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3. Regionální biocentra – Přesahy „buffer +50 m“
__________________________________________________________________________________________
Tabulka č. 1
Pořadové číslo

1

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

C5

Katastrální území

Matějovice, Rusín, Bohušov, Kašnice u Bohušova

Lokalita / prvek ÚSES

RBC - 256 Údolí Tróje

Popis

RBC přesahuje v několika drobných plochách na západním, jižním a východním okraji
plochu stanovenou ZÚR. Jedná se o zahrnutí ploch se shodným způsobem využití a
k vytvoření územně souvislého a logického tvaru RBC.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení dle ÚS doporučeno, jde o drobné přesahy nad rámec vymezení ZÚR,
vzniklé snahou o vazbu na okraje lesních porostů.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

-

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

-

__________________________________________________________________________________________
Tabulka č. 2
Pořadové číslo

2

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

E4

Katastrální území

Zátor

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 257 V Zátorském lese

Popis

RBC v okrajových partiích v malých plochách přesahuje plochu ZÚR.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, hranic jednotek prostorového rozdělení lesa
a porostního okraje.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Vymezení dle ÚS doporučeno, jde o drobné přesahy nad rámec vymezení ZÚR, vzniklé
snahou o vazbu na okraje lesních porostů.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.
Poznámka: V původní tabulce byl nesprávně vyhodnocen přesah NRBK 96B (v). Jedná
se však o přesah RBC 257 „V Zátorském lese“ – jak je patrné z mapového listu F4.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

1

15
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Tabulka č. 3
Pořadové číslo

3

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

F3

Katastrální území

Bruntál-město

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 108 Bruntálský les

Popis

RBC v okrajových partiích v malých plochách přesahuje plochu ZÚR.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, hranic jednotek prostorového rozdělení lesa
a porostního okraje.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Důvodem vymezení je zpřesnění hranic dle zřetelných linií.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

18

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 4
Pořadové číslo

4

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

F6

Katastrální území

Holasovice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 133 Holasovická niva

Popis

RBC na severozápadním okraji drobně přesahuje plochu RBC vymezenou ZÚR.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, hranic jednotek prostorového rozdělení lesa
a porostního okraje.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Důvodem vymezení je zpřesnění hranic dle zřetelných linií.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

23

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 5
Pořadové číslo

5

Pořadové číslo v původní tabulce

24

Mapový list

F6

Katastrální území

Držkovice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 119 Držkovická niva

Popis

RBC na jižním okraji drobně přesahuje plochu RBC vymezenou ZÚR.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, hranic jednotek prostorového rozdělení lesa
a porostního okraje.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Důvodem vymezení je zpřesnění hranic dle zřetelných linií.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.
Poznámka: Orgánem ochrany přírody nebyla úprava doporučena; oponentem však byla
vyhodnocena jako neopodstatněná a nebyla zohledněna.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 6
Pořadové číslo

6

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

G3

Katastrální území

Moravský Kočov; Mezina; Tylov

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 168 Měděnec-Návrší

Popis

RBC na jihovýchodních okrajích částečně přesahuje plochu vymezenou ZÚR.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, hranic jednotek prostorového rozdělení lesa
a porostního okraje.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Důvodem vymezení je zpřesnění hranic dle zřetelných linií.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

30
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Tabulka č. 7
Pořadové číslo

7

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

G3

Katastrální území

Roudno

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 262 Velký Roudný

Popis

RBC na severním a východním okraji drobně přesahuje plochu vymezenou ZÚR.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, hranic jednotek prostorového rozdělení lesa
a porostního okraje.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Důvodem vymezení je zpřesnění hranic dle zřetelných linií.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

31

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 8
Pořadové číslo

8

Pořadové číslo v původní tabulce

37

Mapový list

G7

Katastrální území

Velké Hoštice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 259 Velkohoštická niva

