamenáno nejvíce výskytů, zcela převažují rozsáhlé komplexy 
luk, přičemž ještě v měsíci září 2013 tyto nebyly pokoseny. Jednosečné louky či louky sečené později a 
mozaikovitá struktura střídajících se porostů sečených v různém období či letech tak představují 
chřástalem preferovaný typ biotopu.  
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4.7.  Vyhodnocení vliv ů koncepce na celistvost evropsky významných lokalit  a 
ptačích oblastí 

Ve vztahu k území soustavy Natura 2000 je celistvost možno definovat jako udržení kvality lokality 
zajišťující naplňování ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany. Je to tedy schopnost 
ekosystémů fungovat způsobem, který je příznivý pro předměty ochrany z hlediska jejich zachování, příp. 
zlepšení jejich současného stavu. Celistvost je tedy zachována, pokud má lokalita vysoký potenciál 
umožňující zabezpečení cílů ochrany, má zachovány ekologické funkce, samočistící a obnovné vlastnosti 
v rámci své dynamiky. Celistvost je chápána ve vztahu k celé škále faktorů včetně krátkodobých, 
střednědobých a dlouhodobých vlivů. 

S ohledem na metodické doporučení MŽP (MŽP ČR 2007) se hodnocení zaměřilo na to, zda návrh ÚP 
Hanušovice: 

• způsobuje změny důležitých ekologických funkcí; 

• významně redukuje plochy výskytu typů stanovišť či biotopů, na něž je předmět ochrany vázaný 
nebo životaschopnost populací druhů v dané lokalitě, jež jsou předmětem ochrany; 

• redukuje diverzitu lokality; 

• vede ke fragmentaci lokality; 

• vede k významné ztrátě nebo redukci klíčových charakteristik lokality; 

• narušuje naplňování cílů ochrany lokality 

Na základě vyhodnocení jednotlivých rozvojových ploch (lokalit) vymezených v návrhu ÚP Hanušovice lze 
konstatovat, že žádná z nich nemá potenciál narušit celistvost hodnocených EVL a PO.  

4.7.  Vyhodnocení koncepce z hlediska kumulativních  vliv ů 

Hodnocené území sestává z různorodých částí. V rámci městského prostoru, tj. v centrální části Hanušovic 
lze předpokládat územní rozvoj z hlediska bydlení jak individuálního tak i hromadného. Výroba je pak 
soustředěna do stávajících lokalit. Pozitivní je využívání bývalých průmyslových areálů (bývalý areál 
Moravolenu) k dalšímu rozvoji. Z hlediska zlepšení stavu ŽP a celkové kvality života ve městě pak přispěje 
realizace přeložky silnice II/369 a další infrastruktury (sport aj.). V rámci venkovských lokalit v místních 
částech  - Hynčicích nad Moravou, Potůčníku, Vysokých Žibřidovicích  a Žlebu bude i nadále převažovat 
zemědělská výroba a lesnictví jako nosné aktivity v území, přičemž ÚP rozvíjí potenciál sídel z hlediska 
rekreačních a sportovních aktivit (plochy pro rekreaci individuální a hromadnou, návrh lyžařského svahu) a 
venkovského bydlení, a to zejména ve Vysokých Žibřidovicích a Žlebu. Jak vyplývá z databáze 
informačního systému EIA/SEA, z další aktivit či záměrů, které by mohly potenciálně významněji ovlivnit 
současný stav životního prostředí v hodnoceném území (resp. jeho část), je to záměr vybudování 
rozsáhlého větrného parku Kopřivná čítajícího 17 věží, který zasahuje do k.ú. Hynčice nad Moravou (5 
věží). Dle IS EIA byl v roce 2007 ve fázi oznámení záměru vydán závěr zjišťovacího řízení, kde mimo jiné, 
nebyl vyloučen i vliv na PO Králický Sněžník. Posuzování v rámci dokumentace EIA však dosud 
neproběhlo. V současnosti je na území k.ú. Kopřivná realizován větrný park o 2 věžích, u nějž byl ve fázi 
oznámení záměru vliv na území soustavy Natura 2000 vyloučen. Lze tedy předpokládat, že návrhy změn 
využití nebudou na základě současných znalostí v kumulaci se stávajícím využíváním území a nebudou 
představovat významně negativní ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