Popis

RBC na severním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci plochy
RBC.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vytvoření logické a jednoznačné linie vymezení.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Bez připomínek.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.
Poznámka: Orgánem ochrany přírody nebyla úprava doporučena; oponentem však byla
vyhodnocena jako neopodstatněná a nebyla zohledněna.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 9
Pořadové číslo

9

Pořadové číslo v původní tabulce

38

Mapový list

G7

Katastrální území

Oldřišov; Služovice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 221 Svoboda

Popis

RBC na okrajích místy přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci plochy
RBC.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících porostů a ploch ZPF.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Bez připomínek.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.
Poznámka: Orgánem ochrany přírody nebyla úprava doporučena; oponentem však byla
vyhodnocena jako neopodstatněná a nebyla zohledněna.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 10
Pořadové číslo

10

Pořadové číslo v původní tabulce

41

Mapový list

G8

Katastrální území

Píšť

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 116 Dařaněc

Popis

RBC v severní části přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci plochy na
zbytkových úzkých pásech lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících porostů a ploch ZPF.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Bez připomínek.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.
Poznámka: Orgánem ochrany přírody nebyla úprava doporučena; oponentem však byla
vyhodnocena jako neopodstatněná a nebyla zohledněna.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 11
Pořadové číslo

11

Pořadové číslo v původní tabulce

42

Mapový list

G8

Katastrální území

Vřesina u Opavy

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 267 Vodní důl

Popis

RBC v severní části přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci plochy na
zbytkových úzkých pásech lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících porostů a ploch ZPF.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Bez připomínek.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.
Poznámka: Orgánem ochrany přírody nebyla úprava doporučena; oponentem však byla
vyhodnocena jako neopodstatněná a nebyla zohledněna.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 12
Pořadové číslo

12

Pořadové číslo v původní tabulce

47

Mapový list

H5

Katastrální území

Moravice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 176 Moravický mlýn

Popis

RBC je na severním okraji drobně vymezen mimo plochu ZÚR. Pravděpodobně se jedná
o arondaci plochy, není však jisté, zda není částečně zasahována plocha ZPF.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících porostů a ploch ZPF.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění na aktuální stav – rozdíly jsou mimo rozlišovací schopnost daného
zobrazení.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 13
Pořadové číslo

13

Pořadové číslo v původní tabulce

49

Mapový list

H6

Katastrální území

Hradec nad Moravicí

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 139 Hradecké

Popis

RBC na několika místech přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci
plochy RBC.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vytvoření logické a jednoznačné linie vymezení po hranici přiléhající komunikace (Stará
silnice do Albrechtic).

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění na aktuální stav – rozdíly jsou mimo rozlišovací schopnost daného
zobrazení.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.
Poznámka: Orgánem ochrany přírody nebyla úprava doporučena; oponentem však byla
vyhodnocena jako neopodstatněná a nebyla zohledněna.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 14
Pořadové číslo

14

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

H10

Katastrální území

Věřňovice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – Věřňovická niva

Popis

RBC na východním okraji drobně přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o
arondaci plochy.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících porostů a ploch ZPF.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

54
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Tabulka č. 15
Pořadové číslo

15

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

H10

Katastrální území

Závada nad Odrou

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 102 Bezdínek

Popis

RBC na okraji drobně přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci plochy.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících porostů a ploch ZPF.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

55

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 16
Pořadové číslo

16

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

I3

Katastrální území

Rejchartice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 112 Čabovské

Popis

RBC na okrajích drobně přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci plochy.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících porostů a ploch ZPF. Jedná se o
zpřesnění dle aktuálního stavu.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Bez připomínek.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

56
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Tabulka č. 17
Pořadové číslo

17

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

I3

Katastrální území

Guntramovice; Podlesí nad Odrou

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 114 Červená hora

Popis

RBC na okrajích drobně přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci plochy.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě a hranic jednotek prostorových rozdělení
lesa.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Bez připomínek.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

58

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 18
Pořadové číslo

18

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

I5

Katastrální území

Jelenice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 258 Valach

Popis

RBC na jižním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci plochy.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě a hranic jednotek prostorového rozdělení
lesa.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Bez připomínek.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

61
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Tabulka č. 19
Pořadové číslo

19

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

I7

Katastrální území

Slatina u Bílovce

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 273 Zajíčka

Popis

RBC na jihovýchodním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci
plochy.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě a hranic jednotek prostorového rozdělení
lesa.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Bez připomínek.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

63

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 20
Pořadové číslo

20

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

I7, I8

Katastrální území

Zbyslavice; Klimkovice; Olbramice; Čavisov

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 255 Údolí Polančice

Popis

RBC na některých místech na okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o
arondaci plochy.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, vodních toků, terénního reliéfu a porostního
okraje.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Bez připomínek.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

67
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Tabulka č. 21
Pořadové číslo

21

Pořadové číslo v původní tabulce

71

Mapový list

I8

Katastrální území

Poruba; Svinov; Polanka nad Odrou

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 245 U Janové

Popis

RBC na některých okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondace
plochy RBC.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících porostů a ploch ZPF. Jedná se o
zpřesnění dle aktuálního stavu.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Bez připomínek.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.
Poznámka: Orgánem OP úprava doporučena.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 22
Pořadové číslo

22

Pořadové číslo v původní tabulce

72

Mapový list

I9

Katastrální území

Hrabůvka; Vítkovice; Kunčice nad Ostravicí

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 156 Kunčická niva

Popis

RBC na západním okraji u železničního mostu přesahuje plochu vymezenou ZÚR.
Jedná se o arondaci plochy RBC. RBC se nachází v silně industrializované a přírodně
devastované oblasti.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle terénního reliéfu a porostního okraje. Jedná se o zpřesnění dle
aktuálního stavu.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Bez připomínek.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.
Poznámka: Orgánem OP úprava doporučena.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 23
Pořadové číslo

23

Pořadové číslo v původní tabulce

73

Mapový list

I9

Katastrální území

Radvanice; Bartovice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 208 Radvanická niva

Popis

RBC na některých okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o arondace či
doplnění plochy RBC. RBC se nachází v silně urbanizované a industrializované oblasti.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle terénního reliéfu a porostního okraje. Jedná se o zpřesnění dle
aktuálního stavu.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu s fixací hranice na jasnou strukturu v území.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.
Poznámka: Orgánem OP úprava doporučena.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 24
Pořadové číslo

24

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

I9, I10

Katastrální území

Michálkovice; Rychvald; Petřvald u Karviné

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 125 Gurňák

Popis

RBC na západním a jižním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR. RBC se nachází v
silně urbanizované oblasti a je tvořeno souvislým lesním celkem protnutým vlečkami
bývalé Báňské dráhy.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících porostů a ploch ZPF. Jedná se o
zpřesnění dle aktuálního stavu.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu s fixací hranice na jasnou strukturu v území.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

75

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 25
Pořadové číslo

25

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

J5

Katastrální území

Kamenka; Heřmánky nad Odrou

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 179 Na Čermence

Popis

RBC ve dvou drobných plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o
arondaci území na navazujících plochách s jiným způsobem hospodaření.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících porostů a ploch ZPF. Jedná se o
zpřesnění dle aktuálního stavu.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

81

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 26
Pořadové číslo

26

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

J6

Katastrální území

Děrné; Jílovec; Bravinné

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 206 Přílet

Popis

RBC v několika drobných plochách na okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR.
Jedná se o arondace na souvisejících porostech.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, vodních toků, terénního reliéfu a porostního
okraje.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu s fixací hranice na jasnou strukturu v území.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

84
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Tabulka č. 27
Pořadové číslo

27

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

J7

Katastrální území

Bílov

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 236 U Bílovské hájenky

Popis

RBC v několika drobných plochách na severním a západním okraji přesahuje plochu
vymezenou ZÚR. Jedná se o arondace na souvisejících porostech.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících porostů a ploch ZPF. Jedná se o
zpřesnění dle aktuálního stavu.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Bez připomínek.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