V případě PO Králický Sněžník, byly vedle plochy Z096 s potvrzenými výskyty chřástala o výměře 0,69 ha, 
jako potenciálně vhodný biotop pro předmět ochrany - chřástala polního, shledány některé luční porosty 
v k.ú. Hynčice nad Moravou, Vysoké Žibřidovice a k.ú Žleb charakteru spíše nepravidelně kosených luk, 
povětšinou vlhkých, či luk s mozaikou charakteru travobylinných, vlhčích lad (plochy č. Z073, Z075, Z089, 
Z092, Z093, Z094, Z095 a VW271). Zábor těchto porostů, jež budou v rámci uvedených návrhových ploch 
zastavěny, činí 10,18 ha. Ten představuje podíl 0,034 % z celkové výměry PO Králický Sněžník o výměře 
30 192 ha, tedy hodnotu pohybující se hluboko pod limitem, který již konstatuje významně negativní vliv na 
EVL či PO.  

V případě realizace sjezdovky (plocha Z080) o výměře 6,32 ha, vymezené na intenzivních pastvinách, jež 
v současnosti nepředstavují biotop vhodný pro předmět ochrany, lze předpokládat, že v letním období 
může být při vhodně nastaveném managementu obhospodařování, chřástalem využívána.  
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Lze konstatovat, že v současnosti je vlivem intenzivní pastvy i způsobu obhospodařování některých luk 
(intenzivní převážně mechanizovaný způsob kosení), potenciál mnoha lučních stanovišť v hodnoceném 
území jako využitelných, perspektivních biotopů chřástala, výrazně omezen.  

V případě území k.ú. Žleb, představující území s  jádrovými lokalitami výskytu chřástala polního v rámci 
PO Králický Sněžník, se však vzhledem k vysoké četnosti potvrzených výskytů chřástala i v blízkosti 
rozptýlené zástavby obce, jeví další zastavování volných enkláv v obci v budoucnu jako nevhodné.  

V rámci hodnocení byly posouzeny návrhy rozvojových ploch. Ty, u nichž nebyl vyloučen možný vliv na 
předmětné EVL a PO (0 až -1, -1), budou dále posouzeny v rámci procesu EIA, pokud tak bude 
požadováno postupem dle zákona o posuzování vlivů č. 100/2001 Sb. v platném znění, příp. dle § 45h,i 
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.  

4.8.  Srovnání významnosti vliv ů jednotlivých variant koncepce na lokality 
soustavy Natura 2000 

Jedná se o návrh ÚP, který byl zpracován invariantně. Lze tedy srovnávat variantu nulovou, tj. současný 
stav a variantu aktivní, tj. realizaci návrhu ÚP Hanušovice. Realizace nulové varianty, by znamenala 
zachování současného stavu tj. překážku dalšího rozvoje města. Realizace varianty aktivní, tedy 
předložené koncepce nebude představovat významně negativní ovlivnění PO Králický Sněžník a evropsky 
významných lokalit EVL Hanušovice - kostel, EVL Hadce a bučiny u Raškova, EVL Poláchovy stráně a 
EVL Výří skály. 

4.9.  Návrh konkrétních opat ření k eliminaci p řípadných negativních vliv ů 
koncepce na lokality soustavy Natura 2000 

Z hlediska eliminace rizika případných negativního vlivu realizace posuzované koncepce na lokality 
soustavy Natura 2000 je nutno respektovat následující opatření či doporučení. 

PO Králický Sněžník: 

• Protože nelze v budoucnu zcela vyloučit možnost výskytu chřástala v lučních porostech, které se 
vyskytují v okolí návrhových ploch, je žádoucí, aby byly příslušné stavební aktivity realizovány 
v období mimo obsazování hnízdišť a vlastní hnízdění chřástala polního, tedy do 20. dubna, 
následně pak po 1. srpnu. To se týká ploch vymezených v místních částech Hynčice nad Moravou, 
Vysoké Žibřidovice a Žleb a také pro území venkovské zástavby v severní části k.ú. Hanušovice; 

• Pokud bude z nezbytných důvodů nutno provést stavební práce i v období, kdy dochází k 
obsazování hnízdišť a hnízdění, bude nutné nejdříve provést průzkum dotčených lučních biotopů 
s cílem ověřit případný výskyt chřástala. Pokud bude jeho výskyt v místě stavby a v jejím 
bezprostředně přilehlém okolí vyloučen, je možno provést stavební práce i v hnízdní sezóně. 
Tento průzkum musí provádět odborně způsobilá osoba; 

• V rámci plochy Z080 (návrh sjezdové trati) doporučujeme takový management obhospodařování 
lučních porostů, který zohlední nároky chřástala jako pro něj využitelného biotopu. Zejména se 
jedná o seč max. 2x ročně, realizovanou nejdříve po 15. srpnu. 