86

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 28
Pořadové číslo

28

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

J9

Katastrální území

Vratimov; Bartovice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 269 Vratimovský les

Popis

RBC v několika drobných plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o
arondaci plochy RBC a úplné využití plochy lesního porostu, na němž je RBC vymezeno.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících porostů a urbanizovaných ploch. Jedná
se o zpřesnění dle aktuálního stavu.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Bez připomínek.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

92
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Tabulka č. 29
Pořadové číslo

29

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

J10

Katastrální území

Šenov u Ostravy; Havířov - město

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 241 U Havířovského rondelu

Popis

RBC v několika drobných plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná se o
arondaci plochy.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Bez připomínek.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

93

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 30
Pořadové číslo

30

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

J10

Katastrální území

Šenov u Ostravy; Havířov - město

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 126 Havířovská Lučina

Popis

RBC v několika drobných a malých plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná
se o arondaci plochy.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Rozsah RBC téměř shodný s PP Meandry Lučiny. Doplňující plochy lze přičlenit k RBC,
neboť mají obdobný charakter jako navazující plochy RBC.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

94
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Tabulka č. 31
Pořadové číslo

31

Pořadové číslo v původní tabulce

95

Mapový list

J10

Katastrální území

Žermanice; Prostřední Bludovice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 204 Pod Žermanickou přehradou

Popis

RBC v několika drobných a malých plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná
se o arondaci a drobné rozšiřování plochy.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu s fixací hranice na jasnou strukturu v území
(včetně zřetelných bodů).

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 32
Pořadové číslo

32

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

K5

Katastrální území

Loučky nad Odrou

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 244 U Jakubčovic

Popis

RBC je na západním okraji v několika plochách vymezeno nad rozsah plochy ZÚR.
Jedná se o arondaci plochy a hospodárné využití území zabraňující vzniku obtížně
obhospodařovatelných ploch ZPF.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle stávajícího antropogenního vymezení (silnice, železnice, obytná
zástavba).

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Bez připomínek.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

100
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Tabulka č. 33
Pořadové číslo

33

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

K5

Katastrální území

Odry; Loučky nad Odrou

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 249 U Oder

Popis

RBC je na západním okraji v malé ploše vymezeno nad rozsah plochy ZÚR. Jedná se o
arondaci plochy.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Bez připomínek.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

101

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 34
Pořadové číslo

34

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

K5

Katastrální území

Odry; Veselí u Oder

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 187 Nad Emauzy

Popis

RBC je na okrajích v drobných plochách vymezeno nad rozsah plochy ZÚR. Jedná se o
arondaci plochy, převážně v plochách ZPF.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu území a podle stávajícího antropogenního
vymezení (silnice, zástavba). Nové vymezení vzniklo pravděpodobně odlišnou
generalizací (původní vymezování bylo na porostní okraj).

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Marginální rozdíly mezi ÚS a ZÚR jsou důsledkem odlišného způsobu zpracování.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

102
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Tabulka č. 35
Pořadové číslo

35

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

K6

Katastrální území

Pohoř; Kletné

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 147 Kletenský les

Popis

RBC je v okrajových částech v drobných plochách vymezeno nad rozsah plochy ZÚR.
Jedná se o arondaci plochy v souvisejících plochách lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu území a podle stávajícího antropogenního
vymezení (komunikace, zástavba).

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Bez připomínek.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

104

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 36
Pořadové číslo

36

Pořadové číslo v původní tabulce

106

Mapový list

K7

Katastrální území

Sedlnice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 213 Sedlnický selský les

Popis

RBC na severním okraji v jedné malé a několika drobných plochách přesahuje rozsah
plochy ZÚR. Jedná se o arondaci plochy převážně v souvisejících plochách lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, hranic jednotek prostorového rozdělení lesa
a porostního okraje.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

ÚS fixuje hranice na zřetelné rozhraní (na S na lesní cestu; zároveň se jedná o listnaté
nebo smíšené celistvé porosty, které ZÚR nevhodně dělí.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 37
Pořadové číslo

37

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

K8

Katastrální území

Mošnov; Petřvald u Nového Jičína; Harty

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 196 Petřvaldská Lubina

Popis

RBC na severozápadním okraji v jedné malé ploše přesahuje rozsah plochy ZÚR. Jedná
se o arondaci plochy v souvisejících plochách lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících porostů a ploch ZPF. Jedná se o
zpřesnění dle aktuálního stavu.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu s fixací hranice na zřetelné rozhraní.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

107
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Tabulka č. 38
Pořadové číslo

38

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

K8

Katastrální území

Kateřinice

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 172 Míchovec-Osičina

Popis

RBC v několika drobných plochách přesahuje rozsah plochy ZÚR. Jedná se o arondaci
plochy v souvisejících plochách lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji porostů, hranici se zástavbou a vodním tokem.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Drobné rozdíly mezi ÚS a ZÚR jsou důsledkem odlišného způsobu zpracování.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

109
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Tabulka č. 39
Pořadové číslo

39

Pořadové číslo v původní tabulce

110

Mapový list

K8

Katastrální území

Trnávka u Nového Jičína; Brušperk; Stará Ves nad Ondřejnicí

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 243 U Chabičova

Popis

RBC v několika drobných plochách přesahuje rozsah plochy ZÚR. Jedná se o arondaci
plochy v souvisejících plochách lesa a na navazujících plochách ZPF.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle vodního toku, terénního reliéfu a porostního okraje.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu s fixací hranice na zřetelné rozhraní. Drobné
rozdíly mezi ÚS a ZÚR jsou důsledkem odlišného způsobu zpracování.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 40
Pořadové číslo

40

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

K9

Katastrální území

Fryčovice; Chlebovice; Staříč

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 275 Zámrklí

Popis

RBC v několika drobných plochách přesahuje rozsah plochy ZÚR. Jedná se o arondaci
plochy v souvisejících plochách lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranice podle hranic jednotek prostorového rozdělení lesa a porostního
okraje.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu s fixací na hranici listnaté porostní skupiny.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

111
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Tabulka č. 41
Pořadové číslo

41

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

K10, K11

Katastrální území

Volovec; Dolní Domaslavice; Hradiště pod Babí Horou

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 277 Zavadovice

Popis

RBC v několika drobných plochách přesahuje rozsah plochy ZÚR. Jedná se o arondaci
plochy na souvisejících plochách lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících porostů a ploch ZPF.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu s fixací hranice na zřetelné rozhraní.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

116
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Tabulka č. 42
Pořadové číslo

42

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

K11

Katastrální území

Koňákov; Mistřovice; Horní Žukov

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 149 Koňákovský les

Popis

RBC v několika drobných plochách přesahuje rozsah plochy ZÚR. Jedná se o arondaci
plochy na souvisejících plochách lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících porostů a ploch ZPF.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu s fixací hranice na zřetelné rozhraní.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

117
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Tabulka č. 43
Pořadové číslo

43

Pořadové číslo v původní tabulce

119

Mapový list

K11

Katastrální území

Konská; Třinec

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 233 Třinecká Olše

Popis

RBC ve dvou malých plochách na západním a severním okraji přesahuje rozsah plochy
ZÚR. Jedná se o arondaci plochy a zabránění vzniku obtížně obhospodařovatelných
částí ZPF a PUPFL.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Jedná se o zpřesnění hranic podle porostního okraje, zástavby a silnice. Nacházejí se
zde i biotopy, odpovídající ekosystému mezofilní háje; pro kompletnost vhodné doplnit
do přehledu ekosystémů.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu s fixací hranice na zřetelné rozhraní. Drobné
rozdíly mezi ÚS a ZÚR jsou důsledkem odlišného způsobu zpracování.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.
Poznámka: Orgánem OP úprava doporučena.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 44
Pořadové číslo