• U největších návrhových ploch Z092, Z093 v k.ú. Žleb, v jejichž blízké až bezprostřední blízkosti 
byly výskyty chřástala zaznamenány, doporučujeme plošnou redukci o severní části obou ploch, 
tedy v rozsahu cca 50% z aktuálně navržené rozlohy.  

• U rozvojové plochy Z095 doporučujeme rovněž plošnou redukci o její jižní část (přibližně po 
usedlost čp. 23), čímž dojde ke snížení fragmentace rozsáhlé luční enklávy rozkládající se mezi 
cestami dál na jih.  

• Plochu Z096 v k.ú. Žleb, v jejímž prostoru byl výskyt chřástala několikrát potvrzen, pak 
doporučujeme z návrhu ÚP vypustit zcela. 

EVL Hadce a bučiny u Raškova: 

• V rámci funkčního využití plochy Z031 respektovat stávající lesní porost a nezasahovat do něj. 
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V. SHRNUTÍ A ZÁVĚR 

Předmětem hodnocení zpracovaného ve smyslu §45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění byla 
koncepce - „Územní plán Hanušovice“.  Jedná se o územní plán ve fázi návrhu. Koncepce je zpracována 
invariantně. 

Cílem hodnocení bylo zjistit, má-li předmětná koncepce významný negativní vliv na předměty ochrany a 
celistvost území soustavy Natura 2000, v konkrétním případě jsou potenciálně dotčeným územím soustavy 
Natura 2000 evropsky významné lokality CZ0714084 Hadce a bučiny u Raškova, CZ0713726 Hanušovice 
- kostel, CZ0712190 Poláchovy stráně, CZ0712196 Výří skály a ptačí oblast CZ0711016 Králický Sněžník. 

Souhrnně lze konstatovat, že drtivá většina návrhů vymezených v koncepci negeneruje rizika negativních 
vlivů ve výše jmenovaných lokalitách soustavy Natura 2000.  

Vliv  na EVL Hanušovice - kostel a EVL Poláchovy strán ě byl v průběhu hodnocení vylou čen (0), neboť 
žádná z návrhových ploch či záměrů vymezených ÚP do prostorů těchto EVL nezasahuje. Rovněž lze 
konstatovat, že ani plochy vymezené v jejich blízkosti nemají z hlediska rozsahu a funkčního využití 
potenciál nepřímým způsobem tyto EVL ovlivnit. 

V případě okrajového zásahu (resp. dotyku) trasy elektrovodu s EVL Výří skály byl vliv vyhodnocen jako 
zanedbatelný až nulový (0).   

U EVL Hadce a bu činy u Raškova byl vzhledem k okrajovému zásahu několika rozvojových ploch vliv 
vyhodnocen jako oscilující mezi nulovým až mírn ě negativním (0 až -1).  

U PO Králický Sněžník byl u několika ploch vliv vyhodnocen jako oscilující mezi nulovým až mír ně 
negativním (0 až -1), dále pak jako potenciáln ě mírn ě negativní (-1) a u jedné plochy pak jako mírn ě 
negativní (-1).  Významně negativní vliv na PO jako celek z hlediska narušení celistvosti však byl vyloučen, 
přičemž však byla navržena opatření k eliminaci případných negativních vlivů realizace koncepce na 
území Natura 2000, resp. na jejich předměty ochrany (viz kap. 4.9). 

Předmětné hodnocení tak dosp ělo k záv ěru, že p ředložená koncepce nem ůže mít potenciáln ě 
významný negativní vliv na celistvost a p říznivý stav p ředmětů ochrany soustavy Natura 2000.  

 

 

 

 

 

V Brně, dne 20. prosince 2013             Pavel Koláček 
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VI. PŘÍLOHY  

 

 

Příloha 1  Autorizační osvědčení zpracovatele 
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