44

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

L5, L6

Katastrální území

Heřmanice u Polomi, Dub u Nového Jičína

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 205 Polomské rybníky

Popis

RBC ve středně rozsáhlé ploše na jihovýchodním okraji přesahuje plochu vymezenou
ZÚR. Jedná se o arondaci plochy na souvislé části území (niva Luhy) s přirozenou
hranicí silnice III. třídy.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Rozsah dle ÚS je vhodnější z hlediska logického uspořádání územím; zabraňuje vzniku
nesouvislých, obtížně obhospodařovatelných enkláv s rozdílnými podmínkami pro
hospodaření.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Zjevná nepřesnost vymezení v ZÚR (možná v důsledku jiného podkladu).

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

121
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Tabulka č. 45
Pořadové číslo

45

Pořadové číslo v původní tabulce

123

Mapový list

L6, M6

Katastrální území

Starojická Lhota

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 250 U Starojické Lhoty

Popis

RBC v několika drobných plochách na okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR.
Jedná se o arondaci plochy na souvislé části území (lesní porost). Odchylka je
pravděpodobně způsobena nepřesnou generalizací.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Rozsah dle ÚS je vhodnější z hlediska logického uspořádání územím; zabraňuje vzniku
nesouvislých, obtížně obhospodařovatelných enkláv s rozdílnými podmínkami pro
hospodaření. Vymezení je vedeno dle liniových prvků v krajině.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Důvodem vymezení je jednak eliminace záboru ZPF, jednak fixace hranice na okraj lesa
a zahrnutí listnatých (i smíšených) porostů.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 46
Pořadové číslo

46

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

L6

Katastrální území

Bernartice nad Odrou; Nový Jičín - Dolní předměstí

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 136 Hrabí

Popis

RBC v několika drobných plochách na okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR.
Jedná se o arondaci plochy na souvislé části území (lesní porost). Odchylka je
pravděpodobně způsobena nepřesnou generalizací.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

V jižní části se jedná o vytvoření jednoznačné linie vymezení po hranici přiléhající silnice
III. třídy, na severu je hranice logicky vedena po okraji stávajících porostů a ploch ZPF.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Bez připomínek.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

126
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Tabulka č. 47
Pořadové číslo

47

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

L7

Katastrální území

Šenov u Nového Jičína; Libhošť; Rybí

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 211 Roveň

Popis

RBC v několika drobných a malých plochách na jižním okraji přesahuje plochu
vymezenou ZÚR. Jedná se o arondaci plochy na souvislé části území (lesní porost).
Odchylka je pravděpodobně způsobena nepřesnou generalizací.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu území a podle stávajícího antropogenního
vymezení (pozemní komunikace – silnice I. třídy).

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Bez připomínek.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

127
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Tabulka č. 48
Pořadové číslo

48

Pořadové číslo v původní tabulce

131

Mapový list

L8

Katastrální území

Příbor; Drnholec nad Lubinou

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 127 Helenské údolí

Popis

RBC v několika drobných plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Rozšíření je
arondací plochy na souvislých plochách lesa či zeleně lesního typu.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

V jižní části přesahuje na pozemek zahrady, podle KN. Z důvodu možného konfliktu s
vlastníkem rozšíření plochy zvážit, popř. úplně vyloučit.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Bude řešeno zpřesněním v podrobnější dokumentaci (využití parcel).

Výsledné stanovisko
oponenta

Změna ZÚR není v tomto případě nutná, je možné použít variantní řešení, viz
samostatná příloha Návrh úprav vymezení částí vybraných prvků ÚSES MSK (lokalita č.
4).
Poznámka: Orgánem OP úprava doporučena.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 49
Pořadové číslo

49

Pořadové číslo v původní tabulce

133

Mapový list

L9

Katastrální území

Myslík; Palkovice; Kozlovice; Lhotka u Nového Jičína

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 154 Kozlovická hora

Popis

RBC v několika malých a drobných plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Jedná
se o rozšíření na plochách souvislých lesních porostů a o přirozenou arondaci území.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících porostů a ploch ZPF.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu s fixací hranice na zřetelné rozhraní.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.
Poznámka: Orgánem ochrany přírody nebyla úprava doporučena; oponentem však byla
vyhodnocena jako neopodstatněná a nebyla zohledněna.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 50
Pořadové číslo

50

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

L9

Katastrální území

Kunčičky u Bašky; Staré Město u Frýdku-Místku; Baška

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 157 Kunčičská Ostravice

Popis

RBC v jedné drobné ploše přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Přesah je arondací
plochy na plochách související zeleně.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících porostů a ploch ZPF. Vhodná porostní
skladba.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu s fixací hranice na zřetelné rozhraní.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

136
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Tabulka č. 51
Pořadové číslo

51

Pořadové číslo v původní tabulce

137

Mapový list

L10

Katastrální území

Skalice u Frýdku-Místku

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 214 Skalická Strážnice

Popis

RBC v jedné drobné ploše přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Přesah je arondací
plochy na sousedních plochách ZPF.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících porostů s vhodnou porostní skladbou.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Nejvýraznější přesah jde na vrub nejasnosti podkladů – není zřejmé, kde přesně je
rozhraní TTP/dřevinné formace; akt. stav přitom neodpovídá stavu v KN; velikostně se
jedná o enklávu v měřítku ZÚR zanedbatelnou (50x20 m).

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.
Poznámka: Orgánem OP úprava doporučena.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 52
Pořadové číslo

52

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

L12

Katastrální území

Vendryně; Bystřice nad Olší

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 111 Bystřická Olše

Popis

RBC v několika malých plochách na okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR.
Přesahy jsou výhradně na plochách související zeleně.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Řešení dle ÚS je vhodnější z hlediska využití terénního reliéfu. Není zřejmé, zda
nepřesnosti nevznikly nepřesnou generalizací. Vymezení je logicky vedeno po okraji
stávajících porostů a ploch se zastávkou nebo ZPF v severozápadní části. Vhodná
porostní skladba.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Nejvýraznější přesah je do 50 m.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

139
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Tabulka č. 53
Pořadové číslo

53

Pořadové číslo v původní tabulce

143

Mapový list

M6

Katastrální území

Petřkovice u Starého Jičína; Janovice u Nového Jičína; Jičina; Straník

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 195 Petřkovická hora

Popis

RBC v několika malých plochách na okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR.
Přesahy jsou z důvodu arondace území na souvisejících plochách lesa na pravidelný
logický tvar, případně do logických celků rozděleného území (lesní cesty).

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících porostů a ploch ZPF.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu s fixací hranice na zřetelné rozhraní. Drobné
rozdíly mezi ÚS a ZÚR jsou důsledkem odlišného způsobu zpracování.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu „+
50 m“

NE
NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 54
Pořadové číslo

54

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

M7, M8

Katastrální území

Veřovice; Ženklava; Bordovice; Lichnov u Nového Jičína

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 181 Na peklech

Popis

RBC v několika malých plochách na okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR.
Přesahy jsou z důvodu arondace území na souvisejících plochách lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících porostů v jihovýchodním a východním
výběžku.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu s fixací hranice na zřetelné rozhraní.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

148

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 55
Pořadové číslo

55

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

M8

Katastrální území

Tichá na Moravě

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 228 Tichavská hůrka

Popis

RBC v několika drobných plochách na okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR.
Přesahy jsou z důvodu arondace území na souvisejících plochách lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících porostů a ploch ZPF ve východní části.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu s fixací hranice na zřetelné rozhraní.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

153

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 56
Pořadové číslo

56

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

M9

Katastrální území

Frýdlant nad Ostravicí; Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 191 Novoveská Ostravice

Popis

RBC v několika drobných plochách na okrajích přesahuje plochu vymezenou ZÚR.
Přesahy jsou z důvodu arondace území na souvisejících plochách lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení je logicky vedeno po okraji stávajících porostů a po okraji zastavěného území.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Bez připomínek

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

154
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Tabulka č. 57
Pořadové číslo

57

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

M10

Katastrální území

Krásná pod Lysou Horou

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 188 Nad Mohelnicí

Popis

RBC v drobné ploše na severozápadním okraji přesahuje plochu vymezenou ZÚR.
Přesahy jsou z důvodu arondace území na souvisejících plochách lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Vymezení podle ÚS je zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě a hranic jednotek
prostorového rozdělení lesa.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Na jihu je výrazné rozšíření – fixace na cesty a hranice porostů, je to reprezentativní jen
pro MB, potřeba zajištění minimální výměry (zde ani není – chybí dostatek nivních
poloh).

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

156

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 58
Pořadové číslo

58

Pořadové číslo v původní tabulce

159

Mapový list

M10

Katastrální území

Krásná pod Lysou Horou; Morávka

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 231 Travný potok

Popis

RBC v několika drobných plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Přesahy jsou
z důvodu arondace území na souvisejících plochách lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, vodních toků, terénního reliéfu a porostního
okraje.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Fixace na cestní síť a hranice porostů; na S respekt k nejasné hranici v ZÚR s výjimkou
drobného zvětšení – cíp MZCHÚ

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
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Tabulka č. 59
Pořadové číslo

59

Pořadové číslo v původní tabulce

165

Mapový list

M12

Katastrální území

Jablunkov; Písek u Jablunkova; Písečná u Jablunkova

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 240 U Folvarku

Popis

RBC v několika drobných plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Přesahy jsou
z důvodu arondace území na souvisejících plochách lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle porostního okraje.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Fixace na cestní síť a hranice porostů; na S respekt k nejasné hranici v ZÚR s výjimkou
drobného zvětšení – cíp MZCHÚ; na J rozšíření o aktuálně lépe hodnocené porosty.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________

Tabulka č. 60
Pořadové číslo

60

Pořadové číslo v původní tabulce

Mapový list

N12, N13

Katastrální území

Bukovec u Jablunkova; Mosty u Jablunkova; Písek u Jablunkova

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 123 Girová

Popis

RBC na okrajích v několika drobných plochách a na severu v jedné malé ploše
přesahuje plochu vymezenou ZÚR. Rozšíření je na souvislých plochách lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě. V severní části mírně přesahuje do
sousedního k.ú.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o zpřesnění dle aktuálního stavu s fixací hranice na zřetelné rozhraní.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

184
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Tabulka č. 61
Pořadové číslo

61

Pořadové číslo v původní tabulce

185

Mapový list

N13

Katastrální území

Bukovec u Jablunkova

Lokalita / prvek ÚSES

RBC – 272 Za Kempou

Popis

RBC na okrajích v několika drobných plochách přesahuje plochu vymezenou ZÚR.
Rozšíření je na souvislých plochách lesa.

Vyhodnocení zjištěného
problému oponentem

Řešení dle ÚS je logické. Nesoulady jsou pravděpodobně způsobeny nepřesnou
generalizací, jde jen o velmi malý přesah západní části.

Komentář zpracovatele ÚS
k vyhodnocení oponenta

Jedná se o fixaci na zřetelná rozhraní, na V a S nutno upřesnit podle vhodného
podkladu (odpovídajícího použitému měřítku) na státní hranici.

Výsledné stanovisko
oponenta

Oponent souhlasí s návrhem dle ÚS.

Přesah návrhu nad rámec
ZÚR při zohlednění bufferu
„+ 50 m“

NE

Nutnost změny ZÚR

NE

__________________________________________________________________________________________
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